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یادداشت سردبیر
محمد توکلی طرقی

استاد تاریخ ،دانشگاه تورنتو

دگوگونی های شمارة پیشین و ایجاد پایگاه انترنتی و آرشیو تاریخی ایران نامه با استقبال
بینظیر خوانندگان این فصل نام ایران شناسی روبرو شد .یاداشت های تشویق آمیز و مقاله های
ارسالی ایران شناسان از سراسر دنیا ما در نشر محتوایی ارزندهتر در شکلی برازندهتر مصمم تر
کرده است.
شکل جدید شماره پیشینِ ایران نامه کمابیش مورد پسند خوانندگان قرار گرفت .در این شماره
که به کوشش و مدیریت استاد خسرو بیات ،دبیر هنری ایران نامه ،طراحی و صفحه آرائی شده
است ،همه کاستی های شماره پیشین را رفع کرده ایم.
در سه دهة اخیر ،ایران نامه ِ
نقش آشکاری در پیشبرد ایران شناسی داشته است .بسیاری از
مقالههای بدیع و مستن ِد ایران نامه در تحقیقات دیگران مورد استفاده قرار گرفته و در کتابها و
نشریات دیگر نیز مورد استناد واقع شدهاند .با این پشتوانة ارزنده ،در شماره های آینده برآنیم
که بستر الزم را برای پیشبرد ایران نامه به فصلنامهئی با استانداردهای جهانی در علوم انسانی و
اجتماعی فراهم آوریم.
برای انجام این کار امیدواریم که در سال آینده ایران نامه در شمار نشریات علمی-پژوهشی
“موسسة اطالعات علمی” ( )Institute for Scientific Informationقرار گیرد .با پذیرفته شدن
در فهرست آی اس آی ( ،)ISIمقالههای ایران نامه در “نمایة استنادی علوم اجتماعی” (Social
 )Sciences Citation Indexو “نمایة استنادی هنر و علوم انسانی” (Arts & Humanities
 )Citation Indexفهرست خواهند شد .با فهرست شدن در “تارنمای دانش” (Web of
 ،)Knowledgeمقالههای ایران نامه و نشریات تخصصی اروپائیزبان از ازرش علمی-پژوهشی
یکسانی برخوردار خواهندشد .بدین سان ،ایران شناسانی که در فراسوی ایران به تدریس و
تحقیق اشتغال دارند در دهة نخستین فعالیت های پژوهشی مجبور نخواهند بود برای استخدام و
ارتقاء در دانشگاهها فقط به زبانهای اروپایی مقاله بنویسند .پیشبرد این امر نه تنها به اعتبار رسمی
ایران نامه میافزاید بلکه شناسایی زبان فارسی به عنوان زبان پژوهشی در علوم انسانی و اجتماعی
را نیز در پی خواهد داشت.
همزمان با ارزیابی آی اس آی ،امیدواریم که بزودی شورایی متشکل از ایرانشناسان برجسته
به ارزیابی علمی-پژوهشی ایران نامه از آغاز تا کنون بپردازند .یافتههای این شورای ارزیابی ،که
مدیریت آن را دکتر همایون کاتوزیان برعهده خواهند داشت ،راهنمای ما برای پیشبرد ایران نامه
بعنوان یک نشریه معتبر و مستند و روشمند ایران شناسی خواهد بود .از خوانندگان و همکاران
عزیز خواهشمندیم که با ارسال ارزیابی خود به آدرس 1دکتر کاتوزیان ما را در این امر مهم
یاری رسانند.

homa.katouzian@orinst.ox.ac.uk
John Richardson, A Dictionary, Persian, Arabic, and English
(Oxford: Clarendon Press, MDCCLXXVII [1777]), 197.
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”

امروز در تمام شهرهای ما تودههای مردم
علیه رژیم جنایتکار به پا خواسته اند . . .اما هنوز این
آغاز کار است .هنوز بخش بزرگی از نیروهای خلق (به
خصوص کارگران) آن طور که باید و شاید به میدان
نیامدهاند . . .ما سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
از تمامی کارگران زحمتکش و مبارز میخواهیم که
در مقابل قتل عام تودههای رنج دیده توسط مزدوران
رژیم شاه جنایتکار ساکت نایستند . . .در مقابل گلوله
باران مردم زحمتکش در خیابانها و دانشجویان در
دانشگاهها اعتراض کنید . . .با توطئههای رژیم جهت
برگزاری تظاهرات دولتی و قالبی توسط کارگران ناآگاه
2
مبارزه کنید.

“

کالبد شکافی
انقالب
نقش
کارگران صنعتی
1
در انقالب ایران
احمد اشرف

دبیر ارشد دانشنامة ایرانیکا

aa398@columbia.edu

 1این مقاله در  1364به عنوان یکی از فصول طرح تحقیق مشترک با
دکتر علی بنوعزیزی در بارة “نقش طبقات اجتماعی در انقالب ایران”
تهیه شد ،ولی به سبب دنبال نشدن آن طرح به دست فراموشی سپرده
شد .چندی پیش که دنبال اعالمیة یاد شده در بند اول این مقاله بودم ،بر
حسب تصادف آن را یافتم و آن را قابل چاپ دیدم .بخشی از این مقاله
در مجلة گفتگو چاپ شد و اینک با اصالحات و تغییرات اندکی در اینجا
به چاپ میرسد.
2سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ،جنبش خلق و طبقة کارگر:
اعالمیة خطاب به رفقای کارگر (برلن غربی :کنفدراسیون جهانی
محصلین و دانشجویان ایرانی.7 ،)1357 ،
3چند اعالمیه از جنبش کارگری ایران (لندن :اتحادیه دانشجویانی ایرانی
در لندن.29 ،)1978 ،
4چند اعالمیه از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (برلن غربی:
کندراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی.)1978 ،

این اعالمیه را سازمان چریکهای فدایی خلق ،یکی از دو
سازمان عمدۀ پیشگام طبقة کارگر ،در شهریور  1357صادر
کرده است .یعنی درست در اواخر مرحلة سوم انقالب که
مرحلة تظاهرات بزرگ بود و پیش از مرحلة چهارم انقالب که
مرحلة اعتصابهای همگانی و فلج کننده بود .حدود دو ماه
ی انقالب،
بعد ،یعنی در گرماگرم اعتصابهای بزرگ و اوجگیر 
سازمان پیکار در راه آزادی طبقة کارگر (منشعب از مجاهدین،
که خود سازمان دیگر دوقلوی پیشگام به شمار می آمد)
خطاب به طبقه چنین می گوید:
“ رفقای کارگر! . . .شما باید از بیعملی بیرون آیید. . .
اکنون که کشور ما انقالبیترین روزهای خود را میگذراند. . .
کارگران آن طور که شایستة طبقة کارگر است به طور فعال
در این مبارزه شرکت نمیکنند . . .ما باید به صف پیشگامان
جنبش کارگری اخیر ،یعنی کارگران صنعت نفت ،ذوب آهن
و برق . . .بپیوندیم .راستی چرا این کارگران این گونه با رژیم
مبارزه میکنند ولی ما تقریب ًا بیتفاوت به این امور ،که در
3
اطراف ما می گذرد ،به کارمان ادامه میدهیم؟”
فریادهای نومیدانة پیشگامان طبقة کارگر از صحنة انقالب
و در گرماگرم مبارزه دو نکتة اساسی را در بارة نقش طبقة
کارگر در انقالب روشن میکند .یکی این که طبقة کارگر
صنعتی تا آخر مرحلة سوم نقشی در انقالب نداشت ،و دیگر
این که در مرحلة چهارم نیز تنها بخشی از این طبقه وارد
مبارزه شد و بخش بزرگ آن یا بیتفاوت ماند و به کار خود
ادامه داد ،یا آنهایی که حرکتی کردند تنها “در چارچوب
مبارزات صنفی– اقتصادی” درجا زده و “به عرصة مبارزة
سیاسی  . . .قدم نگذاردند” 4حزب تودة ایران ،هم در نیمة
سال  ،1357هم در اعالمیة ماه مه حزب و هم در مقالهای در
نشریة دنیا حلقة مفقودة مهم در لحظة حاضر را حضور کافی
طبقة کارگر در صحنة مبارزه میداند ،چنان که م .کیهان،
نظریه پرداز مسائل کارگری حزب توده ،در مرداد ماه ،1357
که مبارزات انقالبی وارد مرحلۀ تظاهرات وسیع خیابانی شده
بود ،با صراحت تمام می گوید:

Ahmad Ashraf, “The Anatomy of Revolution: The Role of Industrial Workers in the 1979 Iranian Revolution,” Iran Nameh, 26:3-4 (2011), 1-50.
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“سوالی که مطرح میشود این است که در لحظۀ کنونی
کدام حلقه از اقدامات ضروری است . . .پاسخ ما ،حزب تودۀ
ایران ،این است که حلقۀ مهم در لحظۀ حاضر حضور کامل
طبقۀ کارگر در صحنۀ مبارزه است که به نوبة خود نیل به آن
منوط به تأمین آزادیهای سندیکایی و اتحادیهای به منظور
5
تسریع در پیوند مبارزات صنفی و سیاسی کارگران است”
نزدیک به یک سال پس از پیروزی انقالب ،سازمان راه کارگر
(گروهی از فداییان و مبارزان چپ که در دهة  1350غالب ًا
زندانی سیاسی بودند و گرایش به مارکسیسم ساختارگرای
آلتوسر و پوالنزاس داشتند) هنگام بررسی “طبقات و گروههای
اجتماعی در آستانة انقالب” میگویند:
“طبقة کارگران ایران به عنوان یک نیروی سیاسی در
دورة دیکتاتوری در اولین صف مبارزة طبقاتی قرار نداشت. .
 .پرولتاریای ایران ،که از لحاظ کمی سنگین وزنترین طبقة
اجتماعی کشور ماست ،متناسب با وزن اقتصادی و اجتماعی
خود نتوانست و هنوز نتوانسته است به نیروی سیاسی تبدیل
6
شود”.
همة کسانی که ،چه پیش از انقالب و چه در جریان انقالب
و چه در دورة ماه عسل اوایل پیروزی انقالب ،در داخل کشور
برای اعتالی نبرد طبقاتی پرولتاریا مبارزه میکردند ،در ضعف
سیاسی این طبقه و مشارکت بالنسبه ناچیز آن در جریان
انقالب تردیدی ندارند .با این همه ،برخی از روشنفکران
ایرانی مقیم خارج با تعمیم غلوآمیز برخی از جریانها و
رویدادها چنین پنداشتهاند که طبقة کارگر صنعتی ،نیروی
پیشتاز انقالب بوده است .این تصور برای هر سه دورة متفاوت
در دهة  1350عنوان شده است .یکی اینکه طبقة کارگر از
اوایل این دهه و به خصوص از اواسط آن راه را برای گشودن
فضای سیاسی هموار میسازد و رژیم را با “اعتصابهای
کوبنده” وا میدارد تا امتیازهایی به خلق بدهد .دوم اینکه
پرولتاریا با مشارکت فعال خود در جریان انقالب ،آن را به
ثمر میرساند .و سرانجام اینکه در نخستین سال انقالب
با برپا کردن جنبش شورایی ،دست به یک حماسه آفرینی
تاریخی میزند .دربارة هموار کردن راه انقالب ،همان نظریه
پرداز حزب توده ،که حلقة مفقودة انقالب را حضور مؤثر طبقة
کارگر معرفی کرده بود ،یک سال پس از انقالب با نهایت
بی آذرمی چنین میگوید:
 5اعالمیۀ حزب تودۀ ایران به مناسبت روز اول ماه مه “ :1978کارگران
ایران ،در مبارزات سیاسی و صنفی پیشگام باشید ”،دنیا ،شمارة
( 5فروردین 2-1 ،)1357؛ م.کیهان“ ،طبقۀ کارگر و مبارزات ضد
دیکتاتوری ”،دنیا ،شمارۀ .12-11 ،5
“ 6فاشیسم کابوس یا واقعیت؟ قسمت  :2طبقات و گروههای اجتماعی
در آستانه انقالب ”،راه کارگر (.25 ،)1358
7مهدی کیهان“ ،نقش طبقة کارگر ایران در انقالب بزرگ ضد
امپریالیستی و خلق میهنی ما ”،دنیا ،شمارة ( 5دی.68 ،)1358

8 Reza Najafi, “Uneven Development of Capitalism in

“ اعتصابات کارگران در سالهای  1352-55تحول مطلوب
و مورد انتظار در فضای سیاسی کشور را باعث شد و نه
چنانکه مدعیان دروغین حقوق بشر کارتر میگویند ،توصیة
7
کارتر به شاه”.
دربارة نقش اساسی و یگانه و عمدة طبقة کارگر در جریان
انقالب نیز برخی از روشنفکران مقیم خارج رساالتی در
دورة دکتری نوشتهاند و گاهی نیز در کتابهای مربوط به
انقالب ایران بر آن تاکید کرده اند 8.اما در بارة نقش یگانة
طبقة کارگر در دورة پس از انقالب تاکید بر جنبش شورایی
است که بیشتر مبتنی بر تعمیم بیش از اندازة چند نمونه از
9
شوراهای کارگری است.
به طور کلی ،اندیشمندان “جامعه و انقالب” را میتوان
به دو گروه تقسیم کرد :یکی آنهایی که نظام اجتماعی را
بر پایة وفاق جمعی و تعادل و توازن اجتماعی میدانند و
در نتیجه انقالب را رویدادی عرضی و اتفاقی ،از نوع بالی
ناگهانی و بیماری بزرگ ،میپندارند؛ دیگر آنهایی که نظام
اجتماعی را بر پایة تضاد طبقاتی و اعمال زور از سوی طبقة
حاکم بر طبقة محکوم میپندارند و در نتیجه جامعه را بیمار
و انقالب را امری طبیعی و سودمند و ضروری میانگارند.
سوال اساسی برای گروه نخست آن است که چرا انقالب
حادث میشود .حال آنکه مسئلة اساسی برای گروه دیگر آن
است که چرا انقالب به وفور رخ نمیدهد و طبقاتی که انتظار
انقالبی بودن از آنها میرود انقالبی از آب در نمیآیند و
انقالب نمیکنند .بنابر این ،مسئلة اساسی و دستور کار برای
روشنفکران متعهد و هوادار طبقة کارگر ،که طبع ًا به گروه دوم
تعلق دارند ،باید کاوش در علل ضعف سیاسی و انقالبی طبقة
کارگر ایران باشد؛ و این که چرا این طبقه آن طور که باید و
شاید نقش عمدهای در انقالب بازی نکرد ،و نه افسانهپردازی
در بارة نقش اساسی و کلیدی پرولتاریا در انقالب .در این
جاست که تفاوت آشکار میان مبارزان داخل کشور ،که داخل
گود بودند ،و روشنفکران خارج نشین ،که از دور دستی بر
آتش داشتند ،آشکار میشود.
برای شناخت نقش طبقة کارگر در انقالب باید مبارزات
کارگری در این دوره را هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی
در سه مقطع معنیدار تاریخی بررسی کرد :یعنی دورة
پیش از انقالب از  1350تا آخر تابستان 1357؛ در جریان
Iran,” Ph.D. dissertation, University of Waterloo, 1985, and
Asef Bayat, Workers and Revolution in Iran (London: Zed
Press, 1987).

 9آصف بیات“ ،تجربه شوراهای کارگری در انقالب ایران ”،الفبا ،شمارة
( 6پاییز 38-11 ،)1364؛

Val Moghadam, “Industrialization Strategy and Labor’s
”Response: The Case of the Workers’ Councils in Iran,
in Roger Southal, ed., Trade Unions and the New
Industrialization of the Third World (London and Ottawa:
University of Ottawa Press and Zed Books, 1988), 182-209.

اعتصابهای بزرگ در ماههای مهر و آبان 1357؛ و سرانجام
در یک سال نخستین انقالب که دورة ماه عسل انقالب و
شکوفایی سازمانهای هوادار طبقة کارگر و آزادی نسبی
مبارزات کارگری بود .این سه دورة به هم پیوسته در واقع
آزمایشگاه تاریخی بسیار با ارزشی برای بررسی رفتارهای
صنفی -اقتصادی و سیاسی این طبقه و شناخت عظمت و
ضعف پرولتاریای صنعتی ایران و علل و عوامل آن است.
در این تحقیق مبارزات کارگری در دو بخش متمایز
بررسی شده است .یکم مبارزات طبقة کارگر صنعتی در بخش
خصوصی ،که از مصادیق کامل پرولتاریای صنعتی به شمار
میآید و در دهة  1350قدم به عرصة مبارزه گذارده و خودی
نشان داده است .دوم ائتالف طبقات کارمندی -کارگری
خدمات عمومی که به مدت  2ماه ،یعنی در مهر -آبان 1357
که بوی الرحمن رژیم می آمد ،به اعتصاب روی آوردند.
بخش یکم

جدول  :1روند فعالیتهای دسته جمعی کارگران بخش صنعت

و سایر رشتههای عمدة فعالیتهای تولیدی (¿ )1349-57

سال

صنایع1

1349

2

1

1350

2

-

سایر

رشته ها2

مبارزات طبقۀ کارگر صنعتی در بخش خصوصی
دهۀ 1350
در دهههای  1340و  1350برنامههای توسعة اقتصادی
1351
2
1
دولت به رشد سریع کارخانههای بزرگ دولتی و خصوصی
انجامید ،چنانکه شمار کارخانههایی که بیش از  100نفر
کارگر داشتند از حدود  200واحد به حدود  770واحد رسید.
1352
20
1
همزمان با رشد سریع “طبقة کارگر صنعتی جدید ”،رژیم از
ترس انقالب کارگری که چپ آن را تبلیغ میکرد ،سیاست
1353
24
6
چماق و هویج را در برخورد با این طبقه برگزید .فعالیتهای
صنفی و سیاسی سازمان یافته پس از سرکوب  15خرداد
1354
27
2
سال  1342به سطح ناچیزی تنزل کرد .طبقة کارگر نیز از
این جریان عمومی مستثنی نبود چنانکه در هر کارخانه شعبة
1355
35
8
حفاظت زیر نظر ساواک تشکیل شد .افزون بر آن ،رژیم به
کارفرمایان
رفاه نسبی کارگران جدید صنعتی توجه میکرد و
1356
15
3
را که به سبب حمایت بیدریغ دولت از قدرت مالی زیاد
3
برخوردار بودند ،وا میداشت تا به طور نسبی به رفاه کارگران
1357
10
6
توجه کنند .گسترش بیمههای اجتماعی ،سود ویژه و سهیم
کردن کارگران در سهام کارخانهها ،با همة کوتاهی ها و
1358
137
28
کاستیها ،به پیدایش قشرهای کارگر بالنسبه مرفه انجامید که
در اصطالح چپ آنان را “آریستوکراسی کارگری” مینامند .بر
اثر این عوامل حتی اعتصاب های صنفی در سالهای پس از
 15خرداد به ندرت واقع میشد .این وضع تا اوایل دهة 1350
¿ برای صنایع تمام جدولها نگاه کنید به پیوست دوم.
هم ادامه داشت ،چنانکه از سال  1349تا  1351فقط سالی
1برای اجزای بخش صنایع ،نک :جدول .3
سه اعتصاب بر پا شد.
 1 1مبارزات کارگران صنعتی در بخش
خصوصی پیش از انقالب 1359 -1349
از سال  1352به عللی چند ،فعالیتها و مبارزات
صنفی– رفاهی کارگران در کارخانههای بزرگ افزایش
چشم گیر مییافت و شمار متوسط اعتصابها تا  1355به

جمع
3
2
3
21
30
29
43
18
16
165

2برای آگاهی از رشتههای عمدة فعالیتهای تولیدی ،نک :جدول .2
 3از دی ماه  1356تا مردادماه  1357پیش از مرحلة اعتصابات فراگیر
در مهر ماه .1357
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متوسط ساالنة  22اعتصاب میرسید (جدول  .)1رشد شتابان
درآمد نفت در  ،1352باال رفتن هزینة زندگی ،رشد سریع
دستمزدها ،باال رفتن انتظارات مزدبگیران برای دریافت سهم
نفت بیشتر ،وحشت رژیم از طبقة کارگر صنعتی و انقالب،
و در نتیجه توجه وسواسگونة برخی از مقامات رژیم به رفاه
نسبی طبقة کارگر جدید صنعتی ،یا الاقل بخش تخصصی
و فنی آن .رشد سریع کارخانههای بزرگ و تمرکز کارگران
در قطبهای صنعتی کشور و تبلیغات سازمانهای چپ و به
خصوص توجه دو سازمان پیشگام چریکی فدایی و مجاهد

جدول  :2روند فعالیتهای دسته جمعی کارگران بر حسب صنایع عمده و
رشتهای دیگر فعالیت های تولیدی ()1359-1349
رشته های عمده پیش از انقالب زمان انقالب

پس از انقالب

صنایع

96

109

کشاورزی

1

6

9

معادن

7

2

2

آب و برق

4

19

7

ساختمان

2

4

41

ارتباطات و
مخابرات

8

83

15

خدمات

2

6

13

سایر

0

0

جمع

120

229

176

11
274

به طبقة کارگر ،سعی سازمانهای چپ به رخنه کردن در
کارخانهها و برپایی اعتصابها (که به رخنة محدود معدودی
از آنان در کارخانهها انجامید) از عوامل مؤثر در افزایش
اعتصابها با خواستهای رفاهی و موفقیت نسبی آنها بودند.
نگاهی به روند زمانی اعتصابها نشان میدهد که شمار
اعتصابهای کارگران کارخانههای بزرگ تولیدی از 20
اعتصاب در  1352به  35اعتصاب در 1355رسید ،و سپس با
آغاز مرحلۀ اول انقالب در  ،1356به طور اعجابانگیزی به
 15مورد فروافتاد و با اوجگیری انقالب در مراحل دوم و سوم

در  8ماهۀ نخست  1357به  10مورد کاهشیافت .در سایر
رشتههای فعالیت اقتصادی نیز در این دوره  28بار اعتصاب
رخداد که با نوسانهایی از  2تا  8مورد در سالهای مختلف
همراه است (جدول.)1
نه تنها مبارزات صنفی -رفاهی کارگران هم زمان با
اوجگیری انقالب افولکرد ،بلکه رژیم از وجود کارگران
کارخانههای بزرگ برای برپایی تظاهرات ضد انقالبی
سودبرد؛ هم چون حمله به اجتماع عناصر ملی و لیبرال
در کاروانسرا سنگی در اول آذر  ،1356تظاهرات کارگران
کارخانههای تهران در قم پس از قیام  19دی ماه  1356در
آن شهر که سرآغاز مرحلۀ دوم و تعمیق انقالب بود ،شرکت
کارگران ماشینسازی و تراکتورسازی و سایر کارخانههای
بزرگ تبریز در تظاهرات حزب رستاخیز پس از قیام  29بهمن،
و موارد دیگر این گونه استفاده از کارگران موجب اعتراض
شدید سازمانهای طبقۀ کارگر شد.
در این دورۀ نسبت ًا طوالنی 120 ،واحد کارگری  165بار
اعتصاب کردهاند .از این میان  96واحد یا  80درصد آنها
متعلق به گروه صنایع یا کارخانههای جدید صنعتی بزرگ ،و
بقیه به سایر گروههای اصلی فعالیت اقتصادی تعلق داشتهاند
(جدولهای 1و .)2واحدهای صنایع اعتصابی حدود 12درصد
کارخانههای بیش از  100نفر کارگر را دربرمیگرفتند
(جدول .)4یعنی در برابر  96واحد اعتصابی 677 ،واحد بزرگ
صنعتی بیاعتنا به اعتصابها به کار خود ادامه دادهاند .از این
گذشته ،تکرار اعتصاب در واحدها نیز کم بوده است .یعنی
غالب واحدها در این دورۀ طوالنی تنها یک بار اعتصاب
کردهاند و فقط  9واحد بیش از دو بار اعتصاب راه انداختهاند:
چیت جهان ،کبریتسازی توکلی ،پاالیشگاه آبادان ،نورد اهواز،
و کارخانۀ ارج تهران هر کدام  4بار ،و نساجی شاهی ،کفش
بال ،بی .اف .گودریچ و بنز خاور هر کدام  3بار .این واحدها در
واقع پیشگامان مبارزات صنفی– اقتصادی طبقۀ کارگر در این
دوره بودهاند.
بیشترین واحدهای اعتصابکننده و بیشترین موارد
اعتصاب به دو گروه عمدۀ صنایع جدید تعلق دارد :صنایع
فلزی و ماشینی و صنایع نساجی و کفاشی این دو گروه در
حالیکه فقط دو پنجم واحدهای بزرگ را دربرمیگرفتند ،بیش
از سه پنجم واحدهای اعتصابی را شامل میشدند و به همین
نسبت اعتصابها را راه انداختهاند (جدول .)3
بقیۀ اعتصابها را  24واحد کارگری متعلق به سایر
گروههای فعالیت اقتصادی ترتیب دادهاند ،از جمله رانندگان
و کارگران معادن که  15مورد از واحدهای اعتصابی را
دربرمیگرفتند .جمع کل اعتصاب این واحدها  28بار اعتصاب
بوده است ،یعنی  1/1بار اعتصاب به طور متوسط (جدولهای
 2و .)5
خواستهای اعتصابکنندگان در غالب موارد ،مالی و
رفاهی بوده و فقط در  3درصد موارد خواستهای تأمین
شغل و در  4درصد بقیه ،خواستها به سندیکا و اعتراض به

جدول  :3فراوانی فعالیتهای دسته جمعی کارگران بر حسب رشتههای
فعالیت صنعتی در مراحل سه گانه ()1359-1349
رشتههای عمده صنعتی

1

واحد های بزرگ

پیش از انقالب

زمان انقالب

پس از انقالب

صنایع مواد غذایی ،آشامیدنیها و دخانیات

145

9

20

21

صنایع نساجی ،پوشاک و چرم

157

29

25

34

صنایع چوب ،کاغذ ،چاپ و صحافی

38

6

7

10

صنایع شیمیایی

102

10

23

29

صنایع محصوالت کانی غیر فلزی

165

12

7

29

صنایع تولید فلزات اساسی و ماشین آالت

166

30

27

53

جمع

773

96

109

176

1واحدهای صنعتی با صد کارگر و بیشتر در سال 1357

جدول :4درصد واحدهای کارگری که دست به فعالیتهای دسته جمعی
زدهاند بر حسب صنایع عمده در مراحل سهگانه ()1359-1349
رشتههای عمده صنعتی

واحد های بزرگ

پیش از انقالب
(درصد)

زمان انقالب
(درصد)

پس از انقالب
(درصد)

صنایع مواد غذایی ،آشامیدنیها و دخانیات

145

6/2

13/8

14/5

صنایع نساجی ،پوشاک و چرم

157

18/5

15/9

21/6

صنایع چوب ،کاغذ ،چاپ و صحافی

38

15/8

18/4

26/3

صنایع شیمیایی

102

9/8

22/5

28/4

صنایع محصوالت کانی غیر فلزی

165

7/3

4/2

17/6

صنایع تولید فلزات اساسی و ماشین آالت

166

18/2

16/3

32/1

جمع

773

12/4

14/1

22/8
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مدیریت و مانند آن ارتباط داشته است (جدول  .)7شیوۀ غالب
مبارزه در این دوره اعتصاب بود ،چنانکه  87درصد موارد را
دربر میگرفت .فقط در  8درصد موارد از اعتراض و شکایت و
در  5درصد موارد از انواع تظاهرات ،مانند راه پیمایی و اجتماع،
استفاده شده است (جدول  .)8اعتصابها غالب ًا مسالمت آمیز
بود و در بیش از دو سوم موارد ،از خشونت و اخراج و درگیری
گزارشی در دست نیست .فقط در کمتر از یک سوم موارد
درگیری و خشونت به کار رفته است .در  6درصد از موارد

حدود  1482تن از کارگران پس از خاتمة مبارزه اخراج شدند،
در  9درصد از موارد از نیروهای انتظامی برای ارعاب کارگران
استفاده شد ،و در  9درصد دیگر از موارد حدود  340تن از
کارگران دستگیر شدند ،در  2درصد از موارد درگیری به زخمی
شدن  120کارگر انجامید و در  4درصد باقیمانده 17 ،کارگر
در جریان درگیریهای خونین به شهادت رسیدند .این موارد
منحصر به  6واقعه و از این قرارند :وقایع کارخانههای چیت
جهان و بنز خاور در  ،1352جیپ و لندرور و ایرانا در ،1353
نساجی شاهی در  1354و چیت ری در .1355
کارشناس کارگری حزب توده با اغراق زیاد ،این رویدادها

را یک بار دیگر عامل اصلی انقالب معرفی کرده است و چنین
می گوید:
“توصیة رعایت دروغین حقوق بشر کارتر به شاه ،نه قبل،
بلکه پس از مبارزات اعتصابی کارگران در سالهای ،1352
 1353و  1354ابالغ گردید .یعنی هنگامی که رژیم شاه توان
خود را در سرکوب اعتصابات از دست داده بود .در مراحل
قبلی ،اعتصابات کارگران با توافق پایان مییافت .اما در
اعتصابات کارخانة چیت جهان در اردیبهشت  ،52در اعتصاب
شرکت واحد تبریز در  53و در اعتصاب کارخانة نساجی شاهی
در تیر  54خاتمة اعتصابات کشتارهای خونین و پیکارهای
رزمی . . .در پی داشت و از وجود مقاومت جدی کارگران خبر
داد .در سال  55دیگر جلوگیری از اعتصابات ممکن نبود،
چنانکه اعتصابات کارگاه چیتسازی تهران به مقاومت چند
10
روزه انجامید”. . .
بررسی اعتصابها در  1355و سال بعد از آن ادعاهای
کاذب حزب توده را به روشنی بر مال میکند و نشان میدهد
در این سال که اعتصابها به اوج خود رسید ( 35مورد) حدود
نیمی از آنها با موفقیت قرین بود و کارفرمایان و رژیم به
سرعت به خواستهای کارگران گردن نهادند و اعتصاب
پایان گرفت .فقط در  6مورد اعتصاب ناموفق بود و در 8
مورد درگیریهایی بین کارگران و نیروهای سرکوب و مردم
به وجود آمد که در یک مورد (چیت ری) درگیری به شهادت
یک کارگر منجر شد (شهید چنگیزی) .گذشته از آن ،چنانکه
اشاره شد ،در سال بعد ( )1356اعتصابها به  15مورد و در
نیمة اول  1357به  10مورد کاهش یافت .یعنی هنگامی که
رژیم عقب مینشست و فضای سیاسی باز میشد مبارزات
طبقة کارگر فروکش میکرد (جدول  . )1تحلیل کامل کمی
و کیفی این پدیدار پر اهمیت ،از مهمترین هدفهای بررسی
حاضر است.
بررسی تک نگاشتهایی که گروههای چپ ،به خصوص
فداییان و مجاهدین ،از اعتصابهای مهم تهیه کردهاند نشان
میدهد که اعتصابها با یکدیگر هماهنگی نداشته و هر
کدام به صورت جداگانه و در زمانهای مختلف و به تفاریق
انجام گرفتهاند .در مواردی اعتصابها یک پارچه بوده و همة
کارگران کارخانه در آن شرکت میکردند ،ولی در مقابل در
موارد متعدد اعتصابها تنها شامل بخشی از کارخانه بود و
نه همة کارگران .در این اعتصابها ابتکارهایی در شرایط
اختناق صورت گرفته است .مث ً
ال کندکاری و کمکاری از
تاکتیکهای بسیار مؤثر و در عین حال مانع بهانهگیری رژیم
بوده است .ماندن در کارخانه و اشغال آن ،یا بستنشینی در
آن در مواردی دیده شده است .استفاده از این تاکتیک به
علت وحشت کارگران از اشغال کارخانه و تعطیلی آن از سوی
کارفرما و استخدام مجدد بوده است .چنانکه خواهیم دید،
این مالحظه از عوامل مؤثر در بیعملی کارگران ،حتی در
10کیهان“ ،نقش طبقة کارگر ایران در انقالب بزرگ ضد امپریالیستی و خلق
میهنی ما. 68 ”،

جدول  :5فراوانی فعالیتهای دسته جمعی کارگران بر حسب گروه های عمده فعالیت های اقتصادی در مراحل سهگانه
()1359-1349

رشته های عمده

پیش از انقالب

زمان انقالب

پس از انقالب

صنایع

137

109

227

کشاورزی

1

6

11

معادن

8

2

آب و برق

2

5

19

7

ساختمان

2

4

45

ارتباطات و مخابرات

10

83

17

خدمات

2

6

16

سایر

0

0

11

165

229

165
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13

20

26

صنایع نساجی ،پوشاک و چرم

40

25

48

صنایع چوب ،کاغذ ،چاپ و صحافی

11

7

15

صنایع شیمیایی

15

23

36

صنایع محصوالت کانی غیر فلزی

15

7

32

صنایع تولید فلزات اساسی و ماشین آالت

43

27

70

جمع

137

109
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جریان انقالب و بعد از آن بود .در غالب موارد ،کارگران در
غیر سیاسی نگهداشتن مبارزه سعی داشتهاند .مث ً
ال در چند
مورد که دانشجویان به یاری کارگران رفته و اعالمیههایی
پخش کردهاند ،آنان را از کارخانه رانده و اعالمیهها را پاره
کردهاند .در مواردی شعار “جاوید شاه” سر میدادند ،حتی در
جریان انقالب ،پیشتازان نفت تا آخرین روزهای مهرماه اصرار
میورزیدند که اعتصاب آنها کام ً
ال صنفی است و ابداً سیاسی
نیست و با دولت و نظام سیاسی کاری ندارند.
این اعتصابها غالب ًا خودانگیخته بودند و بدون هشدار
قبلی رخ میدادند .با آنکه این خصیصة اعتصابها به طور
کلی با پذیرش سازمانهای چپ رو به رو بوده لکن در مسئلة
سازماندهی اعتصابها اختالف نظر شدید پدید آمده است.
یکی از گروههای چپ در این باره میگوید:
“اعتصابها ظاهراً کام ً
ال خودانگیخته هستند ،ولی غیر
محتمل است که چندین هزار کارگر بدون پارهای سازماندهی
قبلی و تدارک قبلی ناگهان اعتصاب کنند 11”.در بخش
نتیجهگیری با تفصیل بیشتری به نقش سازمانهای چپ در
بسیج کارگران و اقدامهای جمعی آنان خواهیم پرداخت (نک:
بخش سوم).
 1 2نقش طبقة کارگر صنعتی در مراحل
پنجگانة انقالب  -از فروردین  1356تا بهمن 1357
در مرحلة نخست انقالب در  1356کارگران کارخانههای
صنعتی در  15واحد تولیدی دست به اعتصاب صرف ًا رفاهی
و پراکنده برای اضافه دستمزد زدند .در اواخر همین سال بود
که رژیم گروهی از کارگران را برای حمله به اجتماع عناصر
ملی و لیبرال در کاروانسرا سنگی بسیج و حاضران را مضروب
و مجروح کرد .در مرحلة دوم و سوم انقالب که در  6ماهة
نخست  1357جریان داشت ،کارگران صنعتی فقط  10بار
به اعتصابهای صرف ًا رفاهی و پراکنده دست زدند و پس از
برآورده شدن خواستهاشان به سرعت اعتصاب را پایان دادند.
و این در حالی بود که در این دو مرحلة انقالبی ،دانشجویان،
بازاریها و روحانیان اغتشاشهای دورهای ،تظاهرات پراکنده
12
و راه پیماییهای عظیم علیه رژیم بر پا کرده بودند.
در این دو دوره اعتراض های بزرگی در چند شهر مرکزی
کارگری بر پا شد .از جمله تظاهرات و اعتراض تبریز در 29
بهمن  1356و اعتراض یزد در  19اردیبهشت  1357و در
مرحلة سوم انقالب ،اعتراض و تظاهرات بزرگ اصفهان در
 20مرداد  ،1357در هیچ یک از این مبارزات بالنسبه بزرگ و
مؤثر انقالبی خبر و اثر عمدهای از مشارکت کارگران صنایع
جدید به عنوان اعضای “طبقه” دیده نمیشود .مث ً
ال طبق
روایت یکی از گروههای چپ از جریان شورش تبریز در 29
بهمن :1356
“بیشتر آنهایی که در تظاهرات شرکت فعال داشتند
شاگردان مغازههای شهر و بازار (به خصوص صنف کفاش)،
رفتگران ،قالیبافان تبریز (که اغلب در کارگاههای شبانه
مشغولند )،آموزگاران ،دانشآموزان و دانشجویان ،به همراهی

جمعی از دست فروشان . . .گفته میشود حوالی ظهر ،خبر
شورش به کارخانههای اطراف شهر رسید و به دنبال آن
تعدادی از کارگران مرخصی گرفته و عازم شهر شدند.
هم چنین شایع است که تظاهر کنندگان به چند کارخانه تلفن
کردهاند و تهدید مینمایند در صورتی که تعطیل نکنند آنها را
در هم خواهند کوبید .چند کارخانه ،حوالی ظهر ،از جمله ایدم،
13
و بلبرینگ سازی تعطیل می شوند”. . .
در مقابل ،طبق گزارشهای موجود و اعتراضهای شدید
سازمانهای چپ ،رژیم در تاریخ اسفند ماه  1356با حضور
جمشید آموزگار ،نخست وزیر ،تظاهرات بزرگ 100000نفری
در تبریز بر پاکرد و کارگران صنایع جدید تبریز ،از جمله
ماشینسازی و تراکتورسازی ،را دسته جمعی در این تظاهرات
شرکت داد ،در حالی که از شرکت دادن بازاریان و اصناف و
دانشجویان و روحانیان در این تظاهرات خبری نبود .دولت
فقط قادر بود کارمندان و کارگران را بسیج کند (با میل،
بیمیل ،یا بیتفاوت) و به عرصة تظاهرات ضد انقالبی
بکشاند .جالب اینکه این دو طبقه ،همزمان و با شیوههای
یکسان (اعتصاب) به ائتالف انقالبی پیوستند و در مرحلة
چهارم انقالب دنباله رو انقالب شدند.
در مرحلة چهارم انقالب بود که طبقة کارگر صنعتی ،همراه
کارمندان ادارات وارد گود شد .مهمترین خصیصة مشارکت
کارگران صنایع جدید آن است که خواستهاشان غیر سیاسی،
میزان مشارکتشان کم و میزان تأثیرشان بسیار اندک است،
فقط اعتصابهای کارگری –کارمندی واحدهای عظیم
خدمات عمومی و منابع ملی است که کارساز میشود و رژیم
را فلج میکند (نک :بخش دوم).
در این دوره (آذر و دی ماه) حدود  229واحد اصلی و فرعی
(مثل شعبههای پست ،دخانیات ،آب و برق در استانها) که
دارای بخش کارگری بودند ،اعتصاب کردند .نزدیک به نیمی
از این اعتصابها و مبارزات در کارخانههای تولیدی و بقیه
در سایر گروهها بر پا شدند .مهمترین و مؤثرترین اعتصابها
در چند واحد صنعتی از گروه نفت و دخانیات و ذوب آهن و
دو گروه اصلی دیگر ،یعنی آب و برق و مخابرات و ارتباطات،
روی دادند که کارگری –کارمندی بودند ،و در بخش
جداگانهای به تفصیل به آنها میپردازیم .در اینجا اقدامهای
جمعی کارخانههای صنعتی و سایر گروههای فعالیت به طور
کلی بررسی میشوند.
در ماههای آذر و دی  ،1357حدود  109واحد از  773واحد
کارخانههای بزرگ بخش صنعتی (با  100تن و بیشتر) به
اعتصاب دست زدند (جدول  ،)3بنابر این ،واحدهای اعتصابی
فقط  14درصد کارخانههای بزرگ را در بر میگرفتند (جدول

 .)4به دیگر بیان ،در مقابل  109واحد اعتصابی حدود 664
کارخانة بزرگ ،به قول یکی از سازمانهای هوادار طبقة
کارگر“ ،در حالی که اعتصاب و مبارزة انقالبی سراسر کشور
را فرا گرفت بود ،کارگران تقریب ًا بیتفاوت به این امور که در
اطرافشان میگذشت به کارشان ادامه میدادند 14”.تازه همین
اندک مشارکت نیز منحصر بود به خواستهای صرف ًا رفاهی
که از حدود اضافه دستمزد و سود ویژه و حق مسکن فراتر
نمیرفت ،یعنی در حالی که انقالب به آخرین مراحل خود
نزدیک میشد و سایر طبقات اجتماعی با خواستهای سیاسی
و انقالبی در تظاهرات خیابانی و اعتصابهای همگانی شرکت
میکردند ،کارگران صنعتی ناب نقش بسیار ناچیزی در انقالب
ایفا کردند .چنانکه  88درصد درخواستهاشان رفاهی19 ،
درصد برای حفظ کار و  13درصد برای مشارکت در امور کار
بود (جدول .)7
به عنوان مثال ،نگاهی میکنیم به مبارزة کارگران صنایع
نساجی که بخش بزرگ و فعالی از کارگران ایران را تشکیل
میدادند و در مقایسه با دیگر گروههای صنایع در وضع
نامناسبی قرار داشتند .متوسط دستمزد آنان  400ریال بود که
از دیگر رشتههای صنعتی پایینتر بود .شرایط کار در صنایع
نساجی نیز از بسیاری صنایع دیگر دشوارتر بود ،به خصوص
از نظر رطوبت و سر و صدا .همزمان با گسترش اعتصابها
در نیمة مهر  ،1357کارگران چند کارخانة نساجی ،که در دهة
 1330هم در صف پیشتاز مبارزات صنفی -اقتصادی کارگران
قرار داشتند ،با خواستهای رفاهی اعتصاب کردند،مانند چیت
ری ،اطلس بافت ،ممتاز ،چیتسازی ری و مخمل کاشان.
آنگاه حدود  15کارخانة دیگر در تهران ،اصفهان و یزد به
اعتصابیان پیوستند و باب مذاکره را با کارفرمایان و وزارت کار
گشودند و از وزارت کار درخواست کردند که به خواستهای
کام ً
ال رفاهی آنان ،و حتی به برخی از آنها ،هر چه زودتر
پاسخ گویند تا آنان از اعتصاب دست بردارند .نامة سندیکای
سه کارخانة نساجی به وزیر کار گویای این اوضاع است:
“  14روز از اعتصاب کارگران گذشته و ادامه دارد تا به
 20مورد خواستههای آنان ،که کام ً
ال با مسئولین محترم در
میان گذارده شده ،ترتیب اثر داده شود .با توجه به این که دو
جلسه در حضور جنابعالی داشتیم و مقرر شد رئیس ادارة کار
منطقة مربوط وساطت نماید که کارفرمایان نظر ایشان را هم
بپذیرند ولی تاکنون نتیجهای حاصل نگردیده و . . .کارگران
سه واحد بزرگ نساجی چیتسازی ری ،چیت ممتاز ،و اطلس
بافت بالتکلیف میباشند .معهذا کارگران قانع شدند حداقل
 5مورد تقاضاهای آنان که اولویت دارد انجام پذیرد و بقیه
در مدت زمان الزم اقدام گردد و مانند کارخانجات دیگر و

“11طبقة کارگر ایرانی :بررسی شرایط اختناق و مبارزات آن ”،کندوکاو ،شمارة
( 6پاییز .43 ،)1977
12برای کالبدشکافی دورههای پنج گانة انقالب ،نک :احمد اشرف و علی
بنوعزیزی“ ،دولت ،طبقات اجتماعی و روشهای بسیج تودهها در انقالب ایران”
در طبقات اجتماعی ،دولت و انقالب در ایران ،ترجمة سهیال ترابی فارسانی

(تهران :نیلوفر.)1387 ،
13نبرد تودهها :چند گزارش از ایران (برلن غربی :اتحادیة دانشجویان ایرانی در
آلمان فدرال و برلین غربی.14-15 ،)1978 ،
14چند اعالمیه از سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (برلن غربی :کندراسیون
جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی.2 ،)۱۹۷۸ ،

مشابه ،با ما هم رفتار نمایند .با توجه به سختی کار زیانآور
( 90درجه رطوبت و  25درجه فرکانس ارتعاشات صدا) که
سالهاست دستمزد کمتری از صنایع دیگر مملکت دریافت
میدارد ،تقاضای بذل توجه و رسیدگی و نگاهی به این طبقة
زحمتکش را دارد( ”.اطالعات 29 ،مهر)
پس از دنبال کردن اقدامهای دستهجمعی ،که به اصرار
و پیگیری کارگران چند کارخانة تهران ،مذاکرات  23ساعته
میان سندیکای کارگران نساجی ،سندیکای صاحبان صنایع
نساجی و نمایندگان وزارت کار به عمل آمد ،یک موافقت
دستهجمعی برای اضافه دستمزد  150000تن کارگران صنایع
نساجی ،از  3000تا  5000ریال به عمل آمد و اعتصاب
بالفاصله شکست و در  4آبان کارگران سر کار رفتند .در
مقابل“ ،نمایندگان کارگران قول دادند تا سرحد امکان نسبت
به افزایش تولید و تقلیل ضایعات و نظم کار و حفظ منابع ملی
اقدام الزم را به عمل آورند( ”.اطالعات 4 ،آبان 1357؛ آیندگان،
 4آبان .)1357
کارگران صنایع چاپ ،پیشرو جنبش سندیکایی در ایران
و بسیار آگاه و مبارز بودند ،آنان به جای اعتصاب در  18مهر
ماه خواستههای کام ً
ال رفاهی خود را اعالم کردند و یک اتمام
حجت یک هفتهای به دولت و صاحبان چاپخانه ها دادند:
“ اعضای اتحادیة کارگران صنعت چاپ استان مرکزی
با اعالم  15ماده درخواستهای خود اعالم داشتهاند در
صورتی که به تقاضاهای آنها تا پایان روز  25مهر ماه جاری
رسیدگی نشود با حضور در کارگاه تا حصول نتیجة نهایی از
انجام کار خودداری خواهند کرد .در بیانیة کارگران آمده است:
“با وجودی که اولین صنفی بودیم که با اعتراض دستهجمعی
در مقابل ظلم کارفرمایان در  75سال پیش سبب تدوین قانون
کارگری در ایران شدیم ،وضعمان از همه نابسامانتر است.
دولت ،وزارت کار ،وزارت بهداری ،صندوق تأمین اجتماعی
و سایر مقامات مسئول نیز در اجرای صحیح قانون کار و
بیمه و طبقهبندی و سهیم شدن در کارگاه ،رضایت کارگران
را فراهم نساختهاند .سود ویژه در هر چاپخانه به نوعی و به
میل کارفرما عمل میشود .پارهای از چاپخانهها  120روز
آخرین حقوق را پرداخت کردند .در صورتی که اکثر چاپخانهها
به بهانة بهرهوری و با حسابسازی ،این حق مسلم ما را
پایمال ساختهاند .بنابر این ،اولین درخواست اتحادیة کارگران
صنعت چاپ یکسان شدن سود ویژه در تمام چاپخانهها بر
مبنای حداقل  120روز آخرین حقوق بدون احتساب بهرهوری
میباشد )2 .تا ایجاد و تحویل خانههای سازمانی ،به هر کارگر
مجرد حداقل  3000ریال و به کارگران متاهل  5000ریال به
طور ماهانه پرداخت شود )3 .مدت پنج سال است که عدهای
از کارگران سالمند چاپخانهها بالتکلیفند .اینها هر کدام بیش
از  60سال عمر و بیش از  40سال کار کردهاند .اگر قانون
کار دربارهشان اجرا نشده ،اگر بیمه نبودند ،اهمال از طرف
مسئوالن دولتی بوده است نه کارگران .پروندة امر در تمام
وزارتخانههای مربوطه مطرح است( ”.اطالعات18 ،مهر)
کالبد شکافی انقالب
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رفاهی و مالی1
درصد

تأمین شغلی2
درصد

جمع

صنفی -سیاسی3
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سایر رشته ها
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97

93

97

87
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4

87

انواع خواسته ها

پیش از انقالب
در جریان انقالب

 1 3نقش طبقة کارگر در مبارزات پس از انقالب
در نخستین سال پیروزی انقالب ،به خصوص در شش
ماه نخست آن که ماه عسل انقالب بود ،دهها سازمان چپ،
که هر کدام خود را نمایندة یگانه و بیهمتای طبقة کارگر
میپنداشتند ،سر برآوردند و برای بسیج انقالبی پرولتاریا راهی
کارخانهها (یعنی نقطه تولید) شدند .از همه فعالتر و کوشاتر
فداییان و سازمان پیکار بودند .این یک سال و اندی (حدود
 15ماه) دورهای است که مبارزات کارگری در کارخانهها به
طور محدود جریان داشت .با این همه ،به دالیلی چند که
بعداً به تفصیل بدان خواهیم پرداخت ،حتی در این دوره ،که
نظام سرمایهداری و دولت حامی آن به شدت تضعیف شده و
روشنفکران هوادار پرولتاریا به درون کارخانهها راه یافته و شور
انقالب همه جا را فرا گرفته بود ،باز هم مانند دورۀ پیش از
آن ،طبقة کارگر به هیچ روی به انتظار پیشتازان طبقه لبیک
نگفت و به میدان مبارزة طبقاتی پا ننهاد.
در این دورة یک ساله ،حدود  274واحد کارگری  336بار
اعتصاب کردند و به اقدامهای جمعی دیگری دست زدند .از
این میان در بخش صنایع و کارخانه های بزرگ 176 ،واحد
با  227بار اعتصاب و اعتراض و بقیه در گروههای دیگر
فعالیت اقتصادی  98واحد با  109بار اعتصاب و اعتراض و
اقدامات دیگر بودند .از همه فعالتر در گروههای دیگر ،بخش
ساختمان بود با حدود  15درصد واحدهای مبارز .این واحدها
غالب ًا شرکتهای راه و ساختمان بودند که به علت تاخیر در
پرداخت دستمزدها به اعتراض جمعی دست میزدند .بقیة
گروههای فعالیت از  1تا  5درصد اقدامهای جمعی را به راه
انداختند (جدول  2و .)5
در این میان کارگران کارخانهها ،چنانکه انتظار میرود،

جدول  :7فراوانی انواع خواسته های دسته جمعی کارگران بر حسب صنایع و رشته های عمده در مراحل سه گانه 1349-59

پس از انقالب

نامة کارگران صنایع چاپ چند نکتة اساسی را روشن
میکند :یکی خودداری از اعتصاب و کوشش برای رسیدن به
خواستها بدون ایجاد اختالل در کار؛ دوم ،پذیرفتن این که
اگر قانون کار و بیمه و سهیم شدن در سود کارخانهها در بارة
آنها هم پیاده شود ،تحول کلی در بهبود وضع آنها حاصل
خواهد شد؛ سه دیگر اینکه این کارگران نیز اعالم کردهاند
که در صورت انجام نشدن خواستها ،در محل کار حاضر
خواهند شد و ضمن حضور در چاپخانه از انجام کار خودداری
خواهند کرد .طبق اطالع آیندگان ،وزارت کار و امور اجتماعی
در  25مهر ماه با کارگران چاپ به توافق رسید و از اعتصاب
آنان جلوگیری به عمل آورد( .آیندگان 26 ،مهر)
در موارد متعدد نیز کارگران کارخانهها پس از تأمین
خواستها و توافق با کارفرما اعتصاب را پایان و به کار
ادامه دادند .به عنوان مثال“ ،کارگران کارخانة سیمان
فارس در شیراز که دست به اعتصاب زده بودند ،با قبول
خواستهایشان از طرف مسئوالن کارخانه ،به سر کار خود
بازگشتند . . .کارگران اعتصابی کارخانة سیمان اقلید نیز
خواستهای خود را عنوان کردند و کلیة تقاضاهای آنها که
شامل افزایش دستمزد به میزان  15درصد ،پرداخت ماهیانه
 1500ریال بابت ناهار و  1500ریال بابت ایاب و ذهاب و
پرداخت کمک هزینة مسکن بود ،مورد موافقت قرار گرفت و
کارگران کارخانة اقلید نیز کارهای روزمرة خویش را دوباره از
سر گرفتند( ”.اطالعات23 ،مهر)
کارکنان و کارگران شرکت سیتروئن و سایپا نیز در اواخر
مهر ماه به اعتصابیان پیوستند .خواستهای آنان شامل
اضافهحقوق ،دریافت حق اوالد 60 ،ساعت اضافهکاری و
ایجاد شرکت تعاونی بود .حدود  6000نفر از کارگران و
کارکنان گروه صنعتی رنا (زامیاد ،فنرسازی و رادیاتورسازی)
از  20مهر اعتصاب کردند .خواستهای آنان شامل ترمیم
حقوق ،حق مسکن ،سنوات خدمت ،و حق خواربار بود .یکی
از کارکنان اعتصابی میگوید“ :کارفرمای ما قول مساعد داده
است .اما از آن جایی که قول او در چارچوب وعده است و
تعهد اجرایی ندارد ،تا زمانی که متعهد نشود به خواستهای ما
توجه کند کار نخواهیم کرد( ”.اطالعات 1 ،آبان)
شیوة غالب اقدامات جمعی در این دوره اعتصاب بود.
چنانکه  84درصد واحدها اعتصاب کردند .آنگاه نوبت
تظاهرات بود با  12درصد اقدامات جمعی ،که بیشتر مربوط
بود به صنایع دولتی ،به خصوص شرکت نفت و ماشینسازی
اراک و ذوب آهن .بقیة موارد با  4درصد ،شکایتها و
اعتراضها بود .از ویژگیهای اساسی این دوره ،نبود خشونت
و به کار نبردن ابزارهای سرکوب بود .چنانکه  90درصد
موارد مسالمتآمیز بود و به ندرت از اعمال خشونت استفاده
میشد .نسبت موفقیت اقدامات جمعی و اعتصابها هم که
غالب ًا برای هدفهای مالی و رفاهی بود .بالنسبه باال بود،
چنانکه نزدیک به دو سوم آنها موفق و فقط یک چهارم
ناموفق و در همین حدود نامعلوم گزارش شده بود.

بنابراین ،ویژگیهای اعتصابها واقدامات جمعی طبقۀ
کارگر به نسبت خود و دیگران از این قرار بود:
نسبت اعتصابهای طبقة کارگر فقط  16درصد کل
اعتصابها در این دوره بود ،یعنی  84درصد اعتصابها را
طبقات دیگر راه انداختهاند.
نسبت تظاهرات طبقة کارگر بسیار ناچیز و حدود  1درصد کل
تظاهرات دورة انقالب بود.
نسبت واحدهای صنعتی بزرگ که در اقدامات جمعی شرکت
کردند ،فقط  14درصد کل واحدهای بزرگ بود.
در این دوره غالب خواستها صرف ًا مالی و رفاهی ،یا برای
حفظ کار بود که پس از برآورده شدن آنها مبارزه پایان
مییافت .در حالی که در همان زمان فرهنگیان و دانشجویان
و بازاریان و روحانیان با خواستهای تند سیاسی و انقالبی به
اعتصابها و تظاهرات عظیم دست میزدند.
نه تنها از نظر کمیت و کیفیت ،بلکه از نظر میزان تأثیر نیز
اعتصاب بسیاری از واحدهای کارگری (به استثنای واحدهای
کارگری –کارمندی خدمات عمومی و منابع ملی) تأثیر زیادی
در فلج کردن نظام حاکم نداشتند.

مبارزتر و پیشتازتر بودند ،چنانکه نزدیک به دو سوم واحدهای
اعتصابی را شامل میشدند و به همین نسبت اعتصابها و
اقدامهای جمعی دیگر را آنان به راه انداختند .با این همه،
نسبت به خودشان درصد بسیار کمی را در برمیگرفتند یعنی
کمتر از یک چهارم صنایع بزرگ را .به بیان دیگر ،در برابر
 173واحد مبارز 600 ،واحد بزرگ ،خود را بهرغم اصرار بیش
از حد سازمانهای پیشتاز طبقة کارگر ،از امواج عظیم انقالب
دور نگاه میداشتند( .جدول )4
خواستهای کارگران در این دوره ،هم چون دو دورۀ پیش
از آن ،غالب ًا خواستهای رفاهی بودند با  56درصد موارد ،آنگاه
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1خواستهای مالی و رفاهی شامل اضافه حقوق ،شرکت در سود کارخانه ،مزایا ،پرداخت مزدهای معوقه ،کاهش ساعات کار ،و امور رفاهی در محل کار.
 2تأمین شغلی شامل بازگشایی محل کار ،بازگشت کارگران اخراجی ،تأمین کار دائم.
3خواستهای صنفی– سیاسی شامل درخواست تشکیل شوراهای کارگری یا سندیکای مستقل ،برکناری مدیران کارخانه و یا کارگرانی که با پلیس
همکاری میکنند .اخراج کارکنان خارجی ،آزادی کارگران زندانی.

نوبت خواستهای مشارکت در کار بود با  24درصد ،و سپس
خواستهای مربوط به حفظ کار با  20درصد (جدول .)7در
این زمان در شیوههای مبارزه و نسبتهای آن تحول عمدهای
صورت گرفت و به سبب کاهش سرکوب و ورود نیروهای
چپ به کارخانهها ،از اعتصاب کاسته شد و ،در مقابل ،نسبت
تظاهرات افزایش یافت .چنانکه از سایر اقدامات جمعی شایعتر
شد .انواع تظاهرات مانند راه پیمایی ،اجتماع ،تحصن و اعتصاب
غذا نزدیک به دو پنجم موارد بود .اعتصاب حدود  30درصد،
انواع شکایتها و اعتراضها حدود  22درصد ،و اقدامات تند
کالبد شکافی انقالب
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و خشونتآمیز ،مانند گروگانگیری صاحبان کارگاه و مدیران،
حدود  10درصد موارد را دربرمیگرفتند.
دولت موقت در این دوره در یک چهارم موارد از ابزارهای
سرکوب (غالب ًا به وسیلۀ کمیتههای انقالب اسالمی) سود جسته
و بقیۀ سه چهارم موارد مسالمتآمیز بوده است .در  14درصد
موارد نیروهای کمیته بدون درگیری و برای ارعاب کارگران
به محاصرۀ کارگاهها ،یا ورودیۀ داخلی کارگاه پرداختهاند و در
 12درصد موارد به حمله و ضرب و جرح کارگران و دستگیری
کارگران مبارز دست زدهاند (جدول .)9
نتایج اقدامهای جمعی طبقة کارگر در دورة پس از انقالب
کمتر از دو دورۀ پیش موفقیتآمیز بود ،چنانکه فقط  27درصد
موارد اعتصاب و اقدامهای جمعی ناموفق بودند و در برخی از
موارد نتایج آنها نامعلوم بود.

جدول  : 8فراوانی انواع تجهیز کارگران بر حسب صنایع عمده و سایر رشتهها در مراحل سهگانه 1359-1349
انواع تجهیز

پیش از انقالب
در جریان انقالب

پس از انقالب

 1 4تحلیلی بر روند مبارزة طبقۀ کارگر صنعتی
در بخش خصوصی در دهۀ 1350
کارگران صنعتی در بخش خصوصی در دهۀ  1350در سه
دورۀ کام ً
ال متمایز برای خواستهای اساس ًا مالی و رفاهی
یا صنعتی –اقتصادی از اعتصاب و دیگر شیوههای مبارزة
جمعی سود جسته و در اکثر موارد به هدفهای مشخص
رفاهی خود دست یافته است .ادوار سهگانه ،هم از نظر کمی
(محدودۀ زمانی) و هم از نظر کیفی (جو سیاسی و اجتماعی
حاکم) و هم از نظر خواستها ،شیوههای مبارزه و سرکوب و
نتایج تفاوتهای اساسی با هم دارند .از نظر محدودۀ زمانی،
دورۀ اول حدود  9سال و دورۀ دوم حدود  2ماه و دورۀ سوم
حدود یک سال به طول انجامیده است .این امر به ظاهر
مقایسۀ کمی آنها را بیمعنا نشان میدهد ،یا به کار گرفتن
واحدهای زمانی قابل مقایسه ،مث ً
ال واحد شمار اعتصاب در
ماه ،را ضروری مینماید .لکن عامل جو سیاسی تا حدی عامل
زمان را تعدیل میکند .بدین معنا که در این دوره فرصتها
و امکانهای مبارزۀ جمعی یکسان نبوده است .دورۀ اول
زمان سرکوب ،دورۀ دوم زمان ضعف و بیعملی رژیم و دورۀ
سوم دورۀ بسیج نیروهای چپ و تقابل آنها با کمیتههای
انقالب است .به هر حال ،با در نظر گرفتن این عوامل است
که بررسی مقایسهای این دوره انجام میگیرد و چنانکه در
تحلیل علل و عوامل ضعف مشارکت طبقة کارگر خواهیم
دید ،این مقایسه کارساز و روشنگر است .به خصوص که
مشخصات این سه دوره از نظر نسبتها و چگونگی توزیع
خواستها ،شیوههای مبارزه و سرکوب و نتایج ،قابل مقایسۀ
کمی است.
تحول کمی مبارزه .در این سه دوره شمار واحدهای
مبارز کارگری فزونی گرفته و از  120واحد در دورۀ پیش
از انقالب به  229واحد در دورۀ انقالب و سرانجام به 274
واحد در دورة پس از انقالب رسیده است .از این میان ،شمار
واحدهای صنایع تولیدی از  96واحد در دورة پیش از انقالب
به  109واحد در دورة انقالب و به  176واحد پس از انقالب
افزایش یافته است .این ارقام نکتۀ ظریفی را نشان میدهند.

پیش از انقالب ،کارخانههای تولیدی  80درصد واحدهای
مبارز را دربرمیگرفتند ،درحالیکه در دورة انقالب به علت
ورود فراوانتر سایر گروهها ،نسبت کارخانهها به حدود نیمی
از واحدها کاهشیافت و دوباره پس از انقالب که آتش
بقیه فروکش کرد ،نسبت کارخانهها به حدود دو سوم فزونی
یافت (جدول .)2یعنی همواره نقش طبقة کارگر صنعتی
(کارخانهای) در مبارزات طبقاتی به طور قابل مالحظهای بیش
از سایر واحدهای کارگری است .لکن مسئلة اساسی در اینجا
مشارکت کمی و نسبی طبقة کارگر صنعتی و تحول آن است.
در دورۀ پیش از انقالب  12درصد کارخانههای بزرگ (100
تن و بیشتر) در دورۀ انقالب  14درصد آنها ،و در دورۀ پس
از انقالب  23درصد آنها دست به مبارزه زدهاند (جدول .)4
یعنی شمار و نسبت کارخانههایی که به مبارزه برخاستهاند ،از
دورۀ قبل از انقالب تا دورة بعد از انقالب فقط  2برابر شده
است.
این امر نشان دهندۀ این واقعیت است که فقط بخش بسیار
کوچکی از کارخانههای بزرگ در سراسر دهۀ  1350و در
شرایط کام ً
ال متفاوت به مبارزه برخاستهاند.
خواستهای کارگران .بررسی خواستهای کارگران
و تحول آن در این سه دوره نشان میدهد که همواره
خواستهای مالی و رفاهی باالترین نسبت را داشت .اما
مسئلة مهم کاهش آن است از  93درصد در دورۀ پیش از
انقالب به  88درصد در دورۀ انقالب و به  56درصد در دورۀ
پس از انقالب .در مقابل ،خواستهای تأمین شغلی و حفظ
کار و نیز خواستهای مربوط به مشارکت و مداخله در امور
کار و تولید ،به خصوص در دورۀ پس از انقالب ،افزایش
یافته است .دالیل این تحول نیز آشکار است .ناامنی شغلی و
ورشکستگی بسیاری از واحدها در دورة پس از انقالب ،مبارزه
برای حفظ کار را به صورت مبرمترین مسئله درآورده بود.
بنابراین ،در این سه دوره نسبت آن به ترتیب از  3درصد به 9
درصد و سرانجام به  20درصد افزایش یافت .مسائل مربوط
به مشارکت و تشکیل شوراهای کارگری و نقش آن در ادارۀ
امور و دیگر مداخالت کارگران در کار ادارة کارخانه نیز در
دورة پس از انقالب به سبب حضور فعاالنة نیروهای متعدد
چپ و مسابقة آنان با یکدیگر برای بسیج شوراهای کارگری
و به طور کلی بسیج انقالبی طبقة پرولتاریای صنعتی ،سبب
اوجگیری خواستها و مبارزه برای این گونه امور شد .بدین
ترتیب نسبت این خواستها در سه دورة بررسی شده به
ترتیب از حدود  3تا  4درصد در دورة پیش از انقالب و دورة
انقالب به حدود یک چهارم خواستهای کارگران در دورة
پس از انقالب جهش کرد .با این همه ،حتی در این دوره نیز
سه چهارم خواستها مالی و رفاهی و مربوط به حفظ کار ،و
فقط یک چهارم مربوط به مشارکت و مداخله در امور تولید
است (جدول .)7
شیوة مبارزة جمعی .این شیوه در سه دورة بررسی
شده و ترکیب شیوههای مبارزة طبقة کارگر تحول مییابد.
در دورة اول و دوم ،شیوة غالب در مبارزات کارگری اعتصاب

و شکایت است و گاهی نیز تظاهرات ،تحصن ،راه پیمایی و
اجتماع .در این دو دوره اعتصاب بیش از چهار پنجم موارد را
دربرمیگرفت .در دورة بعد از انقالب که به سبب فرصتهای
ماه عسل انقالب و رخنة نیروهای چپ و نیز تمایل به حفظ
کار ،از نسبت اعتصابها کاسته شد و نسبت اعتراضها به
خصوص تظاهرات افزون گردید و نوع تازهای از مبارزه ،یعنی
مبارزة خشونتآمیز مانند گروگانگیری ،اشغال کارخانه ،منع
تولید یا فروش کاال ،دستگیری مدیران و اخراج کارکنان
خارجی و عناصر نامطلوب ،حدود یک دهم موارد ظاهرشد .در
این دوره نسبت اعتصابها از بیش از چهار پنجم در دورۀ قبل
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 )1شامل امضای طومار ،شکایات گوناگون ،و مذاکره با کارفرما
 )2شامل حضور در کارگاه و خودداری از کار ،اعتصاب نشسته و اعتصاب کامل
 )3شامل اجتماع در محل کارخانه ،تظاهرات و دمونستراسیون
 )4شامل اقدامات خشونتآمیز مانند گروگانگیری ،بازداشت مدیران ،اخراج اتباع خارجی ،اشغال کارخانه و مانند آن.
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به یک سوم کاهش یافت و در مقابل ،نسبت اعتراضهای
جمعی به حدود یک چهارم ،و نسبت تظاهرات به بیش از یک
سوم افزایش یافت (جدول  .)8افزایش اعتراض و تظاهرات و
حتی اعمال خشونتآمیز به جای اعتصاب ،بسیار معنادار است
و بر تمایل شدید طبقة کارگر به حفظ کار داللت دارد؛ بدین
معنا که طبقة کارگر میخواهد بدون آنکه کارخانه در شرایط
دشوار اقتصادی بخوابد و تعطیل شود ،به خواستهای خود
دست یابد.
شیوههای سرکوب .نگاهی به تحول شیوههای سرکوب
از طرف دولت در مقابله با مبارزات کارگری ،نشان میدهد که
کالبد شکافی انقالب
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پیش از انقالب
در جریان انقالب

15صنایع نفت و دخانیات دو گروه اصلی ( manufacturingنفت در گروه
فرعی شیمیایی و نفت ،ذوب آهن در گروه فرعی صنایع فلزی و دخانیات در گروه
فرعی مواد غذایی و دخانیات ،جدول شمارۀ  .)3آب و برق در گروه اصلی خاص
خود ،پست و مخابرات و راهآهن و بنادر در گروه اصلی ارتباطات و مخابرات به
شمار آمدهاند ،نک :جدول شمارۀ .)2

پس از انقالب
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1مبارزات و تظاهرات و اعتصابهای آرام و بدون حادثه.
2تهدید نیروهای انتظامی به اعمال خشونت ،دستگیری و اخراج کارگران.
3درگیری نیروهای انتظامی با کارگران و اخراج و دستگیری کارگران و بر هم زدن اعتصابها و تظاهرات کارگری.

جدول  :10فراوانی نتایج مبارزات کارگری در مراحل سه گانه ()1359-1349

پس از انقالب

مبارزات دو ماهة طبقات “کارمندی– کارگری”
بخش عمومی
واحدهای “کارگری–کارمندی” خدمات عمومی و منابع
ملی شامل چند واحد بسیار بزرگ صنایع نفت ،آب و برق،
پست و مخابرات ،راهآهن ،بنادر و کشتیرانی ،ذوبآهن و
دخانیات هستند .مشخصات عمومی مبارزات این واحدها
در جدولهای  1تا  10آمده و به طور کلی در بخشهای

انواع ابزار سرکوب

پیش از انقالب

بخش دوم

جدول : 9فراوانی ابزارهای سرکوب در مبارزات کارگری بر حسب صنایع عمده و سایر رشتهها ()1359-1349

در جریان انقالب

کاربرد ابزار در هر سه دوره شیوة غالب سرکوب نبوده است،
یعنی نسبت کاربرد سرکوب در باالترین موارد از یک سوم
کمتر است .در دورة پیش از انقالب فقط در یک پنجم موارد
از تهدید و ارعاب ،و در یک دهم موارد از اعمال خشونت
استفاده شده است؛ یعنی جمع ًا در سه دهم موارد .حال آنکه
این نسبتها در دورة انقالب روی هم فقط به یک دهم
میرسد؛ یعنی رژیم به سبب ضعف شدید قادر به مقابله با
مبارزات کارگری نبود که غالب ًا برای خواستهای کام ً
ال رفاهی
و مالی صورت میگرفت .به خصوص آنکه رژیم از گسترش
خواستهای رفاهی به خواستهای سیاسی وحشت داشت .در
دورة پس از انقالب و با دخالت کمیتههای انقالب اسالمی،
دوباره نسبت کاربرد شیوههای تهدید و ارعاب و اعمال
خشونت فزونی یافت و به حدود یک چهارم موارد اعتصاب
و مبارزات کارگریرسید (جدول  .)9البته باید توجه داشت
که نوع درگیری پس از انقالب با درگیری پیش از انقالب
تفاوت عمده داشت ،بدین معنا که سرکوب پس از انقالب ،در
پاسخ به اقدامهای تند از سوی برخی واحدها بود ،در حالیکه
پیش از انقالب کمتر چنین وضعی پیش میآمد و با کمترین
تظاهرات و مقاومتی از شیوۀ سرکوب استفاده میشد.
نتایج مبارزات کارگری .طبقة کارگر در جریان شکل
دادن به خواستها و گزینش شیوههای مبارزه و برخورد با
نیروهای رژیم و صاحبان سرمایه ممکن است به هدفهای
خود دست یابد ،یا ناکام شود .در غالب موارد اطالع از نتایج
مبارزات کارگری ناقص است ،یا اطالعی از نتایج در حدود
یک چهارم موارد و در دورۀ پس از انقالب نتایج در بیش از
نیمی از موارد نامعلوم است .باالترین میزان موفقیت مبارزات
کارگری در جریان انقالب بود که به سبب ضعف رژیم و نیز
وحشت از گسترش خواستهای رفاهی –سیاسی ،به سرعت
به خواستهای کارگری گردن مینهادند و در نتیجه ،دو سوم
از مبارزات به موفقیت انجامید و فقط یک چهارم ناموفق بود.
در دورة پیش از انقالب نیز بیش از نیمی از مبارزات
کارگری به موفقیت انجامید که آنها نیز غالب ًا برای امور
رفاهی و مالی بود و فقط یک پنجم موارد ناموفق بود (جدول
 .)10علت این وضع آمادگی و توانایی رژیم برای دادن
امتیازهای نسبی به نیروی کار بود .تمایل شدید به گردن
نهادن به خواستهای رفاهی در دورة انقالب نیز از عوامل
مؤثر موفقیت اعتصابها در آن دوره بود.

پیشین بررسی شدهاند 15.لکن به علت اهمیت خاص این
واحدها و خصوصیات متفاوت آنها با دیگر واحدهای
بررسی شده ،جا دارد که آنها را جداگانه بررسی کنیم؛ به
خصوص که اختالط این واحدها با بقیة واحدها بدون در
نظر گرفتن وجوه متمایز اساسی میان آنها و دیگر واحدها،
سبب گمراهیهای اساسی در شناخت ماهیت نقش طبقة
کارگر در انقالب شده است .تازه در این میان هم صنایع را
باید جداگانه بررسی کرد.
نخستین وجه تمایز عمدة این واحدها آن است که همة
آنها دولتی هستند و بخش کارمندی بسیار نیرومندی
دارند .مث ً
ال از حدود  66000نفر از کارکنان صنایع نفت
بیش از یک سوم کارمند و بقیه کارگر بودند ،یا اینکه از
 37000نفر کارکنان آب و برق کشور نیمی کارمند و نیمی
کارگر بودند (سالنامة آماری سال  ،1360ص  529و -548
 .)549در اعتصابها و مبارزات عظیم این واحدهای بزرگ،
کارمندان (و حتی در مواردی کارمندان ارشد) و به خصوص
کارمندان جوان و تحصیلکردة مبارز نقش عمده و اساسی
داشتند .از همین رو نیز در اخبار اعتصابها و تظاهرات و
مبارزات این واحدها ،رسانههای گروهی واژة “کارکنان”
به کار میبردند و نه کارگران را .در مواردی نیز تاکید
میکردند که “کارمندان و کارگران” اعتصاب ،خواستهای
خود را اعالم کردند.
دومین وجه تمایز آنکه ،این واحدها در ادارة امور
روزمرة کشور اهمیت کلیدی و حساس داشتند و
کوچکترین حرکت آنان بالفاصله محسوس بود و زندگی
روزمرة مردم و گردش منظم واحدهای تولیدی کشور را
فلج میکرد.
سوم اینکه ،همة آنان در شبکههای گسترده در سراسر
کشور فعال بودند و در نتیجه هر حرکتی از سوی آنان به
سراسر کشور سرایت میکرد و اثر میگذاشت .حال آن که
دیگر واحدهای صنعتی چنین خصیصهای نداشتند.
چهارم اینکه ،این واحدها متکی به درآمد نفت بودند و
بنابراین ،پشت کارکنان این واحدها گرم بود و غم حفظ کار
و تأمین شغلی نداشتند .برخالف کارکنان دیگر واحدهای
تولیدی که دائم ًا دلهرة ورشکستگی کارخانه و بیکاری را
داشتند.
پنجمین وجه تمایز اقدامهای جمعی این واحدها آن
بود که در مهر ماه به آرامی و با خواستهای کام ً
ال رفاهی
به صف اعتصابها پیوستند و آنگاه از اوایل آبان ماه
خواستهای مالیم را بدانها افزودند و پس از یک ماه

نتایج مبارزات
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سکوت نسبی ،تا نیمة نخست دورة دولت نظامی که از
اواسط آبان تا اواسط آذر ادامه یافت ،دوباره وارد گود شدند
و به مبارزه و معارضة قاطع و علنی با رژیم برخاستند و
تحت فرمان رهبری انقالب و نمایندگان وی قرار گرفتند
و در واقع از ارکان اصلی ایجاد دوگانگی در حاکمیت
شدند .از میان واحدهای صنفی دیگر ،فقط چند واحد چنین
کردند که از همه شاخصتر ماشینسازی اراک و سپس
ماشینسازی تبریز بودند.
 2 1اعتصابها و مبارزات نفتگران
اعتصاب در صنایع نفت در دو مرحله و از سوی دو گروه
متمایز از کارکنان آغاز شد .نخستین اعتصابها را چند گروه
از کارکنان و کارگران شرکتهای وابسته به صنعت نفت
در هفتههای اول و دوم مهر ماه آغاز کردند .خواست آنان
رفع تبعیض و همسان شدن وضع اقتصادی و مزایایشان با
کارکنان دائمی شرکت نفت بود .کارگران پیمانکاری تنظیمات،
کارگران حمل و نقل و شبکهسازی و تعمیرات ،کارمندان ادارة
کاالی پاالیشگاه آبادان و به خصوص کارکنان تعاونی صنعت
نفت .این اعتصابها با قول رسیدگی به خواستهای رفاهی
کارکنان و کارگران موقت ًا پایان یافت.
اعتصاب اصلی در صنعت نفت در هفتة آخر مهر ماه (در
روز  24مهر  )1357در آبادان آغاز شد .یعنی هنگامی که
اعتصاب سراسر کشور را فرا گرفته بود .این روز که مصادف
با چهلم جمعة سیاه ( 17شهریور) بود ،از سوی امام خمینی
و آیات ثالثه (شریعتمداری؛ گلپایگانی؛ نجفی مرعشی) به
عنوان روز عزای عمومی اعالم شده بود .در این روز کارکنان
ادارة کاال و آزمایشگاه شرکت در آبادان دست به اعتصاب
زدند .ماموران انتظامی (گاز و نفت) وارد محوطه شدند و
 70نفر از کارکنان ادارة کاال را با خود به خارج از پاالیشگاه
بردند و رها کردند ،ولی  8تا  12نفر را تا شب هنگام در
بازداشت نگه داشتند .کارکنان پاالیشگاه به عنوان اعتراض
به این عمل ،فردای آن روز دست به اعتصاب زدند .یک هزار
نفر از کارمندان سازمان عملیات غیر صنعتی نیز به حمایت
از کارکنان اعتصابی جلوی ادارة مرکزی شرکت ملی نفت
اجتماع کردند .واحدهای اعتصابی از این قرار بودند :ادارة
مهندسی ،ادارة آزمایشگاه ،ادارة کاال ،ادارة حسابرسی ،ادارة
بودجه ،مدیریت اداری ،انبارهای کارگاه مرکزی و کارگاه حمل
و نقل و تعمیرات .هنوز اعتصاب به واحد اصلی پاالیش نفت
سرایت نکرده بود .در روز  26مهر  1357کارکنان دوباره در
برابر ادارة مرکزی اجتماع کردند و خواستهای چهارگانة خود
را به این شرح اعالم داشتند (اطالعات 27 ،مهر):
پرداخت  5/12درصد اضافه حقوق از اول مهر
پرداخت  750تومان کمک شغل
دادن جیرة جنسی به کارمندان و خانواده آنان
برکناری فوری تیمسار کلیایی ،رئیس گارد صنعت نفت ،و
تعقیب مسببین حادثة ورود ماموران امنیتی به پاالیشگاه و

اهانت به کارکنان
اعتصاب و اجتماع در مقابل ادارة مرکزی هر روز تا یک
هفته ادامه یافت .اطالعات در  30مهر ماه چنین خبر داد:
“ اعتصاب  5هزار کارمند صنعت نفت دیروز و امروز هم
ادامه یافت و اعتصابکنندگان ساعت  7/30صبح دیروز
همانند چهار روز گذشته جلوی ادارة مرکزی اجتماع کردند.
تعداد زنان کارمند دیروز در میان اجتماع کنندگان بیشتر بود.
 . .مدیران اطالع دادند که اضافه حقوق کارمندان تصویب
شده . . .اما کارمندان اعتصابی اعالم کردند که به اعتصاب
ادامه خواهند داد تا هنگامی که خواستهای چهارگانة آنان
به انجام برسد .در مورد بازداشت و دستگیری عدهای از
کارمندان ،براساس خواستهای کارمندان ،مقامهای مسئول
باید عذرخواهی کنند و پلیس حفاظت پاالیشگاه برکنار شود”.
(اطالعات 30 ،مهر)
به دنبال مبارزات کارکنان آبادانی ،کارکنان صنعت نفت
در جزیرة خارک ،الوان ،بهرگان ،اهواز ،گچساران ،آغاجاری،
مسجد سلیمان ،مارون و بیبی حکیمه و شرک سهامی
خدمات نفت ایران در اهواز و آبادان و سایر مناطق ،به
اعتصاب پیوستند.
در این میان اعتصاب کارکنان صنعت نفت در اهواز ،که
با چاههای تولید نفت ارتباط نزدیک داشتند ،اهمیت خاصی
داشت .چنین به نظر میرسد که در میان کارکنان نفت،
کارمندان شرکت سهامی خاص خدمات صنعت نفت در اهواز
نقش مؤثری در تعمیق خواستهای سیاسی کارکنان صنایع
نفت داشتند 16.بدین معنا که آنان به سرعت با فرهنگیان و
دیگر گروههای انقالبی همبسته شدند .اطالعات در  29مهر
ماه چنین خبر داد:
“ گروهی از کارمندان عالیرتبه ،مهندسین و سایر کارمندان
شرکت در اجتماعی که مقابل محل کار خود تشکیل دادند،
ضمن پشتیبانی از هدفهای معلمان و دانشگاهیان کشور از
مسئولین ،خواستار انجام تقاضاهاشان شدند .اعتصابیون شرط
بازگشت به کارشان را مذاکرة مستقیم با انصاری ،رئیس هیأت
مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران ،اعالم کردند”.
کارکنان نفت اهواز به مرور رهبری مبارزات صنعت نفت را
در دست گرفتند و سبب گسترش دوبارة اعتصابها در هفتة
دوم آبانماه با خواستهای سیاسی شدند .اطالعات در  8آبان
خبر داد:
“به دنبال اعتصاب کارمندان شرکت سهامی خاص خدمات
اهواز که از دو روز پیش به منظور پشتیبانی از خواستهای
فرهنگیان و دانشجویان آغاز شده است ،کارمندان شرکت ملی
نفت اهواز نیز پس از چند روز به این گروه پیوستند .کارمندان
صنعت نفت گچساران ،آبادان ،مسجد سلیمان ،آغاجاری و
دیگر نقاط نفتخیز خوزستان دست به یک اعتصاب بزرگ
16
Peter Nore and Terisa Turner, eds., Oil and Class
Struggle (London: Zed Press, 1980) 293-301.
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زدهاند . . .گروه اعتصابکننده در اعالمیهای خواستار اخراج
کارکنان خارجی شرکت نفت نیز شدهاند”.
در این هنگام واقعهای روی داد که موجب توجه عموم به
اهمیت جریان نفت در شاهرگ اقتصاد کشور و زندگی روزمرة
مردم شد .در  29مهر  1357کارگران انبار نفت ری برای
خواستهای صرف ًا رفاهی دست به اعتصابی چند ساعته زدند
و بالفاصله با تحقق خواستهاشان به کار بازگشتند .اما همین
وقفة چند ساعته در تحویل بنزین به تانکرها ،اوضاع تهران را
به کلی آشفته کرد .به خبر آسوشیتدپرس (اطالعات 30 ،مهر):
“برای اولین بار در تاریخ پس از کشف نفت ،پایتخت کشور
نفتخیز ایران به علت کم بود بنزین در  200جایگاه بنزین
تهران ،دچار هرج و موج و اغتشاش شد”.
این رویداد سبب احساس قدرت زیاد در میان نفت گران
اهواز و آبادان شد و آن ها خواستهای خود را در گفتوگو با
انصاری ،از موضع قدرت و با سرسختی عنوان و دنبال کردند.
در همین اوان بود که خواستهای سیاسی آنان نیز شکل
میگرفت.
پس از حضور مدیرعامل و مذاکره و خواستن مهلت دو
هفتهای و نیز دادن پارهای وعده و نوید به کارکنان نفت،
گروهی از نفتگران به کار بازگشتند ،لکن به سبب انجام
نشدن خواستهاشان دوباره در هفتة دوم آبانماه به اعتصاب
سراسری دست زدند و در  8آبان  1357اعتصاب سراسر
خوزستان را فراگرفت .در این زمان بود که کمیتة مشترک
کانون کارمندان صنعت نفت و نمایندگان کارگران مناطق
نفتخیر جنوب ،که بیشتر زیر نفوذ و رهبری کارمندان مبارز
قرار داشت ،رهبری مبارزات نفتگران را در دست گرفت
و در نخستین جلسة خود که با حضور  60تن از نمایندگان
کارمندان و کارگران صنعت نفت تشکیل شد ،خواستهای
سیاسی نفتگران را برای نخستین بار اعالم کرد .آنان
خواهان برچیده شدن حکومت نظامی ،آزادی همة زندانیان
سیاسی و دو تن از همکاران زندانی خود ،انحالل ساواک،
مجازات وزرا و مقامات فاسد ،همبستگی با فرهنگیان و
ایرانی کردن کامل صنعت نفت شدند 17.در واقع اعالم
خواستهای سیاسی نفتگران  7روز پیش از پایان گرفتن
دورة اعتصابهای بزرگ بود؛ یعنی حتی کارکنان صنعت نفت
هم در مقایسه با سایر نیروها خواستهای رفاهی و اجتماعی
را خیلی دیر به خواستهای سیاسی تبدیل کردند.
در  10آبان  1357ارتش تاسیسات نفتی را اشغال کرد.
اطالعات در  13آبان چنین خبر داد:
“ساعت  8صبح امروز  2دستگاه جیپ ارتشی مجهز به
مسلسل ،مقابل در ورودی ادارة مرکزی شرکت ملی نفت
آبادان ،که محل تجمع کارمندان اعتصابی است ،مستقر شد”.
 . .سایر کارمندان اعتصابی که متوجه موضوع شده بودند ،با
عجله خود را از سایر قسمتها به مقابل ادارة مرکزی رساندند
و در فاصلة کوتاهی اجتماع سیصد نفری کارمندان اعتصابی
به دو هزار نفر رسید.

در  15آبان دولت نظامی روی کار آمد و اعالم کرد که هر
کسی کار نکند اخراج ،و در صورت مقاومت ،دستگیر خواهد
شد .حدود  200تن از سران کارکنان اعتصابی بازداشت
شدند .به تدریج کارکنان صنعت نفت ،همانند دیگر دستگاهها
و سازمانهای دولتی و خصوصی زیر فشار دولت نظامی به
کار بازگشتند و تولید نفت ،که به یک میلیون بشکه در روز
کاهش یافته بود ،به حدود  6میلیون بشکه در روز افزایش
یافت .بدین گونه مدت یک ماه در سکوت نسبی گذشت.
از نیمة آذر ماه ،همگام با اوجگیری تظاهرات ماه محرم و
به خصوص پس از برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا ،که
ورشکستگی دولت نظامی آشکار شد ،نفتگران دوباره مبارزه
را آغاز کردند و در  23آذر ماه اعتصابهای سراسری برپا شد
و تولید نفت به  1میلیون بشکه کاهش یافت و در  5دیماه
با گسترش اعتصابها ،صدور نفت به کلی قطع شد .در 10
دیماه با سر کار رفتن کارکنان نفت ،تولید نفت برای مصرف
داخلی به 220هزار بشکه رسید .در  17دی هیأت اعزامی امام
خمینی به مناطق نفتخیز رفت (به ریاست مهندس مهدی
بازرگان) و صنعت نفت عم ً
ال در اختیار این هیأت قرار گرفت
و قرار شد فقط برای مصرف داخلی نفت تولید شود و از صدور
نفت جلوگیری به عمل آید .بدین ترتیب امام خمینی عم ً
ال
بر بزرگترین منابع ملی تسلط پیدا کرد و حاکمیت دو گانه،
زمینة مادی نیرومندی یافت.
اطالعات در  18دی 1357خبری با این عنوان منتشر کرد:
“دستور آغاز کار پاالیشگاهها داده شد ”.و در متن خبر ،ضمن
گزارش وضع چند ابالغ ،از “هیأت اعزامی امام خمینی به
تاسیسات نفت جنوب” به کارکنان صنایع در واحدهای مختلف
نیز چاپ شده است “ :اعالمیههای دیروز مهندس بازرگان به
شمارههای  4 ،3و  ،5مربوط است به بازگشت گارد حفاظت
صنعت نفت به کار خود و اجازة ارسال نفت کوره و دیگر مواد
نفتی زائد بر مصرف پاالیشگاه آبادان به خارک ،و اجازه به
کار پاالیشگاههای تبریز ،شیراز ،کرمانشاه ،تهران و تاسیسات
خطوط لوله در شهر ری”.
در همین اوان ،سندیکای مشترک صنعت نفت ایران ،که
شامل کارمندان و کارگران و زیر رهبری گروهی از جوانان
پر شور کارمند قرار داشت ،در اعالمیهای که در  20دیماه در
اطالعات چاپ شد ،خواستهای خود را اعالم کردند که شامل
پشتیبانی کامل از انقالب و اعتصابها و نیز آمادگی در جهت
تأمین سوخت داخلی بود.
 2 2آب و برق
وزارت نیرو از سازمانهای جدید کارمندی –کارگری بود
و همانطور که اشاره کردیم ،نیمی از  37000کارکنان آن
کارمند و نیمی دیگر کارگر بودند .کارکنان وزارت نیرو که
از چند سال پیش با این وزارتخانه اختالف داشتند ،از هفتة
اول مهر  1357در نقاط مختلف کشور دست از کار کشیدند
Peter Nore and Terisa Turner, Oil and Class Struggle, 282.
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و دست کم در  19شهر اعتصاب بر پا کردند .نخستین واحد
اعتصابی وزارت نیرو  850نفر کارکنان (کارمندان و کارگران)
سازمان آب و برق مشهد و شیراز بودند که با خواستهای
مالی در  16شهریور در محل کارخانه اجتماع کردند و
خواستهای خود را اعالم نمودند و با دریافت مهلت یک ماهه
به اعتصاب پایان دادند و دوباره در  16مهر اعتصاب کردند .در
 10مهر ماه “ گروهی از کارکنان شرکت توانیر و نیروگاههای
زیر نظر این شرکت مانند نیروگاه طرشت ،شهریار و فرحآباد
تهران و هم چنین کارکنان برق تهران ،به عنوان اعتراض به
میزان حقوق و دستمزد دست از کار کشیدند( ”.اطالعات11 ،
مهر) کارکنان اعتصابی در سالن اجتماعات خواستهای خود
را اعالم کردند که اهم آنها برابری حقوق و مزایا با شرکت
مخابرات بود:
“ از دو سال پیش اضافه حقوق دریافت نکردهایم و میزان
حقوق و مزایای فعلی کارشناسان ،مهندسین ،کارمندان و
کارگران شرکت توانیر به هیچ وجه تناسبی با رشد قیمتها
ندارد .عالوه بر این ،خواست تأمین مسکن را نیز مطرح
ساختهایم . . .اعتراض کارکنان نیروگاهها با نظم و ترتیب
همراه است .برنامهای تنظیم شده تا خللی در تولید و توزیع
برق در سطح کشور پیش نیاید”.
یک روز بعد کارمندان سازمان آب منطقهای تهران طی
نامهای به فرماندار نظامی تهران اعالم کردند که خواستهای
آنان قانونی است و برای خودداری از اجتماع ،نمایندگانی برای
مذاکره با مقامات مسئول تعیین کردهاند تا خواستهای آنان را
اعالم کنند (اطالعات 12 ،مهر):
“ احکام طبقهبندی مشاغل.
افزایش حقوق با توجه به رشد شاخص هزینههای جاری.
اقدام اساسی و فوری برای تأمین مسکن.
جایگزینی ضابطه به جای رابطه.
حقوق بازنشستگی.
جلوگیری از بورسهای فرمایشی و آموزش کارمندان”.
در  12مهر ،کارکنان مرکز تولید برق شاهآباد اصفهان دست
از کار کشیده و اعتصاب غذا کردند .علت اعتصاب “کمی
دستمزد و عدم استفادة کامل از مزایای قانونی است ”.کارکنان
این مرکز اعالم کردهاند که “اعتصاب آنها صرف ًا جنبة صنفی
دارد و به هیچ وجه سیاسی نیست”.
 2349تن از کارمندان و کارگران آب و برق خوزستان هم
از  7مهر ماه با  22خواست رفاهی و صنفی دست به اعتصاب
زدند و تا دو هفته ادامه دادند .در بندرعباس هم نمایندگان،
مهندسان ،تکنسینها و کارگران شرکت توانیر از  11مهر
دست به اعتصاب غذا زدند و تا  13مهر آن را ادامه دادند .در
کرمانشاه نیز از  8مهر کارکنان برق منطقه با  20خواسته به
اعتصاب نشسته دست زدند و تا یک هفته آن را ادامه دادند.
اعتصاب وزارت نیرو در این مرحله با برآوردن خواستهای
رفاهی و مالی کارکنان در  18مهر ماه موقت ًا پایان یافت.
همگام با اوجگیری مبارزات انقالبی در اوایل آبانماه ،کارکنان

وزارت نیرو نیز بار دیگر به اعتصاب دست زدند و بدیهی است
که خواستهای مشارکت و سیاسی را تشدید کردند ،از جمله
خواهان انتخاب رؤسا و همبستگی با خواستهای مردم شدند
و از حکومت نظامی انتقاد کردند.
کارکنان وزارت نیرو با تشکیل دولت نظامی ساکت شدند،
لکن هم زمان با اوجگیری دوبارۀ مبارزات انقالبی در ماه
محرم ،برخی از واحدهای برق تهران وارد مبارزه شدند و این
بار با اعتصاب خود در یک نیروگاه ،موجب خاموشی در تهران
شدند .نظامیان این نیروگاه را اشغال کردند.
در همین زمان کارکنان برق تهران هنگام پخش اخبار
تلویزیون ،برق شهر را قطع میکردند تا اخبار اشغالگران
نظامی از تلویزیون پخش نشود .این کارکنان نیز به حاکمیت
امام خمینی و گروه اعزامی منتخب وی در زمینة اعتصاب
گردن نهادند و از دی ماه تا پیروزی انقالب ،خود را در اختیار
انقالب نهادند.
 2 3ارتباطات و مخابرات
این واحدها شامل راه آهن ،بنادر ،هواپیمایی ملی،
شرکتهای واحد اتوبوسرانی ،مخابرات و پست بودند.
راهآهن
آغاز اعتصابها در راهآهن از هفتة دوم مهر  1357بود.
آغازگر اعتصاب و ایفا کنندة نقش مؤثر در انقالب ،با ناحیة
راهآهن جنوب بود .کارکنان این ناحیة از  8مهر ماه دست به
اعتصاب زدند (با خواستهای رفاهی) و در  15مهر ماه ،پس
از یک هفته ،با قول مساعد رؤسای راهآهن و ناحیة بدان
پایان دادند .درست پس از موفقیت نسبی این ناحیه بود که
در  15مهر ماه کارخانجات جریه و واگنخانة مسافری ،ناحیة
آذربایجان (تبریز) نیز دست به اعتصاب زدند .در همین روز در
تهران نیز زمزمة اعتصاب آغاز ،و حرکت بعضی از قطارهای
مسافری از تهران متوقف شد .روز بعد اعتصاب عمومیت
یافت .روزنامۀ اطالعات در  17مهر چنین خبر داد:
“ کارکنان راهآهن و متصدیان واگنهای باری و مسافربری
از ساعت  11بامداد دیروز در تهران دست از کار کشیدند . . .
رسیدگی به خواستهای کارکنان راهآهن پس از دو روز به
نتیجه رسید .از صبح امروز تمام قطارهای باری و مسافری
طبق برنامة عادی حرکت کردند”.
به دنبال این اعتصاب که همة خواستهای آن رفاهی بود،
و با رسیدگی به خواستها و دادن قول مساعد به کارکنان،
اعتصاب به سرعت شکست ولی حالت بحرانی و کمکاری
در واحدهای ناحیة راهآهن تهران و دیگر واحدهای مرکزی
راهآهن ادامه یافت .اطالعات در  18مهر چنین گزارش داد:
“ به طوری که شواهد نشان میدهد هنوز کمکاری در
راهآهن دولتی ایران ادامه دارد و بسیاری از قطارها با تأخیر
حرکت میکنند و برخی هم به سوی مقصد حرکت نمیکنند”.
در  16مهر کارکنان راهآهن و گمرک جلفا دست از کار
کشیدند و از تخلیه و بارگیری خودداری کردند .در همین روز
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کارکنان ناحیة اراک دست از کار کشیدند ،لکن در  20مهر
اوضاع در همة نواحی راهآهن آرامتر شد و حرکت قطارها به
حالت عادی بازگشت .در هفتة اول آبان که اعتصابها در
همه جا به اوج رسیده بود ،کارکنان راهآهن به سبب تأمین
نشدن خواستهای رفاهی دوباره دست به اعتصاب زدند که
این بار همة نواحی و واحدها را در برگرفت .اطالعات در  4آبان
خبر داد:
“ کارکنان راهآهن . . .اعالم کردند در پی عدم رسیدگی
به درخواستهای آنان ،از روز  4آبانماه مجدداً دست از کار
میکشند .درخواستهای کارکنان راهآهن عبارت است از:
روشن شدن کارهایی که به مدیران خارجی (مانند فرانسویان)
احاله شده . . .رسیدگی به وضع بورسها . . .که مورد
استفادة مقامات باالی اداری قرار میگیرد . . .فراهم نمودن
امکانات الزم برای ترقی مهندسان ،تکنیسینها و سایر
تحصیلکردههایی که در راهآهن راه پیشرفت بر آنان بسته
شده است؛ پرداخت وام و هزینة مسکن به کلیة کارکنان ،اعم
از رسمی و روزمزد و غیره؛ اعطای کمکهای غیر نقدی برای
کلیة کارکنان؛ تبدیل رستة خدمات به فنی مهندسی؛ پرداخت
وام ضروری؛ تغییر ضریب حقوقی؛ رفع محدودیت مدرک
تحصیلی و جای گزینی تجربه به جای مدرک در کلیة رستهها؛
پس گرفتن کلیة بیمارستانها و درمانگاههای راهآهن از وزارت
بهداری؛ رفع محدودیتهای موجود شرکت تعاونی مصرف و
مسکن کارکنان مرکزی راهآهن؛ رسمی شدن کارکنان روزمزد
و پیمانی؛ در نظر گرفتن سوابق خدمتی کارکنانی که پس از
مهر ماه سال  45به استخدام راهآهن درآمدهاند”.
همانند دیگر دستگاههای اداری و دولتی با آمدن دولت
نظامی تب اعتصاب کارکنان راهآهن هم فروکش کرد و
حرکت قطارها به حالت عادی بازگشت .با اوجگرفتن مبارزات
در ماه محرم و پس از تاسوعا و عاشورا ،به خصوص پس از
اوجگیری اعتصاب کارکنان نفت در  9دیماه ،ناحیة راهآهن
جنوب دوباره پیشگام مبارزه شد و هماهنگ با اعتصابیان
نفت ،اعتصاب ،و از حمل مواد نفتی برای ارتش خودداری
کرد و مستقیم ًا تحت فرمان هیأت اعزامی امام خمینی قرار
گرفت .نواحی دیگر نیز به پیشگامی راهآهن جنوب به اعتصاب
پیوستند .در این زمان بود که خواستهای کارکنان راهآهن
سیاسی شد و ایشان رسم ًا به انقالب پیوستند و در ایجاد
حاکمیت دوگانه مؤثر شدند.
بنادر و گمرکات
نظر به این که اقتصاد ایران به ورود مواد غذایی و کاالهای
مورد نیاز صنایع به شدت وابسته است ،بنادر و گمرکات به
اعتباری نبض اقتصاد کشور را در دست دارند .بنا بر این،
اعتصاب در این واحدها فوراً محسوس است و بر اقتصاد
اثر میگذارد .آغازگر اعتصاب در این واحدها گمرک تهران
بود که در  15مهر به اعتصاب دست زد و ظرف یک هفته
اعتصاب ،همة مناطق عمدة مرزی ورود کاال را فراگرفت .در

 16مهر باربران گمرک جلفا ( 400تن) با خواستهای کام ً
ال
رفاهی دست از کارکشیدند .سپس کارکنان گمرکات و بنادر
بندر بوشهر ،بندرعباس ،بندر شاهپور ،رضائیه و خرمشهر به
اعتصاب دست زدند .این اعتصابها به طور پراکنده تا اواخر
مهر ادامه داشت ،تا آنکه اعتصابها در  30مهر با ابالغ
افزایش حقوق پایان یافت .در دیماه که هرج و مرج سیاسی
بر کشور حکم فرما شد ،دوباره گمرکات و بنادر همانند سایر
واحدهای عمومی دست از کار کشیدند و به اعتصابهای
بزرگ آن زمان پیوستند و خود را در اختیار کمیتة منتخب امام
قرار دادند.
“ با تشکر از عموم کارکنان در اجرای دستور حضرت
آیتاهلل العظمی خمینی در انجام اعتصابات و با توجه به
دستورالعمل معظم له ،که اعتصابها در حد ضرور ادامه یافته
و ضمن حداکثر فشار بر دستگاه غاصب حداقل خسارت برای
ملت و مملکت ایجاد کند ،برای حسن اجرای تصمیمات
کمیته ،کمیسیونی مرکب از نمایندگان اعتصابیون بنادر و
گمرکات و راهآهن و مراکز توزیع غله در دست تشکیل است”
(اطالعات 1 ،بهمن).
“ از سوی امام خمینی هیأتی به منظور رسیدگی به وضع
بنادر و امکان ترخیص کاالها وارد خوزستان شد . . .تا پس
از رسیدگی کامل امکان ترخیص فوری کاالهای ضروری و
مایحتاج روزانة مردم و انتقال آن را به سراسر کشور فراهم
سازند” (اطالعات 2 ،بهمن).
رانندگان
رانندگان شرکتهای واحد اتوبوسرانی ،تاکسیرانی
شهرها و رانندگان کامیون و کامیونداران نیز در این دوره به
اعتصابهای عمومی پیوستند و خواستهای خود را که فقط
رفاهی و مالی بود ،اعالم نمودند.
در دو ماهة مهر و آبان ،شرکتهای واحد اتوبوسرانی و
مسافربری  9شهر ،تاکسیرانان  8شهر و کامیونداران و
رانندگان کامیون در  8شهر به اعتصاب دست زدند .به عنوان
نمونه ،خواستهای کامیونداران قزوین از این قرار بود:
“تشکیل سندیکای مستقل کامیونداران ،آزاد شدن ورود
الستیک ،تعریض جادهها ،ایجاد توقفگاه بین راه و آسایشگاه،
تأمین امنیت جادهها ،حذف عوارض ،تأمین بهداشت کافههای
بین راه”.
خواستهای رانندگان تاکسی از این قرار بود“ :اضافه کردن
کرایه ،جلوگیری از کار تاکسیهای پالک سفید شخصی ،بیمة
درمانی و مسکن ،ارزان کردن یدکی پیکان ،و کشیک جلوی
گاراژی ”.در این میان فقط شرکت واحد اتوبوسرانی تهران
در  14آبان  1357در اعالمیهای علیه دولت شریف امامی
شعار دادند و در دی ماه ،که کار در شرف پایان بود ،با انقالب
اسالمی اعالم همبستگی کردند و خود را در اختیار و تحت
اوامر آیتاهلل طالقانی قرار دادند و اعالم کردند که تنها به امر
طالقانی و تعیین تکلیف شرعی حاضر به کار هستند.
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هواپیمایی و فرودگاه
هواپیمایی ملی ایران (هما) و فرودگاههای کشور نیز از
واحدهای دولتی خدمات عمومی هستند .کارکنان هما در 15
مهر ماه سر کار حاضر شدند ،ولی از انجام کار خودداری کردند؛
هرچند پس از مذاکره با مدیرعامل سر کار رفتند و اوضاع
شرکت به حالت عادی برگشت .تقاضای عمدة آنان مربوط
به بیمه و بازنشستگی بود .در هفتة چهارم مهر ،اعتصاب
همه جانبه در مخابرات و هواشناسی فرودگاه تهران رخ داد.
کارکنان این واحدها که جزو وزارت جنگ بودند ،تقاضای
برابر شدن حقوق و مزایایشان را با حقوق و مزایای ارتشیان
داشتند .کلیة کارکنان هما به طور قاطع و با خواستهای
رفاهی و سیاسی در هفتة دوم آبانماه دست به اعتصاب کامل
زدند و همة پروازها را قطع کردند .اطالعات در  11مهر ماه
چنین خبر داد:
“ به علت اعتصاب کارگران ،کارکنان فنی ،خلبانان و
مهمان داران ،پروازهای داخلی و خارجی هما قطع شد.
در اعتصاب جدیدی که دو روز قبل شروع شده است،
خواستهای کارکنان جنبة سیاسی دارد و اعتصاب برای
اعالم هم بستگی با دیگر طبقات مردم آغاز شده است .لغو
حکومت نظامی ،آزادی زندانیان سیاسی ،حذف واحد حفاظت،
اخراج کارکنان خارجی ،عدم وابستگی ریال به دالر ،تعقیب
مدیر عامل سابق و کلیة عوامل فساد در سراسر کشور ،تحقق
خواستهای قبلی و لغو کامل سانسور در مطبوعات کشور”.
در دورة هرج و مرج انقالبی و افول حاکمیت در دیماه،
کارکنان هما هم با انقالب اعالم هم بستگی کردند و با
خواستهای کام ً
ال سیاسی به انقالب پیوستند.

پست و مخابرات
در این دوره ،اعتراض کارکنان پست به وضعیت حقوق و
دست مزدشان از زمانی آغاز شد که کارکنان مخابرات  5روز
متوالی به اعتصاب دست زدند و مزایای جدیدی به دست
آوردند .کارکنان پست که پیش از آن حقوق و مزایای کمتری
از کارکنان مخابرات داشتند ،در بهمن  1357نخستین واحد
خدمات عمومی بودند که اعتصاب کردند .آنها در  11مهر با
خواستهای هفدهگانة کام ً
ال مالی و رفاهی اعتصاب کردند و
خواستهای آنان به این شرح بود:
“ کارمندان پست خواستههای خود را به صورت یک
فهرست فشرده در  17ماده تنظیم کردهاند و از مسئوالن امر
رسیدگی به آنها را خواستار شدهاند .این گروه ،در تماس با
گزارشگر ما گفتند تمام کارکنان پست در سایر شهرهای ایران
خبر همبستگی خود را در مورد خواستهای مطرح شده با ما
اعالم کردهاند .و بدین گونه تمام آنها تا رسیدن به نتیجة
نهایی ،هر روز در محل کار خود حاضر خواهند شد ،ولی از
انجام وظایف محوله خودداری خواهند کرد .خواستهای این
گروه از کارمندان که در هفده ماده تنظیم شده به صورت زیر
است:

خروج تشکیالت پست از شمول قانون استخدام و ادارة آن به
صورت یک سازمان مستقل.
تأمین حقوق و مزایایی مناسب با هزینة زندگی.
تعدیل شرایط احراز با توجه به جایگزینی تجربه به جای
مدرک تحصیلی ،بدون قید و شرط.
استرداد پایههای کسر شده و اعطای پایههای استحقاقی.
تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی ،با احتساب سنوات
خدمت پیمانی و اعطای گروه و پایههای استحقاقی.
پرداخت مزایای شغلی متناسب و مطابق با کارکنان شرکت
مخابرات بدون در نظر گرفتن رسته و رشته.
پرداخت اضافه کار ساعتی ماهیانه ،متناسب با ساعات کار
اضافی حداقل  120ساعت برای کلیة کارکنان به طور مستمر.
اجازة استفاده از دو روز تعطیلی در هفته و سایر تعطیالت
رسمی ،و یا در صورت اجبار به انجام وظیفه ،پرداخت مزایا
مطابق با شرکت مخابرات.
تأمین هزینة مسکن تا ایجاد خانههای سازمانی در محل
مناسب با وام طویلالمدت کم بهره ،مطابق با شرکت
مخابرات.
ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف یا اجازة استفاده از تعاونی
شرکت مخابرات.
استفاده از کمکهای غیر نقدی مطابق با شرکت مخابرات.
اختصاص حداقل صدی ده حقوق و مزایا به عنوان بدی
شرایط محیط و سختی کار.
تأمین کم بود پرسنل مورد نیاز.
اختصاص و پرداخت پاداش معادل حقوق و مزایا دو بار
در سال.
افزایش و پرداخت حق مأموریت پیکها و هزینههای
اختصاصی پستچیها و رانندگان و نگهبانان.
بیمة عمر پستچیها و پیکها و رانندگان و مأمورین تخلیه و
افراد مشابه به علت خطرات ناشی از کار.
رسیدگی به وضع کارگران روزمزد پست مطابق با قانون کار.
با توجه به این امر که این خواستهها در سالیان دراز با
رعایت اصول و مقررات اداری به اطالع مسئولین امر رسیده
و نتیجهای حاصل نشده ،در وضع موجود کارکنان پست در
شرایط نامساعدی نسبت به سازمانهای مشابه به سر میبرند.
اعالمیة باال که خواستهای کلیة کارکنان پست را در بر دارد
در تاریخ سیزده مهر به امضا کلیة کارکنان رسیده و رونوشت
آن برای اطالع به رؤسای مسئول و مقامات مملکتی ارسال
گردیده که هنوز از طرف این مقامات نسبت به این خواستها
اقدامی صورت نگرفته است و کارکنان پست هم چنان در حال
اعتصاب آرام به سر میبرند” (اطالعات 30 ،مهر .)57
روزنامة آیندگان در  11مهر خبر داد که به علت اعتصاب
پست و تلگراف در روز گذشته فقط یک “ تلگراف نهایی شد
و آن هم به آیتاهلل خمینی از سوی یک مقام بلند مرتبه بود”.
اعتصاب کارکنان پست به سراسر کشور سرایت کرد و تا
اول آبان به مدت سه هفتة تمام ادامه داشت تا آنکه به طور
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مشروط اعتصاب شکست .خبر 2آبان اطالعات شرح واقعه و
اثرات این اعتصاب را بازگو میکند:
“ اعتصاب کارکنان پست پس از  3هفته پایان یافت و
فعالیت پستی به طور مشروط از سر گرفته شد .در این مدت
انبوه نامهها و بستههای پستی مردم در سراسر کشور انباشته
شده است .در این میان متجاوز از  20میلیون نامه و هزاران
بستة پستی در مراکز پستی انباشته شده است ”. . .
در این میان کارکنان پروژة مخابراتی یک پارچة کشور نیز
از اول مهر ماه دست به یک مبارزة پیگیر و مداوم زدند تا به
استخدام رسمی مخابرات درآیند .آنان از اعتصاب ،کمکاری،
اجتماع و حتی اعتصاب غذا برای رسیدن به خواستههاشان
استفاده کردند .اعتصاب آنان چندین هفته به طول انجامید و
سرانجام پس از انقالب به استخدام رسمی مخابرات درآمدند.
پس از پایان مشروط اعتصابهای پست در نیمة اول
آبان و روی کار آمدن دولت نظامی ،وضع این واحدها تقریب ًا
به حالت عادی برگشت .با اوجگرفتن مبارزات انقالبی در
دیماه ،دوباره واحدهای پست و مخابرات دست به اعتصاب
زدند و گروهی از آنان حتی پس از اعالم پایان اعتصاب از
سوی کمیتة منتخب امام ،هنوز مقاومت میکردند .دو خبر از
اطالعات  4بهمن این جریانها را به خوبی نشان میدهد:
“ کمیتة منتخب امام خمینی با صدور اعالمیهای از کارکنان
پست و مخابرات خواست که به اعتصاب خود پایان دهند . . .
.امروز دو گروه از کارکنان پست در تاالر اجتماعات اطالعات
حاضر شدند .یک گروه که تعدادشان قابل توجه بود . . .اعالم
داشتند که از امروز کار خود را آغاز خواهند کرد . . .آنان اعالم
کردند که خواستههاشان به هیچوجه رفاهی نبوده و صرف ًا
به خاطر همبستگی با نهضت اسالمی است .گروه دیگر که
تعدادشان کمتر بود اعالم داشتند تا دو تن از همکارانشان
آزاد نشوند شروع به کار نخواهند کرد”.
 2 4صنایع اساسی فلزی و ماشینسازی دولتی
این واحدها جملگی دولتی بودند و در مبارزات انقالبی نقش
نسبت ًا مهمی داشتند :ذوبآهن ،ذوب مس ،ماشینسازی اراک،
ماشینسازی تبریز ،و تراکتورسازی تبریز( .البته جز ذوبآهن
بقیة این واحدها را نمیتوان از جملة واحدهای عظیم دولتی
خدمات عمومی و منابع ملی به شمار آورد).
کارکنان ذوبآهن اصفهان نخستین اعتصاب را در  11مهر
راه انداختند و حتی دست به اعتصاب غذا زدند .اطالعات در 17
مهر چنین خبر داد:
“ کارکنان همة واحدهای ذوبآهن اصفهان به حالت
اعتصاب دست از کار کشیدند و محوطة ذوبآهن به محاصرة
ماموران مسلح درآمد .خواستهای آنان برکناری سرپرست
کل عملیات کارخانه ،اخراج نمایندة تحمیلی کارگران ،افزایش
حقوق ،وام مسکن ،بیمة درمان ،دو ماه عیدی ،حق سختی
کار ،بهبود وضع رستورانها ،و تسهیالت ایاب و ذهاب
کارکنان”.

در  24مهر غالب خواستهای کارکنان برآورده شد و
آنان سر کار رفتند و ذوبآهن تقریب ًا تا اواسط دولت نظامی
به کار خود ادامه میداد تا آن که از اواخر آذر ماه به علت
اعتصابهایی که در معادن ذغال کرمان روی داد ،ذوب آهن
در خطر تعطیلی کامل قرار گرفت .کارکنان ذوبآهن در اواخر
دورة رژیم گذشته خواستهای سیاسی خود را اعالم کردند.
صنایع مس سرچشمه از واحدهای بزرگ دولتی بود که در
مرحلة تاسیس و گسترش قرار داشت .کارکنان ،مهندسان و
کارگران این واحد در  17مهر ماه در سرچشمه و تهران دست
به اعتصاب زدند .خواستهای آنان شامل افزایش حقوق،
مسکن و بیمه بود .آنان در نیمة اول دورة دولت نظامی ساکت
شدند و با اوجگیری انقالب و تعدد حاکمیت در دیماه ،دوباره
با نهضت امام خمینی اعالم همبستگی کردند و برکناری
ضرغامی (مدیر عامل) و اخراج کارشناسان خارجی را خواستار
شدند .ضرغامی در اول بهمن اعالم کرد که همة کارها با
رفتن  175خارجی و کشته شدن یک آمریکایی متوقف شده
است.
کارخانههای ماشینسازی اراک و ماشینسازی و
تراکتورسازی تبریز از واحدهای پیشرو و فعال در جریان
انقالب بودند و در میان کارخانههای کشور تا حدی جنبة
استثنایی داشتند .این کارخانهها در واقع در زمرة واحدهای
بزرگ خدمات عمومی و منابع ملی به شمار نمیآیند ،لکن
به جهت اینکه از صنایع اساسی ماشینسازی و فلزی و
دولتی هم هستند و در انقالب نقش فعالی داشتهاند ،در اینجا
بیمناسبت نیست که به آنها بپردازیم.
کارگران این واحدها در هفتة دوم شهریور ماه (11شهریور
به بعد) با خواستهای رفاهی و صنفی دست به اعتصاب زدند.
کارگران و کارکنان ماشینسازی تبریز از  11تا  16شهریور
اعتصاب کردند و  2000کارگر در این اعتصاب شرکت داشتند.
دولت اعتصاب را غیر قانونی اعالم ،قرار داد جمعی را لغو و
کارخانه را تعطیل کرد و به استخدام دوباره کارگران پرداخت.
“ کارگران ماشینسازی تبریز که حدود  2000نفرند ،هر روز
صبح به کارخانه میروند و در کارگاهها حضور مییابند ،اما از
کارکردن خودداری میکنند .این عده خواستهای قانونی خود را
در چند مورد عنوان کردهاند که مهمترین آنها به شرح زیر است:
.1کمی دستمزد با توجه به گرانی و باال بودن هزینة زندگی
.2کمی دوران مرخصی ساالنه
 .3دادن حق مسکن به طور مساوی به تمام افراد کارخانه که
تنها به افراد متاهل داده میشود
 .4وام سازمان گسترش بین مدیران و مهندسان کارخانه
تقسیم شده و به کارگران چیزی نرسیده است
 .5طبقهبندی صحیح در مورد کارگران عملی نشده است
 .6مشکالت بیمههای درمانی بیش از هر مورد دیگری درد ما
کارگران است ،چرا که هر ماه مبلغ زیادی از دستمزد ما کسر
میشود ،ولی در عمل دوا و درمان خوبی ارائه نمیشود
 .7غیبت ،کسر حقوق ،توبیخ و بیکاری( .اطالعات 18 ،شهریور)”
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به دنبال اعالم خواستها و ادامة اعتصاب ،مذاکراتی
میان نمایندگان کارگران و کارفرما انجام و قرار شد کارگران
ظرف  4روز کار را شروع کنند .لکن .آنها از بازگشت به کار
خودداری کردند:
“ کارخانة ماشینسازی تبریز خودداری کارگران از بازگشت
به کار را به معنی فسخ قرارداد کار تلقی کرده و اعالم نموده
کسانی که مایل به کار باشند ،میتوانند قرارداد جدیدی منعقد
کنند .دیروز گروهی از کارگران کارخانه ضمن اجتماع در
میدان ورودی کارخانه ،یادآور شدند که کلیة خواستهای آنان
باید انجام شود ،آنها درخواستهای خود را به آرامی مطرح
کردند و هیچگونه تظاهری از سوی آنان بروز نکرد .در عین
حال ماموران انتظامی مراقب اوضاع بودند( “.اطالعات26 ،
شهریور)
در این هنگام کارخانة ماشینسازی موضع خود را در قبال
کارگران طی اعالمیهای اعالم کرد .نظر به اهمیت خاص آن
در روشن کردن رابطة کارگر و کارفرما در واحدهای بزرگ
دولتی ،عین آن را نقل میکنیم (اطالعات 26 ،شهریور):
“ به طوری که کارکنان محترم ماشینسازی تبریز اطالع
دادند ،کارخانه با وجود زیاندهی و نرسیدن به حد خودکفایی،
چه در سالهای گذشته و چه امسال ،در تأمین آسایش و
رفاه کارکنان دریغ نورزیده .به خصوص در سال جاری با
نداشتن امکانات مالی ،اقدامات رفاهی قابل توجه با دادن
کمک هزینة مسکن ،کمک خواربار ،افزایش فوقالعادة طبقه
و دادن رتبة تشویقی و ساالنه و پاداش تولید و خرید زمین
برای تأمین مسکن شخصی و غیره در حق آنان انجام داده
است .متاسفانه کارکنان عزیز برای گرفتن امتیازات جدید ،از
تاریخ  19شهریور برخالف مقررات دست به اعتصاب زده و از
این رهگذر خسارت هنگفتی به توسعة کارخانه وارد ساختهاند.
و در این مدت مذاکرات و تالش مکرر مدیریت کارخانه
و نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی با آنها و حتی
توافقهای حاصله بین نمایندگان آنها و مدیریت کارخانه
که در  19شهریور به کرات از طریق بلندگو طی اطالعیه
به آگاهی آنان رسید و ضمن ًا از اعتصابکنندگان دعوت به
شروع به کار گردید ولی این اقدامات در مورد انصراف آنها
از اعتصاب مطلق ًا مؤثر واقع نشد .تا اینکه براساس اطالعیة
مورخ  19شهریور ادارة کل کار ،اعتصاب آنان را غیر قانونی
و به منزلة فسخ قرارداد کار محسوب و کارخانه از تاریخ 20
شهریور تعطیل اعالم گردید .با این حال ،بنا به نظر هیأت
مدیرة ماشینسازی تبریز و مقامات مسئول ،با اعالم اینکه
تعهدی در مورد استخدام مجدد اعتصابکنندگان نداشته و
از پرداخت حقوق و دستمزدهای روزهای اعتصاب نیز معذور
میباشد ،برای راه انداختن مجدد کارخانه افرادی را که مورد
نیاز میباشد ،به شرط تمایل آنها ،با شرایط قبلی استخدامی
و با تجدید قرارداد کار استخدام مینماید”.
نکتة اساسی در این اطالعیه آن است که در واحدهای
دولتی ،بهرغم ضرر و زیان ،به علت کمکهای دولت

کارخانهها توانایی ادامة کار را داشتند ،درحالیکه این وضع در
واحدهای خصوصی غیر ممکن بود.
به دنبال اعتصاب ماشینسازی ،کارگران تراکتورسازی
تبریز ،که غالب ًا دنبالهرو ماشینسازی بودند ،با خواستهای
رفاهی در هفتة سوم شهریور ماه اعتصاب کردند و آن را تا 24
شهریور ادامه دادند ،ولی در حد کارگران ماشینسازی پایداری
به خرج ندادند.
کارگران ماشینسازی اراک همزمان با کارگران
ماشینسازی تبریز در هفتة دوم شهریور اعتصاب راه انداختند.
خواستهای آنان به این شرح بود (اطالعات 16 ،شهریور):
“ با وجودی که مدت  6ماه از تقاضای کارکنان این کارخانه
برای تعیین وضع بیمة آنان میگذرد ،هنوز به تقاضاهای آنان
ترتیب اثر داده نشده است 6 :ماه است برای تعیین دستمزد
ساالنة کارکنان ماشینسازی اراک اقدامی نشده است؛ نسبت
به تغییر درجة کارکنان اقدامی نمیشود؛ هنوز در مورد بیمة
عمر کارکنان ،اقدامی نشده است؛ خرید زمین برای ساختن
مسکن برای کارکنان ،فراموش شده است؛ معلوم نیست پولی
که هر ماه به عنوان کمک به سندیکا ،از دستمزد کارکنان
کسر میشود ،چگونه مصرف میشود؟ لغو کسور جهت
پسانداز حقوق کارکنان ،بر اساس ضابطة خاصی نیست؛
تعطیلی روزهای پنجشنبه در کارخانه عملی نمیشود؛ ساختن
مسجد در کوی کارگران که مورد تقاضای آنان بوده ،فراموش
شده است؛ وسایل رفاهی از قبیل درمانگاه ،بیمارستان و
سرویس رفت و آمد در شهر صنعتی و کوی کارکنان فراهم
نیست؛ کارخانة ماشینسازی اراک با وجود ضرری که ساالنه
میدهد نیازی به افراد جدید به صورت قراردادی ندارد؛ طرح
طبقهبندی مشاغل هنوز به صورت عادالنهای اجرا نشده است؛
دست افراد بیایمان از کارهای مربوط به کارخانه باید کوتاه
شود و نیز رئیس انتظامات کارخانه باید از پست خود کنار
برود؛ از تعداد مدیران کارخانه ،به ویژه مدیرانی که در دفتر
مرکزی تهران هستند کاسته شود .کارکنانی که در محوطه
کارخانه اجتماع کرده بودند با وساطت مدیر کل اداره کار و
امور اجتماعی استان مرکز ،سر کارشان بازگشتند”.
کارگران کارخانههای ماشینسازی و تراکتورسازی تبریز
و اراک که جمع ًا حدود  6000تن بودند ،در جریان اوجگرفتن
اعتصابها در نیمة مهر ماه دوباره اعتصاب کردند و این بار
خواستهای خود را به مسائل مربوط به مدیریت ،سندیکا و
امور کارخانه گسترش دادند و در اوایل آبانماه خواستهای
مالیم سیاسی را نیز بدانها افزودند .در این میان کارگران
ماشینسازی اراک در واقع تنها گروهی بودند (از طبقة کارگر)
که دست به راه پیمایی بزرگ در آن دوره زدند .خبر زیر
نمونهای از مبارزات آنان است (اطالعات 4 ،آبان):
“ راه پیمایی کارگران اراک 3 .هزار نفر کارکنان
ماشینسازی اراک در هفدهمین روز اعتصاب خود به علت
بیتوجهی مسئوالن نسبت به خواستهاشان دست به
راه پیمایی زدند ،در حالیکه بیشتر کارگران کارخانجات
کالبد شکافی انقالب
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اراک نیز به عنوان پشتیبانی به آنان پیوسته بودند .راه پیمایی
از محل کارخانه در  6کیلومتری اراک آغاز شد و در بین راه
کارکنان دیگر کارخانجات نیز با آنان همگام شدند .به محض
ورود کارکنان کارخانجات به شهر ،گروههای مختلف مردم و
روحانیون نیز به آنان پیوستند ،در بین راه مردم کوچه و خیابان
به سر و روی آنها گل و گالب میپاشیدند . . .چند گوسفند
نیز در سر راهشان قربانی شد .با پیوستن مردم و دانشآموزان
به صفوف راهپیمایان ،عدة آنان بالغ بر  14هزار نفر شد .راه
پیمایی در نهایت آرامش انجام شد .کارگران در قطعنامهای
خواستار برکناری مدیر عامل و موارد دیگر هستند .نمایندة
وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندة سازمان گسترش که
چندی پیش به منظور رسیدگی به وضع اعتصاب در کارخانة
ماشینسازی به اراک آمده بودند ،بدون نتیجه بازگشتند”.
کارگران این سه کارخانه در نیمة اول دولت نظامی ساکت
شدند و دوباره در جریان اوجگیری پس از ماه محرم و در
زمان دوگانگی حاکمیت و هرج و مرج انقالبی در دی ماه با
خواستهای سیاسی ،اعالم پیوستگی به انقالب کردند.

2 5
دخانیات
ت از واحدهای بزرگ و قدیمی دولت است که
دخانیا 
در غالب استانها شعبههای بزرگ دارد و به علت انحصار
دخانیات و مصرف عمومی سیگار و تنباکو در شهرها و
روستاها ،خدمات این واحد بسیار گسترده است .بنابر این،
اعتصاب کارکنان آن تأثیر فوری و چشمگیر در سراسر کشور
دارد .شرکت دخانیات از زمان حزب توده سابقة مبارزات
کارگری دارد .کارکنان دخانیات تهران از  11مهر به اعتصاب
دست زدند و به دنبال آنان واحدهای دخانیات در  11شهر به آنان
پیوستند .خواستههای آنان به این شرح بود (اطالعات 11 ،مهر):
“ کارگران دخانیات ،از بامداد امروز دست از کار کشیدند و
تقاضاهای خود را که مربوط به افزایش میزان حقوق و کاهش
ساعات کار میباشد ،به اطالع مقامات مسئول رساندند.
کارگران دخانیات از مقامات مسئول خواستند که ساعات
کار در هر شیفت [نوبت]  6ساعت گردد و روزهای مرخصی
ساالنه از  12روز به یک ماه افزوده گردد .کارگران خواستند
که در ایام مرخصی یک ماهة ساالنه ،حقوق و مزایای ماهانه
به آنان پرداخت شود؛ هم چنین در اطالعیهای که از جانب
کارگران اعتصابی دخانیات در تابلوی اطالعات نصب گردیده،
از دولت خواستهاند که به آنان مانند کارگران بخش خصوصی
سود ویژه داده شود و از شمول مقررات کارگران دولتی ،که
معاف از دریافت سود ویژه هستند ،خارج گردند[ .در] این
اطالعیه از وزارت کار خواسته شده است که حداقل دستمزد
در قانون کار تجدید نظر و بر اساس هزینة زندگی افزایش
داده شود .خبرنگار ما گزارش میدهد که به دنبال اعالم
اعتصاب کارگران دخانیات ،یک نماینده از وزارت کار جهت
تبادل نظر با نمایندگان کارگران به کارخانة دخانیات اعزام شد
و تا پایان وقت اداری مذاکرة آنان ادامه یافت”.

اعتصاب کارکنان دخانیات پس از یک مهلت  15روزه،
برای رسیدگی به خواستهای  17گانه ،در  24مهر پایان
یافت ،ولی به علت رسیدگی به خواستهای رفاهی با تعمیق
حوادث و جریانهای انقالبی ،در مرحلة دوم اعتصابها که
از  9آبان آغاز شد ،خواستهای تازهای که مربوط به نحوة
مدیریت و قراردادهای خارجی و ادارة امور شرکت بود و تا
حدی جنبة سیاسی داشت ،بدانها اضافه شد (اطالعات 13 ،آبان):
“ اعتصاب کارکنان شرکت دخانیات ایران ،واحدهای مستقر
در خیابان قزوین ،پس از پایان مهلت  15روزة قبلی و عدم
رسیدگی به درخواستهاشان از چند روز پیش آغاز شده و
هم چنان ادامه دارد .این اعتصابیون درخواستهای جدیدی را
به خواستهای  17گانه قبلی افزوده و رسیدگی آن را خواستار
شدهاند .چند ماده از مهمترین خواستهای جدید اعتصابیون
شرکت دخانیات به شرح زیر است:
 .1با این که قراردادهای شرکت دخانیات ایران با کمپانی رنو
در امریکا و قراردادهای عاملیت سایر سیگارتهای امریکایی
و انگلیسی در شرایط خاص و به طور محرمانه تنظیم شده،
معهذا مسلم است که از قرارداد رژی ،که پدران ما  150سال
پیش زیر بار ننگ آن نرفتند ،تحمیلیتر و ظالمانهتر است .لغو
فوری قرارداد مزبور و نظم فوری ورود و فروش سیگارتهای
خارجی را خواهانیم.
 .2با توجه به اینکه بازار سیاه از عوامل مهم ایجاد نارضایتی
و ناامنی اجتماعی شناخته شده ،به حساب شرکت موزع ،که
با اسامی مختلف در طول پانزده سال گذشته انحصار توزیع
کاالی دخانیات در تهران را داشته است ،دقیق ًا رسیدگی شود
و با لغو قرارداد شرکت موزع ،توزیع کاالی دخانیات در تهران
به دست شرکتهای تعاونی مصرف کارمندان و کارگران
دخانیات انجام گیرد.
 .3صورت کاملی از پاداش هایی که در پنج سال گذشته از
محل  %15ذخیره و فروش کاالی قاچاق داده شده ،منتشر
شود .و از این به بعد پاداشهایی که از این محل پرداخت
میشود ،حداکثر با  %10اختالف ،به طور مساوی به عموم
کارکنان داده شود.
 .4روابط در اعطای پستها و مشاغل حاکم بر ضوابط است:
کمیتهای به نام کمیتة انتصابات در شرکت به وجود آید
که نمایندة منتخب کارمندان (که هر سال تجدید انتخابات
میگردد) در آن عضویت داشته باشند”.
در مرحلة سوم اقدامهای سیاسی ،یعنی در دورة تعدد
حاکمیت در دیماه  ،1357کارکنان دخانیات اعالمیهای به
امضای “جامعه کارکنان ”،شامل کارمندان و کارگران صادر و
از نهضت انقالبی پشتیبانی کردند.
بررسی رفتار کارگران بخش دولتی
2 6
حال باید ببینیم که چرا کارگران دولتی ،به خصوص
واحدهای کارمندی –کارگری بخش خدمات عمومی و منابع
ملی ،تا آن حد مبارز بودند و در انقالب مشارکت کردند .در
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واقع مشارکت این واحدها ،هم از نظر کمی و هم از نظر
کیفی ،یعنی زمان ورود به ائتالف انقالبی ،شیوههای مبارزه
و تحول خواستها ،همانند دستگاههای اداری کشور ،یعنی
واحدهای کارمندی بود .این تشابه به اندازهای بود که بررسی
مشارکت این واحدها را هم چون جزئی از دستگاه اداری
بخش عمومی ،کام ً
ال موجه مینمود .شاید سادهترین راه برای
تبیین میزان باالی مشارکت انقالبی این واحدها ،بررسی
مشخصات اساسیشان باشد که در عنوانهاشان بازتاب است:
دولتی بودن ،کارمندی –کارگری بودن ،واحدهای عظیم
خدمات عمومی و به شمار آمدن آنها در زمرة منابع ملی.
دولتی بودن این واحدها بدان معنا بود که کارکنان آنها
رسمی و دایمی بودند و به منابع مالی دولت ثروتمند اتکا
داشتند ،یعنی بر چشمههای الیزال نفت که پشت آنها را گرم
میکرد ،نه هم چون کارگران بخش خصوصی که غم از دست
دادن کار و دستمزد و تعطیل کارخانه را داشتند .کارگران
کارخانة ماشینسازی اراک  4ماه تمام در اعتصاب بودند ،اما
حقوق خود را مرتب دریافت میکردند.
کارگری – کارمند بودن .این واحدها بدان معنا بود که
بخش عمدهای از کارکنان آنها کارمند ،و به خصوص
کارمندان تحصیلکرده و روشنفکر مآب بودند (بیش از یک
سوم از  66000کارکنان صنعت نفت و نیمی از 37000
کارکنان آب و برق کشور )،بنا بر این ،دو خصیصة عمده
داشتند :یکی اینکه رفتارشان عین ًا همانند واحدهای کارمندی
بخش عمومی بود و همراه آنها حرکت میکردند ،و دیگر
اینکه رهبری اقدامهای جمعی در این واحد به طور عمده
با کارمندان بود .پس خصایص حرکات جمعی کارمندان
را داشتند که خود دو وجه تمایز عمده داشت :یکی اینکه
کارمندان اساس ًا قشری دنبالهرو بودند و هنگامی به ائتالف
انقالبی پیوستند (در مرحلة چهارم انقالب 4 :ماه پیش از
سقوط رژیم) که بوی الرحمن رژیم بلند شده بود و بازاریان و
فرهنگیان راه را برای اعتصاب هموار کرده بودند .از آن هنگام
به بعد هم دماسنج انقالبی آنان با مبارزات خیابانی دیگر
طبقات و قشرهای اجتماعی باال-پایین میرفت .دولت نظامی
که سر کار آمد ،نخست آنها ماستها را کیسه کردند .پس
از آنکه مردم از فراز پشتبامها ندای اهلل اکبر سر دادند و با
آغاز ماه محرم و نادیده گرفتن مقررات منع عبور و مرور شبانة
حکومت نظامی ،و با برپایی تظاهرات عظیم تاسوعا و عاشورا،
کار دولت نظامی ساخته شد ،آن وقت بود که دوباره سر و کلة
کارمندان انقالبی در ادارات ظاهر شد و با ضربههای آخر بر
پیکر رژیم ،سهمی عمده به دست آوردند.
نیروی محرکة انقالبی در میان کارمندان و واحدهای
کارگری –کارمندی ،فقط بخش کوچکی از کارشناسان جوان
را در بر میگرفت که تازه از دانشگاه درآمده ،تند و انقالبی
و احیان ًا به سازمانهای هوادار طبقة کارگر وابسته بودند.
رهبری اعتصابها و اقدامهای جمعی در تمام مراحل در
صنایع نفت ،با کانون کارمندان صنعت نفت بود که در دست

همین جوانهای پرشور انقالبی بود و بخش کارگری شرکت
ملی نفت از آن حمایت و پیروی میکرد .بنا بر این ،بخش
کوچک جوانان انقالبی ،بقیة کارمندان و نیز کارگران را به
دنبال خود میکشیدند که خواستشان به طور عمده یا مسائل
رفاهی بود ،یا رفع تبعیض در ارتقاء مقام و استفاده از بورسها
و سفرهای خارج از کشور؛ یعنی به طور کلی در پی ارتقاء
اجتماعی بودند ،نه انقالب سیاسی.
واحدهای عظیم خدمات عمومی و منابع ملی ،بدان
معنا بود که آنها در زندگی روزمرة مردم و نیز در گردش
چرخهای اقتصاد کشور و دستگاه دولت بیاندازه مؤثر و غیر
قابل جایگزینی بودند .غالب آنها دستگاه عظیمی را در بر
میگرفتند با هزاران کارمند و کارگر و با شبکهای سراسری
که در دورترین نقاط کشور ،شعبه و دم و دستگاه داشتند.
همین خصایص کافی بود تا به کارکنان این واحدها ،و به
خصوص به جوانان پرشور روشنفکرمآب و انقالبی آنها
احساس قدرت و اعتماد به نفس بدهد .از سوی دیگر ،جریان
انقالب به گونهای بود که پس از ظاهر شدن ضعف رژیم،
آنها آزمودن حدود توانایی خود و دولت را به آهستگی آغاز
کردند .ابتدا با خواستهای مالیم و با شیوههای مسالمتآمیز
آغاز کردند و پس از آنکه این جریانها از یک سو به قدرت
و غیر قابل جایگزین بودن خود آگاه شدند ،و از سوی دیگر
رژیم را ضعیف و ناتوان از عمل یافتند ،با خواستهای دیگر و
شیوههای دیگر به میدان آمدند.
بخش سوم

بررسی تحلیلی فعالیتهای کارگری در دهة
1350
از این بررسی چنین به نظر میرسد که پرولتاریای صنعتی
ایران ،آنطور که نیروهای چپ انتظار داشتند ،شور و شوق
انقالبی نداشت؛ چه پیش از انقالب ،و چه در دورة انقالب
و یک سالة پس از آن .پیش از انقالب فقط  12درصد
کارخانههای بزرگ ،در دورة انقالب  14درصد و در دورة پس
از انقالب  23درصد آنها دست به مبارزه زدند .تازه ،در هر
 3دوره خواستهای پرولتاریا به طور عمده معطوف به امور
صنفی –اقتصادی بود و به ندرت به امور سیاسی و هدفهای
انقالبی میپرداخت.
بیعملی پرولتاریا در دورههای انقالب یا پیش از انقالب،
به سبب فشار و سرکوب رژیم قابل فهم بود ،اما آنچه موجب
شگفتی و دلسردی نیروهای چپ شد ،بیعملی نسبی کارگران
صنایع کشور در دورة انقالب و سال نخست پس از پیروزی
انقالب بود .در دورة اوجگیری انقالب ،در مراحل سوم و
چهارم انقالب ،که تقریب ًا همة طبقات و قشرهای اجتماعی
در شهرها بر ضد رژیم به پا خاسته بودن ،انواع شیوههای
انقالبی مبارزه را به کار میبردند و شدیدترین شعارهای
سیاسی را سر میدادند ،طبقة کارگران صنعتی به طور نسبی
ساکت بود و هرگاه نیز به عملی دست میزد ،به طور عمده
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برای خواستهای رفاهی بود .در ماههای مهر و آبان ،1357
اعتصابهای کارگری فقط  16درصد از کل اعتصابها را
تشکیل میداد و نسبت تظاهرات طبقة کارگر در محل تولید
بسیار ناچیز و حدود  1تا  2درصد کل تظاهرات دورة انقالب
ک سالة پس از انقالب ،که نیروهای چپ به
بود .در دورة ی 
کارخانهها رخنه کرده بودند و از آزادی نسبی آن دوره سود
میبردند ،طبقة کارگر چندان جنب و جوشی از خود نشان نداد
و مبارزان چپ را سرخورده و نومید کرد.
در این نتیجهگیری باید به دو سوال پاسخ گفت :یکی
اینکه علل بیعملی پرولتاریا چه بود؟ و دیگر اینکه چرا
بخش دولتی کارمندی –کارگری ،به خصوص بخش خدمات
عمومی و منابع ملی آن ،حداقل برای  2تا  3ماه بسیار فعال
بود؟ در پاسخ به سوال اول ،باید روابط کار را در  3عرصة
متفاوت بررسی کنیم  :نیروی کار ،نیروی سرمایه و نیروی
دولت که فائق و مسلط بر هر دو و میانجی میان آنها بود.
 3 1سیاست رژیم در برابر کارگر و کارفرما
پیش از انقالب
سیاست عمدة رژیم در قبال طبقة بورژوای صنعتی و
کارگر صنعتی ،که مآ ًال هر دو را معارض خود میدانست،
آن بود که از رشد و تکامل آنها از حالت طبقه در خود به
حالت طبقه برای خود جلوگیری کند؛ یعنی توسعة صنعتی و
رشد سرمایهداری و در نتیجه رشد بورژوازی صنعتی و کارگر
صنعتی ،بدون شعور سیاسی و ّ
تشکل طبقاتی ،آری! لکن،
بورژوازی صنعتی و کارگر صنعتی مستقل و آگاه و متشکل،
نه!
رژیم پهلوی در قبال بورژوازی همان سیاستی را به کار
میبرد که به قول مارکس ،دولت آلمان در نیمة سدة 19م
ابداع کرد؛ یعنی بورژوازی حق پول درآوردن و ثروتمند شدن
را با حق دخالت در سیاست و حکومت کردن معاوضه کرد.
سپس دولت انواع کمکها و حمایتها را از بورژوازی به
عمل میآورد و در عین حال مانع از تشکل و سازماندهی آن
به عنوان طبقه میشد و برای مهار کردن آن سیاستهایی
اتخاذ میکرد .آثار وحشت از قدرت روزافزون بورژوازی ،در
اواخر دورة پهلوی در سران رژیم نمودار شد .یکی از آثار آن،
حملة شدید و تند شاه به سرمایهداران بود ،در ماجرای تبلیغات
فراوان نامزدهای سرمایهدار (الجوردی و رضایی) برای
انتخابات رستاخیزی سنا بود که شاه با صراحت گفت ،ما اجازه
نمی دهیم ثروتمندان بزرگ که معلوم نیست ثروتشان را از
18
کجا آورده اند در انتخابات شرکت کنند.
سیاست رژیم در برابر پرولتاریای صنعتی روشن بود،
همان سیاست قدیمی چماق و هویج .رژیم به طور نسبی و
تا حد امکان و بهرغم سرمایهداران به رفاه کارگران صنعتی
و تأمین اجتماعی آنان توجه میکرد .در عینحال ،با تشکیل
اتحادیههای زرد و تاسیس شعبههای ساواک در کارخانههای
بزرگ به ریاست یک امیر یا سرهنگ بازنشسته ،آن طبقه
را به شدت زیر نظر داشت .این سیاست در واکنش رژیم به

رفتارهای جمعی و اعتصابهای کارگری کام ً
ال مشهود بود.
غالب ًا به خواستهای رفاهی کارگران به سرعت رسیدگی
میشد تا از گسترش اعتصابها جلوگیری شود .چنانچه
کارگران مقاومتی میکردند ،ابزار سرکوب را به سرعت به
کار میگرفت ،مثل محاصره و اشغال کارخانه ،اخراج ،زندانی
کردن و دست آخر حمله و تیراندازی به کارگران .قانون نسبت ًا
مترقی بیمههای اجتماعی ،سهیم شدن کارگران در سود
کارخانهها و مشارکت کارگران در سهام شرکتهای سهامی
عام از جمله اقدامات رژیم برای جلب و جذب و ساکت کردن
پرولتاریای صنعتی در واحدهای بزرگ جدید بود .سیاست
سرکوب پرولتاریا همراه با ارضای نسبی بخش ممتاز آن،
در غیر انقالبی کردن فرهنگ پرولتاریا تأثیر عمیق داشت،
چنانکه حتی پس از کاهش سرکوب در دورة انقالب و یک
سالة نخستین پس از انقالب ،پرولتاریا نتوانست خود را از
فرهنگ محدود به منافع صنفی اقتصادی رها سازد.
صاحبان سرمایه ،در برابر رژیم ،قدرت سازمانیافته
نداشتند ،بلکه به صورت انفرادی و از طریق سهیم کردن
مقامات رژیم در منافع شرکتها اعمال نفوذ میکردند .به
طور کلی از سیاستهای عمومی رژیم در قبال طبقة کارگر
به ناچار تبعیت میکردند ،ولی از آن ناراضی بودند و دائم
نق میزدند .صاحبان سرمایة صنعتی به علت آنکه از قدرت
اقتصادی و امکانهای مالی و سود سرشار بهرهمند بودند ،در
قبال پرولتاریا قابلیت انعطاف زیادی داشتند و میتوانستند به
خواستهای رفاهی کارگران به سرعت پاسخ گویند و آنان
را ساکت کنند .این اوضاع و احوال که به سبب درآمد سرشار
نفت پدید آمده بود ،سبب شد که پرولتاریای صنعتی ایران،
هم چون پرولتاریای غربی ،در محدودة منافع آنی اقتصادی
باقی بماند و نتواند آگاهی سیاسی و طبقاتی و رسالت تاریخی
انقالبی خود را ،چنانکه نیروهای چپ از آن انتظار داشتند،
پرورش دهد و در لحظات حساس تاریخی شکوفا کند .نکتة
مهم دیگر در رفتار بورژوازی صنعتی ،در لحظات حساس
انقالب ،آمادگی و تمایل آنان به فرار بود ،زیرا این طبقه هنوز
ریشة درست و حسابی نگرفته بود و به دولت و درآمدهای
سرشار نفت به شدت وابسته بود .در واقع بیشتر و یا حتی
تمام سرمایة خود را به دولت و بانکها مدیون بود .از اواخر
دهة  1340که دولت ،سرمست از درآمدهای بادآوردة نفتی ،به
مداخلة بیش از پیش در کار صنایع بزرگ دست زد ،بسیاری
از آنان فرار دادن سرمایههاشان را آغاز کردند و بخش مهمی
مدت کم بهره
از ثروت خود را ،که شامل وامهای کالن بلند ِ
هم میشد ،به خارج از کشور فرستادند .پس بخشی از سرمایة
کارخانهها به تفاریق به دولت و بانکهای سرمایهگذار تعلق
داشت .و نتیجه آنکه بسیاری از این سرمایهداران نه تنها
پیوند الزم را با سرمایة صنعتی نداشتند تا حفظ کردن کارخانه
برای آنان حکم تنازع بقا را داشته باشد ،بلکه در شرایط
18نک :اشرف و علی بنوعزیزی“ ،طبقات اجتماعی در عصر پهلوی” در احمد
اشرف و علی بنوعزیزی ،طبقات اجتامعی ،دولت و انقالب در ایران.116-75 ،

دنیا :نشریة سیاسی و تئوریک کمیتة مرکزی حزب تودة ایران ،دوره  ،3سال  ،2شماره ( 10آذر .14 ،)1355
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دشوار اقتصادی ،مشکالت ناشی از کم بود برق و مواد اولیه
و حمل و نقل و بعداً کم بود نفت و سوخت و سپس هرج
و مرج انقالبی ،که در آن کارهای تولیدی لنگ شده و بازار
فروش هم راکد بود ،بسیاری از صاحبان صنایع حتی بیشتر
به تعطیل شدن کارخانه و فرار از ایران مایل بودند تا اینکه
بمانند و کارخانه را اداره کنند و حقوق کارگران و زیانهای
کارخانه را از اموال خود بپردازند .آنها گاو خود را دوشیده ،بار
خود را بسته و کارخانة متعلق به بانک و دولت را ،که دیگر جز
دردسر سودی نداشت ،رها میکردند و میگریختند .در چنین
شرایطی مسئولیت گردش کارخانه از دوش صاحب سرمایه
برداشته میشد و بر دوش کارگران میافتاد ،زیرا کارخانه دیگر
منبع درآمد صاحب سرمایه نبود ،بلکه یگانه منبع درآمد و امرار
معاش کارگران بود که در شرایط دشوار و بحرانی باید آن را
19
اداره کنند و از گزند حوادث محفوظ دارند.
 3 2موضع و رفتار طبقة کارگر
رفتار طبقة کارگر را باید در دو مورد بررسی کرد :یکی
رفتار خود طبقه و دیگر رفتار سازمانها و حزب انقالبی طبقه.
پرولتاریای صنعتی ایران در دهة بررسی شده دو خصیصة
عمده داشت :یکی اینکه طبقة کارگر صنعتی در دو دهة
 1340و  1350به سرعت رشد کرد و در واحدهای بزرگ
تمرکز یافت ،چنانکه شمار واحدهای بزرگ صنعتی از 200
واحد به حدود  800واحد رسید و شمار کارگران آنها نیز از
حدود  70000به حدود  300000تن افزایش یافت .دیگر
اینکه همین رشد سریع کمی ،همراه با عواملی چون درآمد
سرشار نفت و سیاستهای اقتصادی دولت و عوامل فرهنگی
و اجتماعی دیگر ،موجب ظهور و بروز تفاوتها و تمایزها و
مآ ًال تضادهای برونی و درونی در میان قشرهای مختلف و
20
متفاوت طبقه کارگر شد.
 3 2 1تضادهای درونی طبقه کارگر
ظهور طبقة کارگر جدید صنعتی ،خود به معنای پیدایش
تمایزی عمیق در سلسله مراتب طبقة کارگر بود؛ یعنی تمایز
میان آنان از یک سو ،و تودههای کارگران سادة ساختمانی
و فعالیتهای مشابه و نیز کارگران بخش سنتی و اصناف
از دو سوی دیگر .به طور کلی ،طبقة جدید کارگران صنعتی
از جهات مختلف از دو گروه عمدة دیگر متمایز ،و اساس ًا
از امتیازهایی برخوردار بود که دو گروه دیگر هماره آرزوی
دستیابی به آنها را داشتند .از همه چشمگیرتر ،تأمین نسبی
شغلی و بیمة درمانی بود (کتابچة بیمه) که سازمان تأمین
اجتماعی با همة کوتاهیهایش برای کارگران صنعتی فراهم
کرده بود و هر دو گروه دیگر از آن محروم و در اشتیاق آن
بودند .دوم ،باالتر بودن دستمزدها و مزایا بود .سوم ،ساعات
قانونی کار بود .چهارم ،فراگیری نسبی مهارتهای فنی و
نوین بود .پنجم ،کیفیت باالی محیط کار بود که در واقع با
محیط کار صنفی و ساختمانی قابل قیاس نبود .ششم ،نرمش
استثمار در کارخانههای نوین و شدت آنها در جاهای دیگر

بود .و سرانجام ،منزلت اجتماعی کارگر کارخانه بود که به
سبب عوامل یاد شده از منزلت کارگر ساختمان و کارگر صنف
باالتر بود .بدین گونه میشود گفت که کارگران صنایع جدید
به طور نسبی و در مقایسه با دو قشر دیگرکارگران ایران قشر
ممتازی بودند .اما این بدان معنا نبود که کارخانههای بزرگ
یکپارچه بودند و تفاوت و تمایز درونی درکار نبود .دست کم
 5گونه تفاوت و تمایز و گروه بندی در کارخانههای بزرگ
پدید آمده بود :نخست تمایز میان کارگران ماهر و نیمه ماهر
با کارگران ساده بود .در واقع کارگران ماهر کارخانههای
بزرگ صنعتی در دهة  1350اشرافیت کارگری ایران را به
معنای واقعی کلمه تشکیل میدادند .آنان ،هم از نظر سواد
و دانش فنی ،و هم از نظر اهمیت کارکردی ،که جایگزینی
آنان را دشوار میکرد ،قشر ممتازی بودند .دوم ،تمایز میان
کارگران دائمی کارخانه با کارگران فصلی بود .سه دیگر،
کارگران شهری (با منشا شهری) و کارگرانی که از روستا
آمده بود .چهارم ،گروهبندیهای قومی و محلی در کارخانهها،
و به خصوص در کارخانههای تهران .این دستهبندیها
چند دلیل داشت که مهمترین آن ،نیاز به حمایت گروهی
خویشاوندان و هموالیتیها در کالن شهر بزرگی مثل تهران
بود .معمو ًال کارگران مهاجر گرداگرد محل سکونت و کار
هموالیتیهای خود اجتماع میکردند و به آنان میپیوستند
و از هم یاری آنان سود میجستند .طبق یک بررسی در چند
کارخانة تهران ،معلوم شد که حدود یک سوم کارگران از راه
دوستان و آشنایان استخدام شده و کمتر از  15درصد ،آن هم
کارگران ماهر ،از طریق آگهی در روزنامهها و بیش از نیمی
از آنها در درب کارخانه جذب شدهاند .اینها نیز احتما ًال از
طریق هموالیتیهای خود از فرصتهای استخدامی با خبر
شده بودند 21.تازه اگر کارگران سابقة آشنایی قبلی هم با
یک دیگر نداشته باشند پس از استخدام در دستهبندیهای
قومی و محلی جای میگیرند و جذب هموالیتیهای خود
میشوند .نمایانترین دستهبندیهای قومی در کارخانههای
تهران ،دستههای کارگران ترک ،فارس ،گیالنی و یزدی
بود .تضادهای داخلی این دستهها را چند عامل زیاد میکند
و به خصومتهای به اصطالح حیدری –نعمتی میکشاند:
یکی تفاوتهای فرهنگی و رفتاری این گروههاست .دیگر
نقشهای ثابت ذهنی است که در اجتماع تهران برای اهل
والیات و گروههای قومی ساخته شده است ،مثل تمسخر
کردن ترکها و رشتیها .به عنوان مثال ،در اعتصاب کارگران
ایرانا در  1355و اشغال کارخانه به وسیلة ژاندارمری ،که
حادثة مهمی به نظر میرسید“ ،هنگامی که چند نفر کارگر با
19برای بررسی جالبی در بارة فرار سرمایه ،نک:

Djavad Salehi– Esfahani, “The Political Economy of Credit
Subsidy in Iran,” International Journal of Middle East
Studies, 21:3 (August 1989), 359-379

20نک :اشرف و علی بنوعزیزی“ ،طبقات اجتماعی در عصر پهلوی.102-69 ”،
21آصف بیات“ ،فرهنگ و روند پرولتر شدن کارگران کارخانجات تهران ”،الفبا،
شمارة ( 4پاییز .105-85 ،)1362
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هم مشغول گپ زدن دربارة این جریان بودهاند ،یک کارگر
شمالی که تازه کارگر ایرانا شده بود سر میرسد و یکی از
کارگران به او میگوید :خوب تلویزیون را تماشا کن .ببین که
جریانمونو گزارش میدن یا نه .وی در حالی که ما را مخاطب
قرار میدهد ،میگوید :آدم سادهایست ،خواستم او را دست
بیندازم 22”.عامل دیگر ،استفادة احتمالی مدیریت کارخانه و
کارفرما از این اختالفهای قومی و دامن زدن به آنهاست.
همبستگی در گروههای قومی کارخانهها برای اعضای
هر گروه سودمند است و قدرت آنان را در برابر مدیریت
زیاد میکند ،لکن در عینحال ممکن است یک پارچگی
کارگران را در کارخانه از میان ببرد .به گفتة یکی از مدیران
کارخانههای شهر ری :وقتی دعوایی ،چیزی ،بین یکی از
آنها با مدیریت پیش میاد ،بقیه هم میآیند کمکش ،ما دیگه
23
ی کنیم.
از این جور کارگرها استخدام نم 
کارگران شمالی به دالیلی مختلف هم تندروترند و هم
راحتطلبتر ،حال آنکه کارگران یزدی پرکار و قانع و اهل
همسازی با محیطهای سخت و دشوار .تضاد میان این دو
گروه در برخی از کارخانهها دیده شده است .مدیر یک کارخانه
در تهران پس از اظهار نارضایتی از کارگران شمالی ادامه
داد :ولی یک دسته کارگر هم داریم که واقع ًا از ایشان راضی
هستیم ،اونها یزدیها هستند .کارگرانی هستند بیسر و صدا،
آرام ،قانع . . .آنها از همان ابتدای تاسیس کارخانه تا حاال با
24
ما بودهاند.
یکی دیگر از وجوه تمایز درونی کارخانه ،دودستگی میان
کارگران ایرانی و کارگران خارجی بود .در دهة  1350به سب
نیاز شدید به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (و در مواردی حتی
کارگر ساده) از کارگران هندی ،فیلیپینی و کرهای در صنایع
استفاده میشد .مث ً
ال کارخانة ریختهگری شوفاژ کار در تهران
از یک گروه بزرگ چند صد نفری از کارگران هندی استفاده
میکرد 25.با آنکه استفاده از کارگران خارجی گسترده نبود،
لکن کارفرمایان از آن هم چون شمشیری یا مترسکی استفاده
میکردند تا اگر کارگران ایرانی دست از پا خطا کنند ،با کارگر
خارجی جایگزین شوند .در سال  1355کارخانة نیشکر هفت
تپه که کارگران دائمی اعتصاب کردند ،ساواک و کارفرما
با هواپیمای حمل و نقل ارتشی از پاکستان کارگر آوردند و
اعتصاب را شکستند 26.اختالفهای درونی طبقة کارگر در
کارخانههای صنعتی موجب چنددستگی و شکست اقدامهای
جمعی بود .به گزارش سازمان مجاهدین خلق از اعتصابهای
کارخانه ایرانا در :1355
“ . . .سطح درخواست و پایداری در همة کارگران یکسان
نبود ،به طوری که میتوان به سه جریان مشخص اشاره
کرد .کارگرانی که در اعتصاب متزلزل و مرددند؛ اینها قاعدت ًا

هواداران جنبش چریکی ،رشد نسبی اعتصابها را از
 1352تا  1355به مبارزات چریکی نسبت میدهند و استدالل
میکنند که دو سازمان پیشتاز فدایی و مجاهد در مرحلة دوم
جنبش مسلحانه ،که مرحلة سمتگیری به سوی طبقة کارگر
بود و از سال  1352آغاز شد ،گامهای بلندی در جهت اعتالی
مبارزات کارگری برداشتهاند که مهمترین آنها به این شرح
است:
یکم ،حرکت در جهت تشکل پرولتاریا و رهبری مبارزات
آن از طریق ایجاد هستههای کارگری و شاخههای نفوذی در
طبقة کارگر.
دوم ،بردن آگاهی سیاسی به میان تودهها و تبلیغ و
افشاگری سیاسی از طریق انتشار ارگانهای کارگری و
فعالیتهای توضیحی دیگر.
سوم ،سازمان دادن قشرهای آگاه در جهت حرکت به سمت
طبقة کارگر ،یعنی تشویق دانشجویان به رفتن میان کارگران.

22عصر عمل ،شمارة .40 ،)1355( 2
23بیات“ ،فرهنگ و روند پرولتر شدن کارگران کارخانجات تهران.94 ”،
24بیات“ ،فرهنگ و روند پرولتر شدن کارگران کارخانجات تهران.98 ”،
25نربد تودهها.24-23 ،

26ن .ناهید “در بارة گسترش اعتصابهای کارگری در ایران” دنیا ،شمارة 9
(آذر .44-39 ،)1355
27قیام کارگر :ارگان کارگری سازمان مجاهدین خلق ،شمارة ،)1355( ۱
53-33؛ چند اعالمیه از جنبش کارگری ایران.16 ،

همان کارگران تازه از روستا آمده و یا کارگران پیر هستند.
هرچند سطح دستمزد آنها کمتر از بقیه است ،ولی به دلیل
محافظهکاریشان از اعتصاب وحشت داشته و در مجموع
مردد هستند .کارگرانی که خواهان اعتصاب میباشند :اینها
اکثر کارگران هستند و دارای آگاهی صنفی و تا حدی سیاسی
میباشند ،ولی خواست اینها فقط صنفی است .کارگران آگاه
و پیشرو :اینها که تعدادشان اندک است ،ضمن برخورداری
از آگاهی صنفی از آگاهی سیاسی نسبت ًا خوبی برخوردارند.
اینها ضمن خواستهای صنفی خود ،خواستهای دیگری نیز
از قبیل انحالل سازمان کارگران داشتند . . .که البته خواست
27
سیاسی –اقتصادی (اتحادیهای) است ”. . .
 3 2 2سازمانهای سیاسی طبقه
احزاب و سازمانهای طبقة کارگر ،که غالب ًا از دانشجویان
و روشنفکران سازمان یافته بودند ،در سازمان دادن و تجهیز و
بسیج طبقة کارگر مؤثر بودند .سازمانهای پیشتاز طبقة کارگر
در نظریههای انقالب “مارکسیستی –لنینیستی” در بسیج
انقالبی طبقه نقش کلیدی دارند ،لکن در ایران جز عامل
سرکوب رژیم ،که عرصه را بر سازمانهای چپ تنگ میکرد،
سازمانهای چپ ،و به خصوص حزب توده ،سابقةای بسیار
بد بر جای گذاشته بودند .از این رو بود که دو سازمان پیشتاز
چریکی در اواخر دهة  1340و در دهة  ،1350برای چپ حفظ
آبرو کردند و از سال  1352همة نیروی خود را برای بسیج
کارگران به کار بردند .بنا بر این ،باید دید که سازمانهای چپ
در این سه دورة پراهمیت تاریخی در دهة  1350در بسیج
پرولتاریای صنعتی چه نقشی ایفا کردند.

“ تحلیلی از اعتصاب کارگران کارخانجات کفش ملی”،
نبرد خلق :ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران،
شماره ( 3خرداد 41-23 ،)1353؛
صفحه .28
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چهارم ،تحقیقات عینی دو سازمان در بارة وضع طبقة
کارگر که اهم آنها گزارش اعتصابهای کارگری است که
در واقع اساس آمارها و دادههای ما را در باب اعتصابهای
کارگری در دورة پیش از انقالب تشکیل میدهد.
سرانجام حمایت مسلحانه و چریکی از اعتصابهای
28
کارگری.
در مقابل این نظر ،حزب توده که مخالف و معارض جنبش
چریکی بود ،کوچکترین بهایی به این مبارزات نمیداد و آن
را با طعنه “جنبش چریکی جدا از توده” میخواند 29.بدیهی
است که این دو نظر در حد افراط و تفریط است و برای روشن
شدن میزان تأثیر این اقدامها باید آنها را بررسی کرد.
چهار فعالیت نخست در واقع وجوه مختلف یک پدیدارند:
بسیج کردن و سازماندهی گروه برگزیدهای از دانشجویان
و روشنفکران انقالبی طبقة متوسط ،که طبع ًا هوادار طبقه
کارگرند ،و کوشش آنان در رخنه کردن به درون کارخانهها و
بسیج کردن طبقة کارگر ،و نیز انجام دادن پارهای تحقیقات و
بررسیهای کارگری و انتشار آنها .این گونه اقدامات مآ ًال به
معنای ایجاد پلی میان دانشگاه و کارخانه بود .بررسیهای ما
دربارة گروهها و سازمانهای چپ نشان میدهد که تعدادی
از این گروهها ،و در رأس آنها دو سازمان پیشتاز چریکی در
دهة  1350برای رخنه کردن در کارخانهها کوشش فزایندهای
نمودند و بدون تردید برخی از اعتصابها از نتایج اقدامهای
بسیجی آنان بوده است .این مطلب در بخشنامة اتاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران به کارخانهها ،که در اواسط سال
 1355صادر شده است ،نیز دیده میشود:
“ در اعتصابهای اخیر مشاهد شده که دانشجویان،
کارگران را به اعتصاب تحریک [می کنند] و امکان دارد بعضی
از دانشجویان به منظور بهرهبرداری و پیشبرد مقاصد خود ،به
30
عنوان کارگر ساده در کارخانجات استخدام گردند”.
با این همه ،میزان موفقیت این سازمانها در جهت تشکل
طبقة کارگر بسیار محدود بود .از یک سو شمار کارگرانی که
به جنبش چپ و چریکی پیوستند انگشتشمار بود ،از سوی
دیگر شمار دانشجویانی که به عنوان کارگر ساده به کارخانهها
راه یافته بودند ،اندک .به عنوان مثال ،از  341نفر شهدای
جنبش چریکی ،فقط  22نفرشان کارگر بودند ،یعنی تنها
 6درصد 31.توزیع نشریههای کارگری دو سازمان در داخل
کشور بسیار محدود بود و بعید به نظر میرسد که در آن زمان
“28مروری در جنبش کارگری ایران ”،دانشجو :نشریة تحقیقی دانشجویانی
ایرانی در امریکا (جوالی .۳۷۰-۱۰ ،)۱۹۷۷

هم چنین ،نک“ :طبقة کارگر و جنبش انقالبی ایران ”،قیام کارگر،شماره 1
(.13-5 ،)1355
29به عنوان نمونه ،نک :حیدر مهرگان ،هنوز مشی چریکی جدا از توده :مروری
در دیدگاههای سازمان چریکهای فدایی خلق و گروه راه کارگر (چاپ دوم ،تهران:
حزب تودة ایران.)1358 ،
“30مروری در جنبش کارگری ایران ،24 ”،کلیشة همین بخشنامه به یکی از
سندیکاها.

توانایی توزیع آن در میان طبقة کارگر وجود میداشت 32.این
نشریهها بیشتر یا به طور محدود در دانشگاههای کشور ،یا
به طور وسیع میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور توزیع
میشد .تحقیقات عینی دو سازمان از وضعیت و رفتار جمعی
طبقة کارگر ،با همة اهمیتی که داشت ،بیشتر مورد استفادة
دانشجویان و روشنفکران بود تا خود کارگران.
حمایت مسلحانه و چریکی از اعتصابها و مبارزات
کارگری به چند انفجار کوچک از سوی دو سازمان محدود
بود ،که با همة اهمیت آن ،برد وسیع در بسیج طبقة کارگر
و تأثیر چندانی نداشت 33.گروه کارگری مجاهدین خلق نیز
در اولین نتیجهگیریهای تجربی خود ،به فاصلة عظیم میان
مضمون صنفی /اقتصادی مبارزة طبقة کارگر و مضمون
34
سیاسی مبارزة مسلحانة پیشتاز تاکید میکرد.
با این همه ،ظاهر امر ،یعنی سیر زمانی اعتصابها در دهة
 ،1350ادعای هواداران جنبش چریکی را دایر بر تأثیر نبرد
مسلحانة پیشتاز در اعتالی نسبی مبارزات کارگری ،تأیید
میکند .از  1352که دو سازمان چریکی با اعالم مرحلة دوم
مبارزة مسلحانه توجه خود را به طبقة کارگر معطوف کردند،
ناگهان شمار اعتصابها از  2مورد در سال پیش از آن ،به
 20مورد در آن سال جهشکرد .از سوی دیگر ،از 1356
که دو سازمان عم ً
ال از میان رفته بودند (یعنی با کشته شدن
رهبر فداییان و همة اعضای کادر مرکزی آن و انشعاب
گروه مارکسیستی –لنینیستی در سازمان مجاهدین در همان
اوان ناگهان شمار اعتصابها فرو افتاد (جدول  .)1در این باره
که فعالیتهای دو سازمان در اعتالی جنبش کارگری تأثیر
داشت ،تردیدی نیست ،میزان این تأثیر است که محل بحث
است .او ًال چطور میتوان ادعا کرد که بالفاصله پس از
تصمیم دو سازمان در  1352به سمتگیری به سوی طبقة
کارگر ،اعتصابها با چنین سرعتی افزایش یافت؟ یا اینکه
چطور با افول جنبش چریکی در آستانة مراحل اولیة انقالب،
از شمار اعتصابها به سرعت کاسته شد و کارگران که نسبت
به جنبش چریکی ،در شرایط سرکوب رژیم ،این همه حساس
بودهاند ،در شرایط فضای باز سیاسی که قشرها و طبقات دیگر
اجتماعی بر ضد رژیم به پا خاستهاند ،بیاعتنا کنار گود نشسته
و فقط تماشاگر شدهاند؟
در دورة انقالب که بسیاری از احزاب و سازمانهای هوادار
طبقة کارگر ،از خارج راهی کشور شدند و بساط گستردند ،و
E. Abrahamian, “The Guerrilla Movement in Iran,
1963-77,” Merip, (March/April 1980), 3-15.
31

32نربد خلق ،ویژة کارگران و زحمتکشان ؛ قیام کارگر ،شماره .15-3 ،1359
33چریکهای فدائی ،فاتح یزدی ،صاحب جهان چیت را در مرداد  “ 1353اعدام
انقالبی” نموده و در ادارۀ کار مشهد بمبی منفجر کردند .مجاهدین خلق نیز
نیروگاه کارخانههای لندرور ،ایرانا و نیز نمایشگاه ایرانا در تهران و پاسگاه
ژاندارمری کارونسرا سنگی را منفجر کردند.
34قیام کارگر ،شمارۀ .12 ،1
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آنها که در داخل مبارزه میکردند و پرشان را چیده بودند،
با تندباد انقالب جانی تازه گرفته بودند و نیروهای از هم
گسیختة خود را گرد میآوردند ،باز هم نتوانستند تکانچندانی
به طبقة کارگر بدهند .بیشتر موفقیت آنها در تدوین و
پخش اعالمیههای کارگری و کوشش در اعالم خواستهای
سیاسی و انقالبی از طرف کارگران بود .در نتیجه ،لحن
تند برخی از اعالمیههای کارگری ،که در واقع افشای
هواداران روشنفکر طبقة کارگر است ،گاهی موجب گمراهی
پژوهشگران خارج میشود که از دور دستی بر آتش دارند و
محتوای آن اعالمیهها را خواستهای واقعی همة کارگران
تلقی میکنند 35.اوضاع چنین بود ،تا اینکه پس از پیروزی
انقالب ،رفقای هوادار طبقة کارگر به کارخانهها ،یعنی نقطة
تولید ،رخنه کردند .در این زمان هم فریاد هواداران رنگارنگ
طبقة کارگر به جایی نرسید و این طبقه از جا نجنبید ،کاری
نکرد ،از بیعملی بیرون نیامد و هواداران خود را نومید و
سرخورده کرد .درحالیکه نیروهای سرکوب رژیم ،الاقل در
دورة یک سالة ماه عسل انقالب ،تا حد زیادی از کار افتاده
بود و طبقة سرمایهدار هم خود را باخته ،گریخته ،یا خوار و
زبون شده بود.
 3 2 3بیاعتنایی طبقه به سازمانهای سیاسی
سوال اساسی در اینجا این است که چرا طبقة کارگر
صنعتی به ندای هواداران آگاه خود پاسخ نمیگفت ،به خود
نمیآمد و منافع طبقاتی خود را تمیز نمیداد؟ آیا گناه یکسره
به گردن سازمانهای هوادار طبقه بود ،یا به گردن اشرافیت
کارگری؟ یا تضادهای درونی و اختالف سلیقههای متفاوت
میان اجزای طبقه یا سرکوب رژیم؟
دستهبندیها و اختالفهای درونی ،در راه یک پارچگی،
وحدت عمل و اقدامهای جمعی کارگران صنعتی طبع ًا موانعی
پدید میآورد و آن را بر فشارها و اجبارهای خارجی ،یعنی
سرکوب رژیم ،میافزود .لکن به نظر میرسد که عامل
اساسی ،نه فشار سرکوب رژیم بود و نه تضادهای درونی
نیروی کار ،بلکه تنازع بقا و مبارزه برای حفظ کار و تأمین
زندگی در شرایط دشوار اقتصادی و هرج و مرج انقالبی بود
که طبقة کارگر را به تأمل وامیداشت و از اقدامهای تند بر
حذر میکرد .چریکهای فدایی خلق ،که از نزدیک در جریان
مبارزات طبقة کارگر قرار داشتند ،این پدیده را در یک سالة
36
پس از انقالب بدینگونه و به درستی بیان میکنند:
به علت بحران اقتصادی و برخورد وحشیانة بورژوازی
وابسته با نیروی کار ،کارگران شاغل نه تنها در تأمین حداقل
معاش ناتوانند ،بلکه در معرض بیکاری نیز قرار دارند .و با
توجه به ارتش سه میلیونی ذخیرة کار ،سرمایهداران هرچه
وقیحانهتر با کارگران شاغل برخورد میکنند . . .با توجه به
این مسائل است که مبارزهای حاد در کارخانههای ما جریان
دارد و در کنار آن مبارزه برای حفظ کار نیز صورت میگیرد.
گفتیم که کارگران صنعتی به طور نسبی و در مقایسه با
قشرهای دیگر طبقة کارگر ،قشری ممتاز بودند ،خودشان نیز

بدان آگاهی داشتند و خود را برتر از دیگران میشمردند و به
آنان به دیدة تحقیر نگاه میکردند .این عوامل سبب پیوند
و دلبستگی کارگر صنعتی با کارخانة جدید میشد .بنابراین،
کارگر میکوشید تا موقعیت ممتاز خود را حفظ کند .کارگران
صنعتی را دو خطر تهدید میکرد :یکی انبوه نیروی عظیم
ذخیرة کار داخلی در دورة انقالب و پس از آن ،و نیز مترسک
کارگر خارجی و خطر اخراج در دورة پیش از انقالب بود؛ دو
دیگر ،خطر کاهش تولید ،یا فروش به سبب کم بود مواد اولیه
و انرژی (برق– نفت) ،رکود بازار فروش و نیز از هم پاشیدگی
مدیریت و هرج و مرج .این وضع که در بخش خصوصی به
اخراج کارگران ،یا حتی تعطیلی کارخانه میانجامید ،در دورة
انقالب و پس از آن شایع بود.
در دورة پیش از انقالب که خواستها رفاهی و شیوة مبارزه
اعتصاب بود ،کارگران غالب ًا با خطر اخراج روبهرو بودند .اخراج
در این دوره یا پس از خاتمة اعتصاب صورت میگرفت ،یا
در شرایط بحرانی با تعطیل کارخانه و استخدام دوباره ،یا
با تعطیل کارخانه و استخدام کارگران خارجی ،یا کارگران
مناطق دیگر کشور .در مقابل ،تاکتیک کارگران آن بود که
هنگام اعتصاب سنگر تولید را ،که حکم خانه و کاشانهشان را
داشت ،رها نکنند ،و در موارد بحرانی در کارخانه بمانند و در
آن بست بنشینند تا نیروهای نظامی کارخانه را اشغال نکنند.
برای روشن شدن این اوضاع ،سه نمونة عمده از مبارزات
کارگری پیش از انقالب را به اختصار معرفی میکنیم.

کارخانة ایرانا  4000کارگر داشت که در دو بخش و در دو
نوبت روزانه و شبانه کار میکردند .در خرداد  ،1355پس از
مدتی تالش ،سرانجام کارگران یک بخش روزکار به اعتصاب
دست زدند .خواستها اساس ًا برای اضافه دستمزد و طبقهبندی
مشاغل بود .کارگران ،به یک گروه  30نفری که به اعتصاب
نپیوسته بودند ،حملهکردند و با مرعوب کردن آنان ،همة
کارخانه به اعتصابپیوستند .بالفاصله ،یک گردان ژاندارم از
ژاندارمری کاروانسرا سنگی به کارخانه اعزامشد ،کارخانه را
اشغالکرد و کارگران را به اجبار به کار واداشت .دوباره میان
کارگران اعتصابی و کارگرانی که به کار پرداختند ،درگیری
روی داد و  35تن از کارگران مبارز و رهبران اعتصاب دستگیر
و زندانی شدند .آنگاه دولت کارخانه را تعطیل کرد و استخدام
مجدد ،با سپردن تعهد به عدم اعتصاب و اخالل به عمل آمد.
در نتیجه ،عدهای از کارگران با پرداخت حقوق و مزایا اخراج
شدند و به کارگران دوباره استخدام شده حقوق یک هفته
37
اعتصاب و تعطیل را نپرداختند.
کارخانة جیپ لندرور با  600کارگر ،از واحدهای صنعتی
مونتاژ اتومبیل با کارگران مبارز بود .این کارگران که ساالنه 3
ماه حقوق به عنوان سود ویژه و عیدی میگرفتند ،در 1353
برای خواستهای مالی –رفاهی به اعتصاب و کمکاری دست
زدند“ .مدیریت کارخانه ،کارخانه را تعطیل ،همة کارگران را
اخراج و دوباره به عنوان کارگر ساده استخدام میکند .عدهای
از کارگران ضعیفتر و پر خرجتر ،که الزام ًا حرفة آنها به درد

این کارخانه میخورد ،دوباره برگ استخدام را پر میکنند و به
کار بازمیگردند .به کارگران  11روز مزایا پرداخت میشود ،به
جای  45تا  60روز .کارگران هنگام تظاهرات اعتصابی شعار
38
جاوید شاه میدادند”.
کارگران بنز خاور در آذر ماه  1356برای اضافه دستمزد
به اعتصاب دست زدند .با آغاز اعتصاب ،کارخانه به اشغال
ژاندارمها درآمد ،و کارخانه تعطیل اعالم شد و استخدام مجدد
به عمل آمد .کارگران در گفتوگوهای خود این طور اظهار
نظر میکردند:
“ از همان اول که کارگران روزکار دست به اعتصاب زدند،
باید درکارخانه میماندند و بیرون نمیآمدند و کارگران دیگر
هم که بیرون بودند ،به آنها غذا و . . .میرساندند و ضمن ًا
کارهای الزم دیگر را انجام میدادند . . .اگر یک عده نامردی
نمیکردند و تا آخر میایستادند ،حتم ًا پیروز میشدیم و آن
وقت کارگر خاور اسم درمیکرد”.
کارگرانی که بعد از خاتمة اعتصاب اخراج شده بودند یعنی
از استخدام دوبارة آنان خودداری شده بود به شدت سرخورده
شده و میگفتند:
“ دیگر هیچوقت به حرف رفقای کارگر اعتماد نخواهیم
کرد . . .اینها کمر تمام کارگران را شکستند .این سومین بار
است (بعد از کارخانة بافکار و بی اف گودریچ) که این عمل
39
زننده تکرار میشود”.
خطر دوم که کارگران صنعتی را تهدید میکرد ،آشفتگی
اوضاع اقتصادی ،کم بود برق و سوخت ،کم بود مواد اولیه و
حتی رکود بازار فروش کاالهای صنعتی در دورة انقالب بود
که به راحتی به تعطیل یا کاهش ظرفیت کار ،و مآ ًال ضرر و
زیان کارخانه و از میان رفتن منبع درآمد و معاش کارگران
میانجامید .پیش از این گفتیم که در چنین شرایطی کارگران
بیش از صاحبان سرمایه در فکر حفظ و نگهداری و جریان
تولید در کارخانهها بودند .صاحبان سرمایه ،که وامهای کالن
دولتی در اختیار داشتند ،غالب ًا کارخانهشان در گرو آن وامها بود
و در واقع به دولت و بانکهای صنعتی تعلق داشت؛ با تعطیل
شدن کارخانه آنها نه تنها چیزی از دست نمیداد ،بلکه از شر
پرداخت دستمزد کارگران و ادارة پردردسر کارخانه در شرایط
بحرانی و جبران ضرر و زیان آنها نیز خالص میشدند .به
مصداق “مال بد بیخ ریش صاحبش!” این گفتة مارکس این
طور از آب درآمد“ :صاحبان سرمایه جز زنجیرهای خود چیزی
نداشتند که از دست بدهند .کارگران اما به جای زنجیرهای
خود ،منبع درآمد و معیشت خود را داشتند که از دست بدهند”.
برای روشن شدن موضوع ،چند مورد را بررسی میکنیم.
یکی از جالبترین آنها اختالف میان کارگران و صاحب
کارخانة کفش وین بر سر تعطیل یا ادامة کار کارخانه است.
صاحب کارخانه که به علت رکود بازار در جریان انقالب و
تولید اضافی ،انبارهایش پر شده است ،در برابر تقاضاهای
رفاهی کارگران ترجیح میدهد که کارخانه را تعطیل کند .به
این خبر توجه کنید (اطالعات 3 ،آبان):

مجاهد :نشریۀ سازمان مجاهدین خلق ایران،
سال  ،1شماره ( 4آذر .11 ،)1353
35آصف بیات “ ،تجربة شوراهای کارگری در انقالب.29 ”،
36چریکهای فدایی خلق ایران ،نگاهی به مبارزات طبقۀ کارگر  23بهمن
 11–1357اردیبهشت ( 59تهران :چریکهای فدایی خلق ایران.3 ،)1359 ،
37قیام کارگر ،شماره .52-23 ،1
38عرص عمل ،شماره .42 ،)1354( 2
39نربد تودهها.29 ،
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“ کارفرمای کفش وین به علت عدم اعتصاب کارگران
کارخانه را تعطیل کرد :کارفرمای کارخانة کفش وین کارگران
را به اعتصاب تشویق کرد و چون کارگران اعتصاب نکردند،
لذا از  15روز پیش کارخانه را تعطیل و یک هزار کارگر را
بیکار و سرگردان کرده است و نمایندگان کارگران و مسئوالن
سندیکای کارگران کفش وین در جلسهای با حضور رحیمپور
بردباری ،رئیس کمیسیون کار مجلس شورای ملی و معاون
سازمان کارگران ایران ،ضمن اعالم خبر فوق اظهار داشتند:
کارفرمای این کارخانه حاضر به اجرای مصوبات هیأت وزیران
دایر بر پرداخت حق مسکن و کمک خواربار به کارگران
نیست و مقررات و قوانین جاریة کارگری مملکتی را دربارة
کارگران اجرا نمیکند و هم اکنون برای فرار از اجرای مقررات
و پرداخت مطالبات حقة کارگران ،به اصطالح اعتصاب
راه انداخته است ،در صورتی که کارگران آمادة کار بوده و
هستند”.
صنایع فوالد اهواز از مهمترین صنایع فلزی بخش
خصوصی بود و کارگران آن سابقة مبارزات صنعتی–اقتصادی
داشتند .آنان در هفتة آخر مهر ماه با خواستهای رفاهی به
اعتصاب دست زدند ،کارفرما ،کارخانه را تعطیل کرد ،درها را
بست و نیمی از  7000کارگر را اخراجکرد .روزنامة اطالعات
در  7آبان در خبری با عنوان “ 3500کارگر اعتصابی از
صنایع فوالد اهواز اخراج شدند ”،مینویسد :اهواز–خبرنگار
اطالعات 3500 :نفر از  7هزار کارگر اعتصابی صنایع فوالد
اهواز اخراج شدند .نمایندگان کارگران صنعتی ضمن مراجعه
به دفتر نمایندگی روزنامة اطالعات در اهواز و اعالم این
مطلب گفتند:
“ شرکت پیمانکاری “مانا” که برای صنایع فوالد
کار میکند ،اعالم کرده است که به وجود  3500کارگر
کارخانجات نیاز ندارد و از دیروز عذر همگی آنها را
خواسته است .صنایع فوالد اهواز حدود دو هفته است به
علت اعتصاب کارگران و کارکنان آن به حالت تعطیل
درآمده است .از سوی دیگر چند تن از مهندسین این صنایع
اعالم کردهاند مقامات کارخانجات میلیونها تومان حیف
و میل کردهاند .نمایندگان کارگران صنعت فوالد اهواز
افزودند :با توجه به اینکه کارکنان ادارة کل کار و امور
اجتماعی نیز در اعتصاب به سر میبرند ،معلوم نیست در
این شرایط چه دستگاه و مرجعی به کار آنها و شکایتشان
رسیدگی خواهد کرد .امروز نیز گروه کثیری از کارگران
کارخانجات صنایع فوالد پشت درهای بستة کارخانهها
اجتماع کردند”.
در این خبر به خوبی روشن است که کارگران نه فقط
نگران  3500کارگر اخراجی هستند ،بلکه از اینکه وزارت
کار هم در اعتصاب است و کسی نیست که به دادشان برسد،
به شدت هراس دارند .یکی دیگر از موارد جالب ،رفتارهای
صاحبان سرمایه در اعالم “اعتصاب ”،یا در واقع “تعطیلی

کارخانه” از سوی آنهاست .در یک مورد کارخانههای آجر
ماشینی قرچک دست به چنین کاری زدند (اطالعات 6 ،آبان):
“ شش کارخانة بزرگ تولید آجر ماشینی در منطقة قرچک
اعالم داشتند که چنانچه به خواستهای قانونی ایشان
رسیدگی نشود ،از هفتة آینده دست به اعتصاب خواهند زد.
خواستهای کارکنان این شش کارخانه ،که نزدیک به یک
سوم آجر ماشینی مورد نیاز تهران و حومه را تولید میکنند،
در جلسهای در سندیکای کارخانجات آجر ماشینی وابسته
به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن عنوان شد .به قرار اطالع
هیأت مدیرة سندیکای کارخانجات آجر ماشینی وابسته به اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران ،در جلسة مورخ 1357/7/29
ضمن تأیید مطالب عنوان شده از سوی مدیران کارخانجات
آجر ماشینی منطقة قرچک ،توصیه کرد چنانچه به تقاضاهای
کام ً
ال قانونی شش واحد این سندیکا رسیدگی نشود ،سایر
واحدهای عضو این سندیکا در سراسر کشور به عنوان
پشتیبانی و احقاق حق همکاران خود تا تعیین تکلیف قطعی
و انجام خواست ایشان فعالیت تولیدی خود را تعطیل خواهند
کرد .توضیح :سندیکای کارخانجات آجر ماشینی تنها سازمان
متشکل از کلیة کارخانجات آجر ماشینی در سراسر کشور
بوده که واحدهای مزبور و صنایع وابسته به آن دارای بیش از
پنجاه هزار کارگر ،متخصص و کارمند میباشد”.
نمونة دیگر ،اعتصاب کارگران مبارز چیتسازی ری با
سابقة درخشان مبارزات کارگری است .کارگران این کارخانه
همراه با سه کارخانة دیگر نساجی در تهران ،که جمع ًا حدود
 10000کارگر داشتند ،در مهر ماه  1357به اعتصاب با
خواستهای رفاهی دست زدند .در نامة کارگران به خوبی
روشن است که کارفرما به راه انداختن کارخانه تمایل چندانی
ندارد و این خود کارگران هستند که به شدت نگرانند و در
واقع به دولت و وزارت کار التماس میکنند به کار آنان سر و
سامان دهند (اطالعات 6 ،آبان .)1357
 3 3بعد از انقالب
بعد از انقالب هم وضع دورة انقالب هم چنان ادامه داشت
و حتی نابسامانتر هم شد .بسیاری از صاحبان سرمایه به
کلی ناامید شده و فرار کرده بودند و بسیاری از واحدهای
بزرگ مصادره شده بود .کارگران به شدت نگران نابودی
کارخانه بودند و در حفظ و نگاهداری آن سخت میکوشیدند.
به عنوان نمونه ،کارخانة ایرانیت که  1600کارگر داشت و
مصالح ساختمانی تولید میکرد ،به نزدیکان شاه تعلق داشت.
در ماههای نخستین پس از انقالب ،گروهی از دانشجویان و
جوانان انقالبی (فدایی و پیکار) با دو گروه کوچک کارگران
مبارز داخل کارخانه تماس گرفتند و برای اعتصاب ،تظاهرات
و به دست گرفتن ادارة کارخانه به وسیلة شورای کارگران
قرارگذاشتند .روزی که برای انجام عملیات در نظر گرفته
شده بود ،گروه کثیری از کارگران ،که نگران تعطیل کارخانه
و از دست دادن منبع معاش خود بودند ،به حدود  50نفر
کارگران مبارز و دانشجویان هوادار آنان حمله و آنان را زندانی

کردند .آنگاه سراغ کارگران حزباللهی کارخانه رفتند که
سر دستگاههای خود حاضر و بیاعتنا به ماجراها سرگرم کار
بودند .آنها را مفصل کتک زدند و زندانی کردند( ،مصاحبه با
کارکنان کارخانة ایرانیت).
در کارخانههایی که پس از انقالب شورای کارگری تشکیل
داده بودند و امور کارخانه به دست شوراها اداره میشد،
کارگران به شدت نگران از میان رفتن کارخانه بر اثر سوء اداره
و ندانمکاری شوراها بودند ،و آنچه برایشان اهمیت اساسی
داشت ،حفظ کردن کار به هر قیمتی بود ،حتی به قیمت سلطة
مدیران دولتی و کاهش قدرت شورا .یکی از کارگران معتقد به
شورای کارگری چنین میگوید:
“ این نظر من است که شورا [را] باید طبق یک ضوابطی
انتخاب کنند که هر کسی نتواند برود توی شورا ،که نظر
بدی نداشته باشد .ممکن است کسانی باشند که برای نابودی
40
کارخانه باال آمده باشند”.
کارگران مبارز کارخانة لیالند موتور ،ارج و پارس متال،
که سابقة طوالنی مبارزات صنفی –اقتصادی داشتند ،پس از
درگیری با مدیریت ،آنان را برکنار کردند و ادارة کارخانه را به
دست شوراهای کارگری سپردند .لکن همین شوراها خواستار
اعزام مدیریت از طرف دولت شدند .در کارخانة ارج یکی از
اعضای شورا میگفت:
مسئلهای که باید وجدان ًا قبول کرد ،این است که شورا به
هیچ عنوان ،اگر آن تخصص و تدارک و مدیریت را نداشته
باشد ،نمیتواند جای مدیریت را بگیرد .مگر این تخصص را
داشته باشد .اینجا بحثی نیست و اگر ما آن (یعنی گرداندن
کارخانه به دست شورا) را ادامه میدادیم ،مسلم ًا رو به شکست
بود .صد درصد رو به شکست بود . . .سه نفر از مدیران را
خودمان معرفی کردیم به ایشان (وزارت صنایع و معادن) و
41
هیأت مدیره تشکیل شد.
کارگران یکی دیگر از کارخانههای صنعتی تهران که برای
ادامة کار کارخانه به مبارزهای طوالنی دست زدهاند ،چنین
میگویند:
“ این مدیرها با صاحب شرکت در بیرون توطئه میچینند
و میخواهند در کارخانه را ببندند ،کارخانه را به آتش بکشند،
بعد بیندازند گردن کارگر .توی صنایع و معادن هم ما چندبار
با کارگرها رفتهایم .صنایع و معادن جواب کارگران را این
[طور] داد :شما بروید توی خیابان اعتصاب کنید و تظاهرات
راه بیاندازید .چند بار به دفتر نخست وزیر (رجایی) و آقا (امام
خمینی) نامه دادهایم .تقریب ًا  6-5ماه پیش ،ولی هنوز جوابی
42
به ما ندادهاند”.

نبرد توده ها :چند گزارش از ایران (برلن غربی :اتحادیۀ دانشجویان ایرانی
در آلمان فدرال و برلن غربی.)1978 ،
40بیات“ ،تجربة شوراهای کارگری در انقالب.۳۳ ”،
41بیات“ ،تجربة شوراهای کارگری در انقالب.33 ”،
42بیات“ ،تجربة شوراهای کارگری در انقالب.34 ”،

 3 4نگاهی به خواستهای طبقه کارگر از
منظر تطبیقی و تاریخی
حال اگر ،خواستهای طبقة کارگر را با خواستهای قشرها
و طبقات عمدهای که در انقالب شرکت داشتند از منظر
تاریخی و تطبیقی بسنجیم ،میبینیم که خواستهای طبقة
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کارگر در دهة  1350اساس ًا از نوع خواستهای مدرن برای به
دست آوردن سهمی بیش از مزایا و منافع بادآوردة صاحبان
سرمایه بود که در واقع بخشی از سهم نفت آنان به حساب
میآمد .بنابراین ،در نظام شبه سرمایهداری ایران از لحاظ
مدرن بودن هم با خواستهای سنتی روحانیت و بازاریان
متفاوت بود ،هم با خواستهای انقالبی روشنفکران چپ که
منافع طبقة پرولتاریای صنعتی را نمایندگانی میکردند ،و هم
با خواستهای روشنفکران دموکرات که هنوز پرچم انقالب
عقیممانده مشروطه را بر دوش میکشیدند .برای آنکه
مطلب روشن شود ،باید از طبیعت انواع سهگانة انگیزهها و
خواستهای سنتی و مدرن و انقالبی توضیحی ولو مختصر به
دست دهیم و آنها را از منظر تطبیقی و تاریخی بررسی کنیم.
 3 4 1شورشها و اعتراضهای سنتی
سراسر تاریخ ایران و دیگر کشورهای جهان در دورة
پیشامدرن ،سرشار از شورشهای سنتی است که از انواع به
گوش آشنای آن ،بلوای نان و شورش بر ضد تعدیات مالیاتی
و افزایش سهم مالکان از محصول است .بلوای نان هنگامی
برمیخاست که نان کمیاب و گران میشد .در دورة قاجاریه
بارها بلوا ُرخ داد ،از جمله در 1277ق و در آغاز دوران پهلوی
در 1304ش و نیز در دورة جنگ جهانی دوم که شورش 17
آذر  1322در زمان حکومت قوامالسلطنه از مدارس آغاز شد و
سپس دامنه پیدا کرد و به شورشی شهری تحول یافت.
نگاهی به انواع واکنشهای سنتی به تعدیات حاکمان،
برای روشن شدن بحث ما بسیار سودمند است .طبیعت
همة این واکنشها آن است که گروههای اجتماعی احساس
میکنند حق طبیعی آنها را پایمال کرده و به آنچه قرنها
بر طبق سنتهای حاکم از آن بهرهمند بودهاند تجاوز شده
است .آنان در واقع خواست تازهای ندارند .نان را به قیمت
معینی برای سالیان دراز به دست میآوردهاند و حاال با افزایش
قیمت نان ،حقوق جاری آنان را پایمال کردهاند؛ یا اینکه
سالها ،بلکه قرنها ،مالیات معینی میپرداختهاند که آن را بر
طبق سنن شرعی و عرفی از تکالیف حقة خود میدانستهاند
و حاال میخواهند به دستاویزهای گوناگون بر آن بیفزایند که
برای آنان غیر قابل تحمل است .هم چنین است افزایش بهرة
مالکانة رعایا که در موارد گوناگون به شورشهای دهقانی
انجامیده است .شاید مثالی این مطالب را روشنتر میکند.
در زمان دکتر محمد مصدق که با استفاده از اختیارات خود
به سهم رعایا افزوده بود ،در مناطق بسیاری کشاورزان 10
درصد قانونی را از سهم خود جدا کرده و کنار گذارده بودند؛
بدین معنا که محصول را سه قسمت کرده بودند :سهم مالک،
سهم زارع و  10درصد قانونی که باید به رعایا تعلق میگرفت.
آن  10درصد را مالکان از ترس دولت ،و زارعان از ترس
عقوبت شرعی ،نادیده گرفتند و در صحرا رها کردند.
بنابراین ،در رفتار سنتی ،هم حقوق و هم تکالیف روشن است
و به هر کدام هم که تجاوز شود ،ولو آن که به سود یک گروه
اجتماعی هم باشد ،پسندیده نیست.

در این که جنبش تنباکو از مصادیق ناب شورشهای سنتی
بوده است ،حرفی نیست و پذیرفتة همگان است ،اما در این
باب که جنبش مشروطه هم عین ًا با همین انگیزة شورش
تنباکو آغاز شده ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در جنبش
مشروطهخواهی ،نیز تجار بزرگ بر ضد یک دستگاه فرنگی،
یعنی ادارة گمرکات ،که کام ً
ال در دست بلژیکیها بود ،مبارزه
را آغاز کردند و از آغاز قرن 20م شروع به شکایت کردند.
انگیزة آنها کام ً
ال روشن بود و در عریضههای متعدد آنان به
شاه و صدراعظم نمایان .در چند سالی که از آغاز قرن گذشته
بود ،درآمد گمرکات از  200000لیرة استرلینگ به 600000
لیرة افزایش یافته بود که به نظر تجار بزرگ  400000لیرة
آن پول ناحقی بود که به زور از آنها گرفته بودند .اما تفاوت
عمدة جنبش مشروطیت با شورش تنباکو در آن بود که در
جریان مشروطیت روشنفکران خواست انقالبی تاسیس دولت
ملی همراه با مشارکت عمومی را به خواست سنتی تجار
افزودند و رنگ انقالبی به آن دادند .پس تفاوتی که در این
دو نوع از خواستها وجود داشت یکی سنتی بود و دیگری
انقالبی .در آن زمان هنوز خبری از خواستهای مدرن ،یعنی
سهم بیشتری از آنچه تاکنون داشتهاند ،به میان نیامده بود.
در انقالب ایران در بهمن ماه  ،1357هواداران هر سه نوع
خواست سنتی ،مدرن و انقالبی به میدان آمده و در ائتالف
انقالبی شرکت کردند .خواست بازار و روحانیت آن بود که
قدرت سنتی روحانیت در دستگاههای آموزشی و دادگستری
و دستگاههای دولتی ،که در عصر پهلوی از دست داده بودند،
به آنان بازگردانده شود؛ و نیز دستگاه اداری از دخالت در امور
بازار و اصناف خودداری کند.
 3 4 2خواستهای مدرن
چنانکه پیش از این نیز اشاره کردیم ،خواستهای مدرن
درخواست سهمی از مواهب و مزایا و پاداشهایی است که
بر اثر تحوالت اقتصادی و جریانهای صنعتی شدن و رشد
شهرنشینی ،و به خصوص افزایش سریع درآمد نفت ،پدید
آمده است .اما این خواست جدید در مورد طبقة کارگر به سبب
اوضاع و احوال اقتصادی موجود به دو صورت متفاوت نمایان
شده بود .کارگران صنعتی ناب فقط به حفظ وضع موجود
بسنده کردند و حفظ کار را اساس و مبنای خواستها و اعمال
خود قرار دادند و طبع ًا به ندای انقالبی روشنفکران ،که خود را
به نمایندگانی پرولتاریا منصوب کرده بودند ،پاسخی ندادند .اما
گروه بزرگ و عظیم و بسیار نیرومند “ کارگری –کارمندی”
بخش خدمات عمومی و منابع ملی ،چنانکه دیدیم ،با
خواستهای کام ً
ال مدرن وارد گود انقالب شدند و فریاد
“انا شریک” را به عرش رساندند .این واقعیت را میتوان در
فهرست خواستهای آنان به خوبی دید.
مطلب دیگری که بدان توجه نشده است ،مفهوم دوپهلوی
حقوق بشر است :یکی به معنای آزادیهای مدنی و حقوق
مربوط به آن که یگانه معنای  human rightsدر زبانهای
غربی است .و دوم “حقوق ماهانه” .هنگامی که تبلیغ برای

حقوق بشر گسترش یافته بود ،بسیاری از کارکنان دولت و
بخش کارگری کارمندی حقوق بشر را در معنای اضافه حقوق
و مزایا و اضافه کار مقطوع و پاداش محرمانه ،حق ایاب و
ذهاب ،و حق مسکن و مانند آن میدانستند و در تقاضاهایی
که هر روز در روزنامهها دیده میشد ،متجلی میکردند .در
واقع دولت شریف امامی هم تلویح ًا اعالم کرده بود که با
اعطای این گونه حقوق بشر موافقت و همراهی دارد .البته
توجه داشته باشیم که این نوع حقوق بشر از همان نوع
خواستهای مدرن به شمار میآید که معنای دقیق آن همان
“انا شریک” است.
 3 4 3خواستهای انقالبی
خواستهای انقالبی در واقع ایدئولوژی کسانی بود که
از مراحل آغازین انقالب با هدف معین و به گونهای فعال
وارد مبارزة انقالبی شدند و نیروی محرکة آن را در مراحل
گوناگون شکل دادند .گروه اول روشنفکرانی بودند که
پرچم انقالب عقیمشدة مشروطه را بر دوش میکشیدند و
برای آزادی و حقوق بشر و جامعة مدنی و مآ ًال جامعهای
دموکراتیک در معنای واقعی آن مبارزه میکردند .هستة
اصلی این گروه ،آغازگر مراحل نخستین انقالب بودند و
تا مرحلة آخر آن ،هم در رهبری ،هم در کادرها و هم در
پیروان ،فعال بودند .از لحاظ گرایشهای ایدئولوژیک ،هم
شامل روشنفکران غیر مذهبی بودند و هم شامل روشنفکران
دینی ،که با یکدیگر همکاری نزدیک داشتند .از سازمانهای
نمونة این گروههای روشنفکری ،سازمانی بود که مهندس
مهدی بازرگان برای دفاع از حقوق بشر تاسیس کرده بود.
در واقع این گروه از روشنفکران بیشتر به طبقة متوسط و
افرادی تعلق داشت که از موقعیت اجتماعی و فرهنگی باالیی
برخوردار بودند و گروههای سنی باالتر از  40سال را تشکیل
میدادند .بنابر این ،در حالیکه حضور آنان برای راه انداختن
چرخهای سنگین انقالب در آغاز کار بسیار ضروری بود ،اما
برای گسترش و سرعت گرفتن آن و ایجاد شور انقالبی کافی
به نظر نمیرسید .این بخش ائتالف انقالبی بر عهدة نسل
جوانی بود که به گروه دوم تعلق داشتند.
گروه دوم ،جوانانی بودند که تصور میکردند به یاری
خردگرایی میتوان یک شبه با انقالب جامعه را عوض کرد و
جامعة بیطبقة لنینی یا توحیدی پدید آورد (همان کاری که
در افغانستان انجام شد و پیامد آن بهایی بود بسیار کالن).
گروه سوم انقالبیان گروههایی را شامل میشد که به دنبال
بازگشت به ریشه و اصول اعتقادی خویش بودند و در چند
دهة اخیر به درستی به نام اصولگرایان خوانده میشوند .در
واقع معنای اصلی انقالب چه در زبانهای عربی و فارسی و
چه در زبانهای اروپایی ( )revolutionبه معنای بازگشت به
نقطة آغازین حرکت سیارات است.
البته باید توجه داشت که خواستهای سهگانة عمدة
تاریخی جنبشهای اجتماعی از باب نمونههای اعال یا خالص
است که در عمل غالب ًا مخلوطی از آنها متجلی میشوند .اما

از ویژگی عمدة انقالب ایران ،آرایش طبقاتی و ایدئولوژیک
آن بود که بر تمام تحوالت  30سالة ایران و رویدادهای
کنونی تأثیر گذار بوده است .همین تنوع آرمانی بود که اسالم
را در ایران از نهضتهای اسالمی در کشورهای دیگر کام ً
ال
متمایز ساخت و امکان ظهور و بروز گرایشهای گوناگون را
فراهمآورد.
پیوست یک

موارد و مضامین تحقیق
 .1زمان مورد بررسی:
اقدامهای جمعی طبقة کارگر در دهة  1350در سه دورة
متمایز بررسی و مقایسه میشود:
◊ دورة پیش از انقالب :از  1349تا آخر تابستان .1357
◊ دورة انقالب :ماههای مهر تا آذر .1357
◊ دورة پس از انقالب :از اسفند  1357تا آخر تابستان .1358
.2طبقهبندی واحدها:
بر اساس طبقهبندی سازمان بینالمللی کار شامل گروههای
 9گانة اصلی فعالیت اقتصادی ()major industry groups
و گروههای فعالیت اصلی تولیدی ( .)manufacturingاز
گروههای  9گانة اصلی که گروه تجارت و امور مالی به علت
نداشتن گروههای مشخص کارگری حذف و برای موارد نامعلوم
گروه  otherافزوده شده ،نک :جدولهای 2و.3
 .3خواستهای کارگران:
◊ خواستهای مالی و رفاهی یا “صنفی– اقتصادی”.
افزایش دستمزد ،سود ویژه ،انواع مزایا مانند حق مسکن ،حق
اوالد ،حق ایاب و ذهاب ،حقوق عقب مانده.
بیمههای درمانی و رفاه محل کار مانند ایمنی ،بهداشت،
سرویس اتوبوس ،سالن نهارخوری ،خوابگاه ،حمام ،و
مانند آن.
◊ خواستهای مشارکت و مداخله.
درخواست تعویض مدیران ،اعتراض به مدیریت ،پاکسازی
مدیران و یا ساواکیها ،سندیکا یا شورا ،جلوگیری از تولید
یا فروش ،اخراج خارجیها ،آزادی کارگران زندانی و مصادرة
کارخانه.
◊ خواستهای سیاسی.
همبستگی با سایر طبقات انقالبی ،آزادی بیان و اجتامعات،
آزادی زندانیان سیاسی ،لغو حکومت نظامی ،ضدیت یا
امپریالیسم و وابستگی ،رسپیچی از فرمانهای رژیم حاکم
وپیروی از رهربی انقالب.
 .4اقدامهای جمعی:
◊ اعتصاب در محل کار یا تولید.
◊ شکایت ،اعرتاض ،صدور اعالمیه و بیانیه و قطعنامه و
مذاکره با مقامات کارخانه و یا مقامات دولتی.
کالبد شکافی انقالب
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 .5واکنش دولت:
◊ اعمال خشونت شامل حمله و ضرب و جرح و در مواردی
کشتن کارگران و دستگیری آنان و زندانی کردن آنها.
◊ تهدید :شامل محاصره کارخانه و یا ورود نیروهای انتظامی
به درون کارخانه بدون درگیری و نیز اخراج کارگران مبارز.
◊ مسالمتآمیز.
 .6نتایج:
◊ موفق.
◊ ناموفق.
◊ نامعلوم.
پیوست دوم
نگاهی به منابع این بررسی
منابع این بررسی را میتوان به دو بخش اساسی تقسیم کرد:
یکی منابع جدولها،؛ و دیگر منابع تحلیلی .منابع جدولها
نیز از دو بخش اساسی تشکیل میشود :یکی اخبار کارگری
سالهای  1349تا اوایل سال  1357است که همۀ آنها
از نشریههای زیرزمینی نیروهای عمدۀ چپ ،یعنی سازمان
چریکهای فدائی خلق ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران
(بخش مارکسیست  -لنینیست ،بعداً پیکار) و حزب توده به
دست آمده است .البته باید در همین جا به این نکته نیز اشاره
کرد که این اخبار حداکثر و دست باالی مبارزات کارگری را
فراهم آورده است و از اغراق و غُل ّو خالی نمیباشند.
دیگر از اوایل  1357تا اواخر  1358که هم نشریات خبری
چپ و هم روزنامههای خبری تهران مانند اطالعات و کیهان
و آیندگان ،که آنها نیز به نوبۀ خود تحت تسلط یا زیر نفوذ
نیروهای چپ بودند ،اخبار کارگری و اعتصابها و تظاهرات
و راه پیماییها را به سنگ تمام و با اغراق منتشر میکردند.
از این رو آمارهای ارائه شده حداکثر را نشان میدهند و نه
حداقل را.
البته باید تذکر داد که در این بررسی به سبب دسترسی به
روزنامۀ اطالعات ،منبع اصلی دادهها از این روزنامه همراه با
اخبار نیروهای چپ به دست آمده و ارائه شدهاند.
آمارهای مربوط به مراحل پنجگانۀ انقالب و درصد
مشارکت کارگران در تظاهرات و اعتصابها از تحقیقات
مفصلی است که نگارنده با همکاری دوست دانشمند گرامی
دکتر علی بنوعزیزی در بارۀ انقالب به عمل آورده و خانم
دکتر فارسانی آن را به فارسی برگردانده و در کتاب طبقات
اجتامعی ،دولت و انقالب در ایران (تهران ،1387 :ص -163

"

◊ تظاهرات شامل راه پیمایی ،اجتماع ،تحصن ،اعتصاب غذا
و مانند آن.
◊ اقدامهای خشونتآمیز شامل گروگانگیری صاحبان صنایع
و مدیران ،اشغال کارخانه ،اخراج خارجیها و بازداشت مدیران
در محل کار.

 )206منتشر کردهاند که به خصوص در جدول شمارۀ  2آن
مقاله (ص  )189ارائه شده است.
آمارها و طبقهبندی صنایع از آمارهای مرکز ایران و
آمارهای کارگاههای صنعتی ایران به دست آمده و در هر مورد
و به مناسبت در جدولها به کار رفتهاند.
یکی از منابع عمدۀ اخبار کارگری که البته به دقت و
امانت آن نمیتوان اطمینان داشت ،اما در عین حال یگانه
منبع کاملی است که وقایع کارگری را ضمن وقایع دیگر از
 1320تا  1360سال به سال معرفی میکند ،مقالۀ خانم ملکۀ
محمدی با عنوان “رخدادهائی از چهل سال زندگی حزب تودۀ
ایران  ”1360-1320است که در کتاب چهل سال در سنگر
مبارزه به مناسبت چهلمین سالگرد بنیادگذاری حزب تودۀ
ایران منتشر شده است (آمریکا :سازمان هواداران حزب تودۀ
ایران ،1981،ص .)383-344
از منابع عمدة دیگر ،یکی شرح حدود  60اعتصاب کارگری
از اول  1352تا آخر  1355است ،که در فصلنامۀ دانشجو،
نشریۀ تحقیقی سازمان دانشجویان ایرانی در آمریکا (عضو
کنفدراسیون جهانی) در  1356با عنوان “مروری در جنبش
کارگری ایران( ”،ص  )37-10منتشر شده است .اطالعات
دیگر در بارۀ سال  1352شامل “چند گزارش از مجاهدین
خلق ایران” است که از سوی کنفدراسیون جهانی دانشجویان
ایرانی تکثیر شده است و حاوی چند تکنگاشت در بارة
اعتصابهای کارگری است .گزارشی نیز از سال 1354
در دست است که نوشتهای است از ن .کیانوری با عنوان
“به سوی طبقۀ کارگر ”،که حاوی برخی اطالعات و نیز
تحلیلهایی از چگونگی اعتصابهای کارگری است.
با اوجگیری اعتصابهای کارگری در  ،1355چند نشریۀ
گروههای چپ به معرفی آن پرداختهاند ،از جمله مقالهای از
ن .ناهید “در بارۀ گسترش اعتصابهای کارگری در ایران”،
(دنیا ،شمارۀ  ،9آذر  ،1355ص  )،44-39که حاوی اشاره به
شماری از اعتصابها و نیز تحلیلی از افزایش آنها در این
سال و نیز اشاره ای به ضعف طبقۀ کارگر است .چریکهای
فدائی خلق نیز در این سال به شرح و بسط مبارزات کارگری
پرداختهاند :از جمله نربد خلق (ارگان سازمان ،شمارۀ  ،7خرداد
 )1355که حدود  10تکنگاری در بارۀ اعتصابها را منتشر
کردهاند (ص  .)190-172سازمان مجاهدین خلق در مقالۀ
“طبقۀ کارگر و جنبش انقالبی در ایران( ”،قیام کارگر ،ارگان
کارگری سازمان ،1355 ،ص  )13-5و نیز در “اخبار داخلی
کارگری ”،به شرح چند اعتصاب کارگری و یک تکنگاری در
بارۀ کارخانۀ ایرانا پرداختهاند (ص .)52-33 ،21-14
نشریۀ دیگری که حاوی اطالعات سودمند از اعتصابهای
کارگری در سالهای  1354تا  1356است .گزارشی است به
ضمیمۀ نامۀ پارسی با عنوان “زندگی و مبارزات طبقۀ کارگر
ایران ”،که در سال  1357منتشر شده ،و بخشی از آن به
“نگرشی کوتاه به مبارزات طبقۀ کارگر ایران در چند سال
اخیر” (ص  )31-24اختصاص دارد که به شرح  25اعتصاب

در سال  1354و  29اعتصاب در سال  1355و  7اعتصاب
در سال  ،1356پرداخته است .یک گزارش هم از حزب
تودۀ ایران برای سال  1356در دست است که  12اعتصاب
کارگری را به اختصار معرفی کرده است“ :سالی که بر طبقۀ
کارگر و زحمتکشان گذشت( ”،دنیا ،شمارۀ  ،12اسفند ،1356
ص .)18-15
نشریۀ نربد تودهها از انتشارات اتحادیۀ دانشجویان ایرانی
در آلمان غربی در  ،1377فصلی را به “اعتصاب کارگری”
اختصاص داده و  13اعتصاب در سال  1356را بررسی کرده
است (ص .)35-18
اخبار کارگری مربوط به سالهای  1358یعنی پس از
پیروزی انقالب ،فراوان و متعدد است .در این میان آمار کاملی
از حدود  300اعتصاب کارگری (البته با اغراقهای متداول
سیاسی) از سوی چریکهای فدائی خلق ایران در جزوهای با
عنوان “نگاهی به :مبارزات طبقۀ کارگر” ( 23بهمن 11 -57
اردیبهشت  )59منتشر کرده است که به طور عمده مربوط به
اعتصابها و شوراهای کارگری است.
البته همان طور که اشاره کردیم اخبار همۀ اعتصابها از
نیمۀ سال  1357تا اواخر سال  1358به تفصیل در نشریات
خبری روز و نیز در نشریات چپ منتشر شده است.
بدین ترتیب روش کار در این بررسی این بوده است که
در آغاز ،فهرست جامع و کاملی از همة اعتصابها از سال
 1349تا سال  1357برای هر سال (جدول مادر) تهیه شده و
آنگاه اطالعات ضروری در بارۀ مضامین تحقیق ،نوع مبارزه،
زمان اعتصاب ،نوع درگیریها در اعتصاب ،خواستهای عمدۀ
اعتصاب و سرانجام میزان موفقیت یا عدم موفقیت آن بر
اساس اطالعاتی که در منابع ذکر شده ،در جدولهای مربوط
درج گردیده است .سپس این آمارها بر اساس طبقهبندی
صنایع عمده تفکیک ،و جدولهای شمارۀ  1تا  8تنظیم شده
است.
سرانجام از دوست دانشمند عزیزم دکتر توکلی طرقی ،که
بسیاری از منابع این نوشته را در اوایل دهۀ  1980در اختیار
من گذاردند ،سپاسگزارم.

کالبد شکافی انقالب
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پردیس مهدوی :چرا به دبی آمدی؟
لیال :برای به دست آوردن پول .آمدم که برای خانوادهام،
برای دخترم ،پولی دست و پا کنم .میدانستم که از این
راه میتوانم پول هنگفتی درآورم ،آن هم در مدتی کوتاه؛
پس این کار را کردم .دل و جرأتی پیدا کردم ،شوهر و
خانوادهام را در تهران رها کردم و به اینجا آمدم ،ولی به
زودی از این کشور خواهم رفت.
Photo by Abby DiCarlo

(مصاحبه با لیال ،ژوئیة .)2008
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زنان ایرانی در دبی ،آنهایی که به هر حال در
صنعت سکس شاغلند ،به دو گروه متمایز تقسیم
میشوند :گروه اول زنانی که قربانی به شمار
میروند ،یعنی آنهایی که ربوده و به عنوان برده
برای بهرهکشی جنسی به این کشور انتقال داده
میشوند؛ گروه دوم آنهایی هستند که نظام را
بازی داده ،به قصد یافتن شوهر عرب ثروتمندی به
اینجا آمدهاند .این گروه دلرباترین ،و در عین حال
خطرناکترین زنانی هستند که شاید نظیرشان را
ندیده باشید( .روانشناس عرب آمریکایی ،دبی).2008 ،
اول بار وقتی دربارۀ کارگران جنسی در تهران
تحقیق میکردم ،به مسائل این حرفه در دبی و
مهاجرت به این کشور عالقهمند شدم .در فاصلۀ
سالهای  2000و  ،2007پژوهشی را راجع به
ایران پس از انقالب
فعالیتها وگرایشهای جنسی در
ِ
با توجه خاص به گونههایی آغاز کردم که گفتمانهای
جنسیت و نیز رفتارها و هویّتهای جنسی
مربوط به
ّ
از زمان تبدیل این کشور به یک جمهوری اسالمی

Pardis Mahdavi, “The ‘Traffic’ in Persians: Labor, Migration, and
‘Traffic’ in Dubai,” Iran Nameh, 26:3-4 (2011), 54-71.
ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2011/26.34/54-71
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تغییرکرده بود 1.در خالل تحقیقات میدانی ،مدتی را با
جوانان ،با والدین جوانها ،با مسؤالن تأمین بهداشت و
با روسپیان در تهران گذراندم .در آن زمان که مشغول
تحقیق بودم ،دو گفتمان متفاوت دربارۀ تصور ایرانیان از
دبی شنیدم ،یکی از این دو گفتمان از سوی زنان جوان
ِشمال تهران بود که میگفتند دبی شهر پر زرق و برق
و جاذبههای فریبنده و “شهرمحفلهای عشق و حال”
برای پولدارها و آدمهای سرشناس است .گفتمان دیگر
از تجربههای خودم نشأت میگرفت ،حاصل شبهای
بسیاری که درخیابانها به سر بردم و با زنهایی
مصاحبه کردم که به عنوان کارگران جنسی شناخته
میشدند .چند تن از این زنها هر سال چند بار به
دبی سفر میکردند تا در “سکس معامالتی” به کسب
درآمد از این راه مشغول شوند 2.بعضی از این زنها که
با آنها صحبت کردم ،گفتند که اشتغال به روسپیگریِ
حرفهای در امارات متحدۀ عربی به قدری پر درآمد
است که میتوانند  =۳ماه از سال را به عنوان روسپی در
دبی کار کنند و آنگاه به ایران برگردند ،بیآنکه مجبور
باشند بقیة سال را کار کنند 3.در سال  2004که در
پی مصاحبهشوندگان بودم ،متوجه شدم که گفتمانها
ِ
دربارۀ زنان ایرانی ،به ویژه روسپیان (از میان اماراتیها و
مهاجران )،روی در دو جهت متمایز داشتند .با این حال،
چارچوب این گفتمانها که مالک اظهارنظرهای متفاوت
بود ،نگرانی بیشتری ایجاد میکرد ،زیرا باعث دوگانگی
پرمسألهای میشد .گفتمان اول که مکرر میشنیدم،
مربوط میشد به “زنان فتّان بزک کرده” یا “دخترهای
تلفنی سطح باالیی” که در جستوجوی شوهر به دبی
آمده بودند .این نوع گفتمان ،زنهای ایرانی را به مثابه
شکارچیانی (مجرم) توصیف میکرد .بنابراین ،آنها
مستحقّ هر مشکل و مسألهای بودند که در دبی برایشان
پیش میآمد .چارچوب نظری بحث دوم مربوط بود به
زن (معصوم) ایرانی که زمانی روستانشین بوده ،و نیز
دختر جوانی که ربوده ،فریفته و به صورت “قاچاق” به
دبی “برده شده ”،و حاال به صورت بردهای روسپی در
خارجی توانگر مقیم دبی ،یا همسر سوم
خدمت یک
ِ
یک اماراتی یا عربی متم ّکن است 4.این گفتمان دوم که
مبین بخشی از دغدغۀ فراگی ِر اخالقی در باب “قاچاق”
ّ
زنان ،خاصه ازکشورهای در حال رشد ،در عرصۀ بردگی
جنسی بود ،امیال نواستعماری را به “نجات دادن” یا
5
“آزاد سازی” این زنان “بیچاره” تقویت میکرد.
نشان دادن این مطلب است که
هدف از مقالۀ حاضر
ِ
گرچه بیگمان بعضی از زنان ،زیر عنوان کلیشهایِ “زنان
به قاچاق رفته” قرار میگیرند ،بسیاری از آنان خود
را کارگران مهاجر میشمرند .آنها احساس میکنند
بحثهای مطرح شده دربارۀ قاچاق ،که مهاجرت را
مشکلتر کرده و نسبت به تضییع حقوقشان کمتر از
آنها حمایت میکند ،دست و بال آنها را بسته است.

دراز نفسی و ادعاهای نه چندان صادقانه و سیاستهای
جهانی دربارة قاچاق ،از قبیل گزارش قاچاق اشخاص
(تیپ) ( )Trafficking in Persons, TIPدر سال  2006که
در همین مقاله از آن یاد خواهد شد ،به دشوارتر شدن
منجر شده است (که این خود زنان را
راه عبور از مرزها
ّ
مجبور میکند به مهاجرت غیرمتعارف روی بیاورند؛ نیز
دالالن
ازحد به واسطهها و
میتواند باعث وابستگی بیش
ّ
ِ
بالق ّوه بدرفتار و سوء استفادهچی شود) و این ،مراجعه
به پلیس را برای زنانی که به هنگام اقامت در دبی
دستخوش بدرفتاری میشوند ،دشوارتر کرده است ،زیرا
6
از دستگیر و تبعید شدن ِفوری میترسند.
گفتمانهای عرضه شده در امارات متحدۀ عربی
دربارۀ مسائل جنسی زنان ایرانی باز موضوع دوگانگی
یا تقابل باکره /فاحشه را پیش میکشد و ّ
کل مشکل
زنان مهاجر ایرانی را به قربانیان جنسی یا آدمربایان

بزهکار تقلیل میدهد .این بحثها و نظرهای متناقض
مرا بر آن داشت تا تحقیق عمیقتری دربارۀ ساختار
ایرانی “ربوده شده”
و الگوی بحثهای مربوط به زنان
ِ
به امارات متحدۀ عربی آغاز کنم .از سویی به تفاوت
میان اینکه زنان تجربههای خود را چگونه گزارش
میکنند ،و از دیگر سو ،اَشکالی که تصورات آنها از
مسائل جنسی به صورت گفتمانهایی حساب شده و
هدفدار نوشته میشود ،نیز عالقهمند شدم .به کمک
پژوهشی قومشناختی دربارۀ زنهای مهاجر در دبی،
خواستم که مسألۀ تصورات شایع و عا ّم راجع به “زنان به
قاچاق رفته” و زبانی را مطرح کنم که اغلب در توصیف
تجربههای زنان به کار میرود.
این مقاله تفاوت میان گفتمانها را دربارۀ مسائل
جنسی زنان مهاجر ایرانی از یک طرف ،و تجربههای
واقعی آنان و دالیلشان را برای مهاجرت از طرف دیگر

1Pardis Mahdavi, Passionate Uprisings: Iran’s Sexual

Carole Vance and A. M. Miller,“Sexuality, Human Rights,
and Health,” Health and Human Rights, 7 (2004), 5–15

Revolution (Stanford CA: Stanford University Press, 2008).
2اصطالح (“ )transactional sexسکس معامالتی” را در میان

نشانههای نقل قول میگذارم تا ماهیت مورد اختالف آن را نشان دهم،
اختالفی که بعدا ً در همین مقاله دربارهاش بحث میکنم.

3حرف و حدیثهای زیادی دربارۀ اصطالح “کارگران تجارت جنسی”
( )commercial sex workersدر میان است .این عبارت بیشتر در
تأیید این نظر به کار میرود که خدمات جنسی ،کار محسوب میشود.
اگر روسپیگری و خدمات جنسی کا ر شمردهشود ،آنگاه روسپیان
میتوانند تحت حمایت قوانین کار درآیند و خدماتشان به گونهای تابع
مقررات قرار بگیرد که از تجاوز به حقوق بشر در بخش های غیررسمی
جلوگیری شود.
4نشانههای نقل قول در اصطالح “به قاچاق بردن” ( )traffickingاشاره
ِ
اختالف این اصطالح .بحث و گفت
دارد به تعاریف و کاربردهای مورد
وگوی بسیاری دربارة تعریف قاچاق وجود دارد که غالب اوقات در
اشاره به حرکت یا جا به جایی ِکاالهای غیر قانونی ،به ویژه اسلحه و مواد
مخدّر ،به کار میرود .قاچاق کردن اشخاص این طور تعریف شدهاست:
“نقل و انتقال مردم به نقاط دور دست (که ممکن است متض ّمن عبور
از مرزهای بینالمللی باشد یا نباشد) از طریق نوعی فریبکاری ،اعمال
زور ،یا فشار .از آنجا که ّجر و بحث دربارۀ قاچاق کردن اشخاص اشاره
دارد به قاعدهمند کردن حرکت انسانها ،این بحث لزوماً با پرسشهایی
ِ
اقتصادی افرادی تداخل پیدا میکند که
دربارۀ مهاجرت ،دالیل سیاسی و
زادگاههای خود را ترک میکنند ،و نیز با مسألۀ بزرگت ِر جهانیسازی
اقتصاد به عنوان پدیدهای که نقل و انتقال سرمایه را افزایش میدهد ،در
حالی که نقل و انتقال نیروی کار را محدود میکند و تحت کنترل و
ضوابط در می آورد.

Srati P. Shah, “Producing the Spectacle of Kamathipura:
The Politics of Red Light Invisibility in Mumbai,” Cultural
Dynamics 18 (2006), 269–292.

به این دالیل و دالیل دیگر ،مهم است که تعاریف غالباً متغی ِر اصطالحاتی
از قبیل قاچاقکشی ،مهاجرت ،و [نیروی] کار با هم مشتبه نشود .اصطالح
خارجیِ مقیم [یا مجاور] در سراسر این مقاله ،در اشاره به کارگران
مهاجر از سراسر جهان به کار میرود که در دبی زندگی و کار میکنند
اما خانهای از خودشان دارند (و بنابراین ،به صورت خدمتکاران مهاجر
در منازل یا در اردوگاههای کار مشغول به کار نیستند .اکثریت جمعیت
خارجیهای مقیم دبی را مردمی از بریتانیا ،ایاالت متحدۀ آمریکا ،فرانسه،
ایران ،یا قسمتهای دیگری از خاورمیانه تشکیل میدهند.
5برای بحثی مبسوط در بارۀ عبارت “دغدغۀ اخالقی ”،نک:

این اصطالح به دغدغة عمومی دربارة مسائلی اشاره دارد که گمان میرود
به اخالق ارتباط داشته باشد و غالباً با توجه به گفتمان مناقشه انگیز دربارة
جنسیت ،کار جنسی ،جسم ،و مقررات مربوط به آنها به کار میرود.
برای بررسی جامعی دربارة این مباحث بر استعمار نو و میل جنسی ،نک:

Kamala Kempadoo and Jo Doesema. Eds., Global sex.
workers: Rights, Resistance, and Redifinition (New York:
Routledge, 1998); and Chandra Talpade Mohanty, Third
World Women and the Politics of Feminism, ed. C. T.
Mohanty, A. Russo and L.Torres (Bloomington: Indiana
University Press, 1991).
6برای اطالع بیشتر در این باره ،نک:
Pardis Mahdavi, Gridlock:Labor, Migration, and Human
Trafficking in Dubai (Palo Alto, CA: Stanford University
Press, forthcoming, 2011,) and Rhacel Parrenas, Illicit
Flirtations: Labor, Migration, and Sex Trafficking in Tokyo
(Palo Alto, CA: Stanford University Press, forthcoming,
2011).
7Kempadoo and Doezema, Global Sex Workers.
8برای آگاهی از مدعاهای جنجال برانگیز ،احساساتی ض ّد بردهداری که

بیشتر مبتنی بر شایعات است تا بر مطالعات واقعی میدانی ،نک:

Siddharth Kara, Sex Trafficking:Inside the Business of
Modern Day Slavery (New York: Columbia University
Press, 2009).
9Edward Said, The Politics of Dispossession: The Struggle
for Palestinian Self-Determination, 1969-1994 (New York:
Vintage Books, 1994).
10دادههای عرضه شده در این مقاله بخشی از تحقیق گستردهتری دربارۀ

روسپیگری ،کار و مهاجرت در دبی است .من در جهت اهداف این مقاله
از مشاهدات و مصاحبههایی که در فاصلۀ سالهای  2000و  2007در دبی
انجام دادم و نیز از تحقیقات میدانی خود در خالل تابستانهای  2004و
 2008در این شهر بهره میگیرم .ترجمۀ آن مصاحبهها [ به انگیسی] از من
است .مقالۀ حاضر مبتنی است بر مصاحبه با  22زن ایرانی شاغل در بازار
روسپیگری در دبی ،که آنها را نمونه وار انتخاب کردم 11 .تن از این
زنان را زمانی مالقات کردم که سرگرم تحقیق میدانی بودم ،و با  11تن
بقیّه در دبی دیدار کردم .این زنان لزوماً نمایندۀ شاخصی از نوع زنان مورد
بحث نیستند ،بلکه انتخاب آنها به لحاظ سهولت در کار بود .اینان نمایندۀ
روسپیانی هستند که به آنها دسترسی یافتم .این تحقیق را همچنان ادامه
میدهم و امیدوارم بتوانم با روسپیان ایرانی بیشتری مصاحبه کنم.

عاملیت این زنها (به عنوان افرادی
بررسی میکند.
ّ
مستقل و صاحب رأی) و نظر آنها نسبت به این
عاملیت نیز بررسی میشود .بحث دربارۀ زن بیگنا ِه
ّ
شوهرربا،
خطاکار
زن
باب
در
بحث
و
رفته
قاچاق
به
ُ
منعکسکنندۀ تجارب واقعی زنان در دبی نیست و
قومیت
فقط به تداوم بیشتر و بیشت ِر بحث
جنسیت و ّ
ّ
محور دربارۀ نقل و انتقال زنها (برای بهرهگیری
از بدنهایشان) کمک میکند :بحثی رایج در میان
7
بحثهای بینالمللی راجع به روسپیگری و قاچاق.
بسیاری از مردم تعبیر مسألهدار عمل قاچاقکشی را
به کار میبرند ،و آن این است که زنان (به ویژه ،زنان
جهان در حال پیشرفت) را فقط میتوان با “فریب دادن”
به روسپیگری در کشوری دیگر کشاند؛ چنین زبانی به
ساکت کردن روسپیان مهاجری کمک میکند که از قبل
8
هم مجبور به سکوت شدهاند.
در این مقاله قصد دارم گفتمانهای بیش از اندازه
ساده شده را راجع به قاچاق ،که باعث به چالش کشیده
عاملی ِ
ت زنهای مهاجر (در رفتن به دبی) شده
شدن
ّ
است ،از این حالت ساده انگارانه بیرون بیاورم .من تص ّور
ادوارد سعید را از “بومی خاموش”( )silent nativeبه کار
میبرم تا تحقیق کنم که گفتمانها دربارۀ زنان ایرانی
در امارات متحدۀ عربی چگونه و چرا بدین شکل تنظیم
شده است و چگونه نه فقط با تجربیات زنان در تعارض
است ،بلکه مهاجرت را برای این زنان دشوار میکند و
باعث میشود در برابر سوء رفتار با آنان آسیبپذیرتر
9
کمی و “قوم نگارانۀ” میدانی
شوند .بر اساس تحقیقات ّ
که در سالهای  2008 ،2004و  2009دربارة کارگران
ایرانی شاغل در بازار روسپیگری
جنسی در ایران و زنان
ِ
در دبی صورت گرفت ،ازگزارشهای خود زنان استفاده
میکنم تا راجع به تجربههای آنان دربارة مهاجرت به
دبی و زندگی در آنجا پژوهش کنم 10.پس از بخش
کوتاهی دربارۀ گذشتۀ دبی ،امارات متحدۀ عربی ،و
مقداری از سابقۀ نظری بحثهای مربوط به قاچاق و
روسپیگری ،به بررسی بحثهای دوگانه و متقابل دربارۀ
زنان ایرانی در دبی میپردازم و اینکه چرا توصیف یاد
عاملیت زنان مهاجر ،حقوق
شده از (نادیده گرفتن)
ّ
بشر و غیره ،و برداشتهای شخصی طراحان گفتمانها
پرمسأله است .سپس ،قبل از بررسی دقیق پارهای از
چالشهای پیش روی زنان ایرانی در امارات متحدۀ
عربی ،تجربههای زنان ایرانی مقیم دبی را با استناد به
گزارشهای خود آنان عرضه میکنم .توجه به این نکته
مهم است که بحثهای مطرح شده دربارۀ زنان ایرانی (و
ّ
در واقع ،بحثهای رایج و مورد قبول عا ّمه دربارۀ قاچاق
به طور کلی) دردی را از زنان ایرانی ،یا هر زن مهاجر
یا روسپی دیگری در هر کشور دیگری ،دوا نمیکند .ما
به جای آنکه توجه خود را بر وضعیت دوگانۀ بیگناه/
گناهکار یا اجبار /اختیار متمرکز کنیم ،بهتر است کانون
قاچاق ایرانیان به دوبی
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د ّقت خود را آن ساختارهای اجتماعی -اقتصادی یا
سیاسی قرار دهیم که زنان را به مهاجرت سوق میدهد،
و نیز راههایی را که شرایط زندگی و کار زنان مهاجر
را بهبود میبخشد .این بهبو ِد شرایط با بذل توجه به
سیاستهای محدود کنندۀ مهاجرت و زدودن داغ جرم
از شغل روسپیگری حاصل میشود.

ویژگیهای محل تحقیق

توسعۀ بیاندازه سریع امارات متحدۀ عربی ویژگی
بارز آن است .این کشور را سرزمینی بیتاریخ نامیدهاند
و همین بیتاریخی کلید فهم بخش زیادی از چشمانداز
سیاسی ،اقتصادی و قومنگارانۀ این بازیگر نوخاسته
در عرصۀ قدرت جهانی است .با این حال ،این ویژگی
نیز نه کافی و نه کام ً
ال صحیح است .ترسیم این
گسترش تاریخی ،که به لحاظ سرعت ،عدم تعادل ،و
بیعدالتی و تبعیض سرسامآور است،
وضعیت فوقالعاده
ّ
متناقضنمای ِجاری این کشور را در منظر متعادلتری
قرار میدهد.
دبی “فرا ملّتگرایی را به سان راهبردی حساب
شده برای سیطرۀ سیاسی و اقتصادی” دنبال و
ترکیب قومنگارانۀ ناشی از این راهبرد ،آن را از بیشتر
کشورهای دیگر خلیج فارس متمایز میکند“ 11.مهاجرت
[به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس] از لحاظ
تاریخی جدید ،و بی ّ
شک با توسعۀ منابع نفتی مرتبط
است 12”.برآوردها دربارة جمعیت مهاجران مقیم دبی
متفاوت ،و دامنۀ آن از  80تا  92درص ِد کل جمعیت
است .کریستوفر م .دیویدسن ،امارات شناس ،میگوید:
“احتمال دارد که در حدود  80,000تن یا تنها  4درص ِد
کل جمعیت آن بومی باشند 13”.مهاجران ،درص ِد قابل
مالحظهای از نیروی کار را تشکیل میدهند؛ تا 90
درصد ،مطابق مرکز آمار دبی 14.در حالی که امارات
متحدۀ عربی دیر زمانی است به عنوان بندر آزاد و
مرکز تجارتی پر جاذبه ای شهرت دارد .سیاستهای
حد ّ
اقل مداخلۀ دولت در امور اقتصادی ،به
مبنی بر ّ
چند بازار سیاه پر رونق اقتصادی میدان دادهاست ،از
مالی
جمله تجارت غیر قانونی اسلحه ،داد و ستدهای ِ
مـخدر غیر قانونی.
تروریستی ،و قاچاق کاالها و مواد
ّ
جمعیت بسیار زیاد خارجی و وابستگی شدید به
جدی برای امارات
کارگران مهاجر خارجی ،مسائلی ّ
متحدۀ عربی به بار آورد ه است .از دبی همه جا به عنوان
شهری با مسائل حا ّد در حوزۀ تخلف از حقوق بشر و
ضد زنان یاد میشود .کسانی که دربارة این
تبعیض بر ّ
جدی اطالعات
مسائل کار میکنند “با کمبود بسیار ّ
دربارۀ مهاجرت زنان به منطقۀ [شورای همکاری خلیج
فارس]” مواجهند 15.عقیده بر این است که “ 50تا
 75درصد از مهاجران قانونی که اندونزی ،فیلیپین و
سریالنکا را ترک میکنند زن هستند ،و اکثر آنها

امیدوارند به عنوان خدمتکار خانگی در خاورمیانه و
قسمتهای دیگ ِر آسیا پولی به دست آورند؛ بسیاری
از این زنان به تنفروشی نیز روی میآورند تا حقوق و
دستمزد خود را باال ببرند .سازمان بین المللی کار ()ILO
تخمین میزند که شمار دختران زیر  16سال که برای
خدمات خانگی استخدام میشوند ،بیش از کودکانی
است که در انواع مشاغل دیگر در امارات متحدۀ عربی
کار میکنند 16”.خدمتکاران خانگی (بیشتر زن )،و
همچنین باغبانهای مرد از حمایت هیچگونه قانون
کاری برخوردار نیستند“ .آمار دربارۀ خدمتکاران خانگی
زن به لحاظ صحت ،قابلیت دستیابی و شفافیت نقص
دارند ،ولی اطالعات موجود حاکی از افزایش بسیار
چشمگیر شمار زنان در نیروی کار در دهۀ  1980است
ــ  ،2,398در مقایسه با  649درصد افزایش خدمتکاران
مرد 17”.به سبب ماهیت غیرقانونی روسپیگری هیچ نوع
آمار و ارقامی از شمار تنفروشان یا روسپیان مهاجر در
دبی وجود ندارد .غیرقانونی بودن تنفروشی یک مساله
است ،زیرا همانطور که الیسن مو ِری یادآور میشود،
“ممنوعیت روسپیگری و محدویتهای مسافرت باعث
جرائم سازمان یافته میشود و امکان کسب منافع عظیم
را فراهم میکند ضمن اینکه روسپیان را به حمایت
نیازمند میسازد 18”.جالب آنکه گرچه روسپیگری
در امارات متحد عربی غیر قانونی است ،ولی صنعت
جهانگردی به قصد آمیزشهای جنسی ،تقریباً جایگاه
استواری در اقتصاد دبی یافته است ،زیرا نیروی کار زنان
خودفروش از سرتاسر جهان ،بخشی اصلی از تصویر
تفریحگاهی جهانی است که دبی تالش میکند آن را
رونق بخشد .روسپیگری در امارات متحدۀ عربی “گرچه
همچنان به عنوان پدیدهای تحقیرآمیز و ویرانگر
محکوم میشود ،اما برای اقتصاد ملی این کشور بیش از
11Karen Leonard, “South Asians in the Indian Ocean
World: Language, Policing and Gender Practices in Kuwait
and the United Arab Emirates,” Comparative Studies of
South Asia, Africa, and the Middle East 25 (2005), 678.
12Martin Baldwin-Edwards, Migration in the Middle
East and Mediterranean, from the Global Commission
on International Migration (Athens: University Research
Institute for Urban Environment and Human Resource,
2005), 5.
13Christopher M. Davidson, Dubai: The Vulnerability of
Success (New York: Columbia University Press, 2008), 190.
14Dubai Statistics Centre, www.dsc.gov.ae/en/./
15Baldwin-Edwards, “Migration,” 17

16Nisha Varia, As If I am not Human (New York: Human

Rights Watch, 2008), 4.
17Rima Sabban, “United Arab Emirates: Migrant Women
in the United Arab Emirates; the Case of Female Domestic
Workers” (Women and Migration, working paper 10,
Gender Promotion Programme [GENPROM], International
Labor Office, Geneva, n.d.), 9.

پیش اهمیت پیدا میکند”.
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مهاجرت ،قاچاق ،و روسپیگری

دبی برای شبکههای “قاچاق انسانها” ،هم مقصد و
ارتباطی عمدهای است 20”.پروتکل سازمان
هم نقطۀ
ِ
ملل به منظور منع ،سرکوب و تنبیه قاچاق انسانها
این عمل خالف را چنین تعریف میکند“ :استخدام،
انتقال ،جابهجایی ،پناه دادن یا تحویل گرفتن اشخاص
با تهدید یا کاربرد زور یا دیگرگونههای فشار ،آدم ربایی،
تقلب ،اغوا ،سوء استفاده از قدرت . . .یا دادن یا گرفتن
دستمزد ،یا فوائد دیگر برای تحصیل رضایت[ فردی
دیگر] . . .به منظور بهرهکشی 21”.امارات متحدۀ عربی،
همراه با شماری دیگر از کشورهای خاورمیانه ،پروتکل
سازمان ملل را از  2005امضاء نکردهاند 22.بخشی مهم از
قوانین ایاالت متحدۀ آمریکا دربارة قاچاق ،یعنی “قانون
ِ
برداشت این کشور
حمایت از قربانیان قاچاق” از لحاظ
در این باب که قاچاق انسانها چیست ،با آنچه در باال
گفته شد اندکی تفاوت دارد ،اما سازمان ملل تعریف
جامعتر و مورد قبول عامتری را تصویب کردهاست.
امارات متحدۀ عربی ،بیشتر زیر فشار بینالمللی،
پذیرفته است که جمعیتی عظیم از “افراد قاچاق شده”
داخل مرزهای آن زندگی میکنند ،و تالشهای اولیه را
برای رسیدگی به این مهم به عمل آوردهاست .گزارش
قاچاق اشخاص (تیپ) مربوط به سال  ،2006که بخشی
از اقدام ایاالت متحده برای مبارزه با قاچاق در سطح
جهانی است ،تصریح کرده که امارات متحدۀ عربی از
کشور ردیف  3به  2برده شده ،زیرا اقدامات تنبیهی
و حمایتی خود را افزایش دادهاست 23.با وجود این،
ردیف 2تلویحاً میرساند که هنوز با ّحداقل معیارها
برای ریشهکن کردن قاچاق مطابقت ندارد .در ،2009
18Alison Murray, “Debt-Bondage and trafficking: Don’t

Believe the Hype,” in Kempadoo and Doezema, Global Sex
Workers, 62.
19
Murray, “Debt-Bondage and trafficking,”16.
20اصطالح «قاچاق انسانها» ( )human traffickingرا در میان عالمت

نقل قول میگذارم تا هم ماهیت مورد اختالف و هم ناکارآمدی آن را در
توصیف و بررسی شایستۀ مسائل عمده در امر مهاجرت و نیروی کار در
عرضۀ بینالمللی نشان دهم.

”21Takiyah R. McClain, “An Ounce of Prevention Act,

Vanderbit Journal of Transactional Law, 40 (2007), 601.
22Baldwin-Edwards, “Migration,” 601.
23US. Department of State, Trafficking in Persons
Report,www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006 (June 2006).
24Pinar Ilkkaracan, Deconstructing Sexuality in the
Middle East (Aldershot, UK: Ashgate, 2008), 202.
25Barbara Ehrenreich and Arlie Russel Hochschild,
Global Women Nannies,Maids, and Sex Workers in the New
;)Economy (New York: Henry Holt and Company, 2006
Davidson, Dubai, 284.
26Davidson, Dubai, 284.

امارات متحدۀ عربی به سبب کوتاهیش در اقدام برای
قدغن کردن قاچاق و تنبیه قاچاقچیان ،به “فهرست
اخطاریهای” ردیف  2تنزل دادهشد .این عمل،
همچنانکه به آسانی میتوان فهمید ،باعث واکنشهای
منفی از سوی مقامهای امارات متحدۀ عربی شده
است که از تمکین کردن در برابر توصیههای گزارش
قاچاق اشخاص (تیپ) احساس ناخشنودی میکنند؛
چه این توصیهها نه بر شناختی از تجربههای زنده در
خلیج فارس بلکه بر الگوی “حکمی واحد برای همه”
در خصوص مبارزه با قاچاق مبتنی است ،الگویی که در
اروپا و آمریکا تهیه و تکمیل شده و به اجرا در آمدهاست.
بررسی نحوۀ ترکیب یا اجتماع پدیدههای
روسپیگری ،مهاجرت و قاچاق ،باالخص حائز اهمیت
است ،پدیدههای متمایز از همی که در گفتمان و
سیاست بینالمللی جاری خلط شدهاست ،و این به
زیان کسانی تمام شده که خو ِد خویشتن و اندیشههای
باطنی ِآنها دستخوش چالش شده است .در کانون اکثر
ّجروبحثها دربارۀ روسپیگری این مسأله هست که آیا
شخص میتواند این کار را به عنوان حرفه انتخاب کند.
بنابراین ،بحث دربارۀ روسپیگری در سطح جهانی ،به
دنبال گفتوگوی بحثبرانگی ِز اجبار یا اختیار ،در پیلۀ
اختالفات میان کسانی گرفتار شده است که برای مقاصد
بهرهکشی جنسی بر قاچاق تاکید میکنند ،در مقابل
آنهایی که بر مهاجرت نیروی کار به منظور روسپیگری
تکیه میکنند 24”.این دوگانه سازی و تقابل مصنوعی،
پیچیدگی ِتجربیات زنده ،یا دامنۀ دالیل مهاجرت مردم
25
را به حساب نمیآورد.
معلوم نیست چه تعداد از زنان در معنایی به قاچاق
برده میشوند که به تعریف پذیرفته شدۀ این عمل
از همه نزدیکتر است ،و چه تعدادی بعد از ورود به
دبی به بهانههای دیگر ،به اختیار خود یا به زور ،در
بازار روسپیگری به کار مشغول میشوند .در حالی که
دیویدسن استدالل میکند که “اکثر دخترانی که به
دبی میآیند تا روغن به چراغ بازار پر رونق روسپیگری
بریزند ،به بهانههای باطل به درون مرزهای این کشور
اول من از سطوح پیچیده
راه مییابند ”،منابع دست ِ
و متنوعتر ،و الاقل مورد اختالفی ،از شعور و آگاهی
26
ماهیت سیاستهای مهاجرتی دبی
حکایت دارند.
ّ
تشخیص میان ِوضعیتهای گوناگونی را که زنان در
آن قرار میگیرند بینهایت مشکل میکند؛ در حالی
که بسیاری از زنانی که واقعاً به دبی “قاچاق میشوند”،
یقیناً هیچیک از تجربیاتی را که خود روسپیان توصیف
میکردند در چارچوب هیچکدام از عرصه های “قاچاق”
قرار نمیدهند.
با اینکه دامنۀ تعریف قاچاق کشی وسیع و قابل
اطالق ،هم به زنان ،هم به مردان است ،گفتمانها دربارۀ
قاچاقکشی (و اهمیت آنها در کیفیت بخشیدن به
قاچاق ایرانیان به دوبی
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قوانینی که بر پایۀ برداشتی خیالی از این اصطالح به
اجرا در میآید) ،نوعاً بر زنان متمرکز میشود ،مخصوصاً
بر زنانی که در بازار روسپیگری مشغولند .بسیاری از
گزارشهای مربوط به قاچاق ،از جمله گزارش قاچاق
اشخاص (تیپ) ،کانون توجه خود را زنان و کودکانی
قرار میدهند که به قاچاق برده شدهاند ،در حالی که
عمدتاً شمار زیادی از زنها و مردهای بیرون از بازار
روسپیگری را استثنا میکنند :زنان و مردانی که به
مجرد استخدام در امیر نشینهای کرانۀ خلیج فارس
ّ
هدف سوء استفاده و بدرفتاری قرار میگیرند.
مهاجرت ،روشی بسیار کهن است که غالباً مستلزم
شمی قوی در واسطه گری است.
جسارت زیاد و ّ
همچنانکه مرجانه ویجـِرز یاد آور میشود ،ما باید
“براین واقعیت تأکید کنیم که زنان مهاجر دقیقاً بدین
دلیل گرفتار قاچاقکشی میشوند که خود دل به دریا
میزنند و دالالن جسور حاضرند برای بهبود بخشیدن
به شرایط زندگی خویش قدم پیش گذارند” ،درست
“قربانی منفعل :تصوری کلیشهای و نخنما
مقابل تصور
ِ
که دربارة این قبیل زنان شایع است 27”.باید این را نیز
بپذیریم که دالیلی عام و یکسان برای ورود زنان به
بازار روسپیگری وجود ندارد ،و تعمیم دادن معانی و
ارزشهایی که افراد مختلف به کار در عرصۀ تنفروشی
نسبت میدهند به مثابه نادیده گرفتن تجربیات متعد ِد
مختلفی است که زنان در اطراف و اکناف جهان در باب
دالیلشان برای پانهادن به عرصة روسپیگریِ حرفهای و
تجربههای خود از مهاجرت و روسپیگری ذکر میکنند.
مقدار زیادی از گفتمان بینالمللی دربارۀ قاچاق و
روسپیگری (از قبیل گزارش قاچاق افراد) به جای
کارهای پژوهشی ،که مستلزم شرکت افراد دخیل در این
گونه قضایاست ،بر پایۀ حرفهای غیرمستند و شایعات
شکل گرفتهاست 28.م ّهم است که برای تحقیق دربارۀ
انتخابها و تصمیمات زنان به شرکت در روسپیگری ،از
گزارش های خود آنها استفاده کنیم.
بخش قابل مالحظهای از گفتمان رایج بینالمللی
دربارۀ کارگران جنسی آنان را قربانیان جنسی (sexual
 )victimsو نه عامالن جنسی ( )sexual agentsفرض
ساختگی اختیار و اجبار
میکند .تنش میان مرزهای
ِ
(بدون پذیرش قرنها تعامل میان ساختار و عاملیت
( )Structure and Agencyیا توجه به طیف درجات اندک
واقعی[روسپی] را درون
متفاوت میان این دو) خو ِد
ِ
جنسی او زیر سئوال میبرد .دغدغهای اخالقی
خو ِد
ِ
در خصوص عبور زنان و وجود فیزیکی ِآنها از مرزها
وجود دارد .هر نوع مهاجرت که به بازار روسپیگری
مرتبط شود ،اگر حتی به طور جنبی باشد ،قاچاق تلقی
و این باعث به هم ریختن معنای روسپیگری و قاچاق
میشود و همة موارد روسپیگری را به قاچاقکشی

تقلیل میدهد در حالی که فشار ،تقلب ،یا زور را ،که
بیرون از بازار روسپیگری است[ ،از فهرست] میزداید.
این گزارشهای مربوط به قاچاق و نقل و انتقال غیر
قانونی ،مخصوصاً وقتی تلخ و تحمل ناپذیر میشود که
نوبت به زنان در جهان سوم میرسد که تحصیل نکرده
و اغواشدگانی شمرده میشوند که با فریب به دام قاچاق
افتادهاند .اخیرا ً طی یک سخنرانی دربارۀ نقل و انتقال
زنها در این سو و آن سوی جهان ،که در کالج اسکریپز
) )Scripps Collegeایراد شد ،سیدهارت کارا گفت:
“علت وقوع قاچاق ،جهل زنان جهان سوم است” و
افزود“ :برای پایان دادن به قاچاق کشی ،باید دستمزد
کارگران مهاجر را کاهش داد تا نتوانند سراغ آمیزشهای
29
جنسی بروند”.
گفتمانهای این چنینی سودمند نیست و میتواند به
احساس استقالل و فردیت مهاجران لطمه بزند .کاماال
کِمپادو به درستی خاطر نشان میکند که نژادگرایی در
عرصۀ روسپیگری حرفهای دو شکل به خود میگیرد:
“ .1نژادگراییهایی که در ساختار و امیال صاحبان
خاصی نهادینه شده [یعنی اینکه تقاضا
صنایع ّ
محلی ّ
ً
قومی ِ
ت
برای روسپیان ــ مثال در دبی ــ بر نژاد ّ /
آنها مبتنی است .در حالی که زنان سفید پوست
قیمتهای گزاف مطالبه و در فاحشهخانههای سطح
باال کار میکنند ،قهوهای پوستان ،طبقۀ متوسطی را
در میخانهها و سالنهای ماساژ تشکیل میدهند .زنان
افریقایی به روسپیگری در خیابانها و بنابراین ،به
محلهای کمتر امن ت ّنزل یافتهاند].
 .2استعمار فرهنگی در گفتمانهای بینالمللی دربارۀ
روسپیگری انعکاس یافتهاست 30”.کمپادو و چندرا
تالپاده موهانتی میافزایند که این نوع دو ِم نژاد پرستی
کمتر مشهود ،ولی خطرناکتر است ،کما اینکه در
گفتمان فمینیستی نولیبرال دربارۀ زنان غیر غربی ،جا
افتاده است که ،مطابق نظر کثلین بَری ،سخت نیازمند
“نجاتند 31”.بَری و دیگر فمینیستهای غربی ،که وی با
آنها صحبت کردهاست ،همان طور که کمپادو میگوید:
مجسم میکنند
تصوری از زنان غیر غربی را در ذهن
ّ
که فمینیستهای مختلف جهان سوم آن را مشترک
میان شمار زیادی از نظریهپردازیهای فمینیستی غربی
سومی غیر غربی در گفتمان یاد
زن جهان
میدانندِ .
ِ
شده ،به عنوان موجودی “نادان ،فقیر ،بیبهره از تعلیم
و تربیت ،وابستۀ س ّنت ،خانگی ،خانواده محور و غیره
جنسی به هم
جای دارد ،و تصور میشود که زندگی
ِ
ریختهای” دارد .او هنوز شخص کامل یا پیشرفتهای
نیست ،بلکه در عوض به صغیری نیازمن ِد هدایت ،کمک
و حمایت میماند .چنین نظری در نقطۀ مقابل نظر
موجود دربارة زن غربی قرار دارد که به اعتقاد بسیاری،
اختیار درآمد ،تن و گرایشهای جنسی خود را دارد (یا

27Marjane Wijers, “Women, Labor, and Migration: The

”Position of Trafficked Women and Strategies for Support,
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February 2010.
29Siddharth Kara, “The Business of Sex Slavery,” lecture,
Scripps College, 18 February 2009.
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الاقل بالق ّوه دارای چنین اختیاری است) :زن آزادشده و
32
مستقل پسامدرن.
بنابراین ،زنان غیر غربی که مهاجرت میکنند تا شغل
روسپیگری پیش گیرند ،فاقد اختیار و استقالل شخصی
و غیر امروزی توصیف میشوند .این نوع توصیف ،که
در حکم ساکت سازی صداهای آنان است ،به سلب
حدی نازلتر از
اختیار کردن از آنان و قرار دادنشان در ّ
همتایان غربی آنها کمک میکند.
در حال حاضر ،با اینکه قوانین مد ّون و سیاستهای
ضد قاچاق در دبی فرقی میان جنس زن و مرد قائل
پی آن است که همة اقسام نیروی کا ِر
نیست ،و در ِ
مهاجر را در برگیرد ،ا ِعمال این قوانین (و نیز وزن
و اهمیت این قوانین و سیاستها در تصور بسیاری
از اماراتیها) عمدتاً بر زنهایی متمرکز است که به
منظور بهرهکشیهای جنسی قاچاق شدهاند ،یا برای
دیگر گونههای کار از طریق قاچاق به اینجا آمدهاند،
اما اکنون به روسپیگری حرفهای مشغول اند .گرچه
اکثریت کارگران مهاجر و اشخاص قاچاق شده به دبی
مردهایی هستند که برای کار در صنایع ساختمان و
خدمات آورده شدهاند ،زنها ،به ویژه روسپیان ،کانون
توجه در گفتمانهای مربوط به قاچاق در دبی بودهاند.
چنین زنهایی به طرز نامتعادلی دستخوش شدیدترین
“اشخاص درگیر در کار
ضربههای ا ِعمال قانون و تنبی ِه
ِ
قاچاق” بودهاند .این وضعیت ،با توجه به نحوهای که
قاعدهمند کردن مسائل جنسی به صورت شیوهای ناشی
از فرهنگ محلی درآمده است ،تعجب آور نیست .در
واقع ،قاعدهمند سازی مسائل جنسی و آنچه محققان
آن را “سیاست بدن” ( )body politicsمیخوانند،
و مشخصۀ آن دغدغههای اخالقی و محافظهکاری
افراطی است ،میکوشد تا موضوع تنهایی را که َعرضۀ
33
بهرهکشی شده ،در سطح جهان به قید قاعده در آورد.
توجه به مسائل جنسی و نگرانیها دربارۀ بدنهای
زنان (به عنوان بستر بیماری یا زمینههای مستعد برای
بردگی جنسی یا انحراف اخالقیات )،از مؤلّفههای اصلی
مبارزات بر ضّ د قاچاق در سطح جهانی است و برای مهار
کردن دلواپسیهای عموم مردم نسبت به سیاستها و
اقدامات قانونی [بر ضد قاچاق] به کار میرود.

گفتامنهای ملی دربارۀ زنان ایرانی در دبی

همچنانکه نقل قولها در آغاز این مقاله نشان
میدهد ،تفاوتی بارز میان تصورات دیگران از کارگران
جنسی ایرانی ،از سویی ،و تجربیات زندۀ خود آنان،
میدانی من نشان
ازسویی دیگر ،وجود دارد .تحقیقات
ِ
میداد که مهاجران و اماراتیها و نیز بعضی از فعاالن
[سیاسی ـ مدنی] در مبارزاتِ نو ظهور “قاچاقستیزی”
در این امیرنشین ،گفتمانهایی دربارۀ کارگران جنسی
ایرانی اندیشیدهاند که ،همانگونه که در مقدمه

خالصهوار گفتم ،در دو مقولۀ متمایز واقع میشوند.
گفتمان اول که در  2004در بسیاری جاها به گوشم
میخورد ،زنان ایرانی را “دلفریب” یا “دختران تلفنی
سطح باال”یی توصیف میکرد که روسپیگری را به
عنوان وسیلهای راهکاری برگزیده بودند برای آنچه
آن را “شکار شوهر” یا “تور کردن شوهر” میخواندند.
در واقع ،نخستین بار که بحثهایی را دربارۀ روسپیان
ایرانی در دبی شنیدم ،در خالل اولین دیدارم از دبی در
 2004بود .شبی را در مصاحبت گروهی از زنان و مردان
آمریکایی پاکستانیتبار و ایرانیتبار میگذراندم.
جوان
ِ
ما به یکی از میخانههای معروف در جادۀ شیخ زاید
رفته بودیم ،در مجموعهای که شامل  ۷باشگاه شبانه
و میخانه ،و در آن زمان پاتوق محبوب سیاحتگران
و مهاجران بود .چنانکه بعدها پیبردم ،این میخانه
ّ
محل تردد “دختران تلفنی سطح باال” بود .وقتی
نیز
به اطراف میخانه نگاه میکردم ،زنهای زیادی را در
لباسهای بسیار ُم ِد روز ،آراسته به جواهرات ظاهرا ً
گرانبها ،با کیفهای دستی شان ِل ،شالهای گوچی ،و
کفشهای پرادا دیدم که زیبا و در کمال حسن بودند.
بالفاصله احساس کردم لباسم اص ً
ال در سطح لباس
دیگران نیست؛ احساسم را به یکی از جوانان گروه گفتم.
او در پاسخ گفت:
“نگران نباش ،کسی از تو توقع ندارد که مثل آن
زنهای ایرانی لباس بپوشی ”.حیرت کردم .جوان
دیگری در کنار او پرسید“ :اوه ،این خانم بابت
فاحشههای ایرانی نگران است؟”
باز جوان دیگری پرسید:
“خانم همین االن متوجه روسپیها شد؟”
از ورای بانگ بلند موسیقی در آن محل ،فریاد زدم:
“منظورت چیست ،جریان چیست؟”
آن زنان در چشم من مانند بسیاری از زنان ایرانی
شیکپوش در میوه فروشیهای لُس آنجلس به نظر
میآمدند؛ به آن گروه حاضر گفتم که زنان ایرانی اغلب
با لباس آراسته ،و آرایش کاملند .جوان دیگری که با ما
بود گفت:
“اینها فرق میکنند .این زنها روسپیهای سطح
پی شوهر”.
باالیی هستند ،زنانی خاص ،گران ،و در ِ

دوست دخترش که از اردن میآمد افزود:
“و اینها اسباب زحمتند”.
همه خندیدند و سپس برایم توضیح دادند که چگونه
این زنان “دلربا” و “آرایش کرده” و “گران” در واقع
پی “شکار” شوهر عرب ،ایرانی
صیادانی هستند در ِ
یا اروپایی ثروتمند مقیم دبی .وقتی از میخانه بیرون
میرفتیم ،مرد جوان دیگری گفت:
“این زنان دبی را به مثابه پروانۀ ورود به زندگی بهتری
میشمرند ،و خوب ،این پروانه در دست ما ،در دست ما
گروه مردها در اینجاست”.
این نخستین باری بود که این گونه حرفها را
میشنیدم ،و یقیناً آخرین هم نبود .در  ،2004طی
مدتی که در دبی به سر میبردم ،و بعدها در  2008و
مشغول مصاحبه با متخصصان بهداشت ،درمانگرها،
فعاالن مدنی /اجتماعی و سیاستگذاران ،این بحث را به
اماراتی زبان انگلیسی
اشکال مختلف شنیدم .یک معلم
ِ
که در  2008با او گفتوگو کردم ،میگفت که برای
زنان ایرانی بسیار نگران و از دست آنها خسته است.
این خانم معلم در خالل مکالمهای دربارۀ گروهی از
دانشجویان ایرانی در مدرسهای که کار میکرد ،به من
گفت:
“حدس میزنم که این نکته دربارة همة آنها صادق
نیست؛ بسیاری از آن زنهای دلربای ایرانی که در اینجا
میبینی ،آمدهاند که شوهران ما را از دستمان درآورند.
موفـق هم میشوند! این به سبب طرز
بعضی اوقات ّ
لباس پوشیدن و رفتار آنهاست ،و حقاً هم زیبا هستند؛
و میدانند که چگونه مردها را به دام بیندازند ”.خانم
دیگری که در مقام روزنامهنگار تالش میکرد مسألۀ
“قاچاق کشی” را در دبی مستندسازی کند ،به من گفت
که چندان عالقهای به فیلمبرداری از زنهای ایرانی
احتمال به قاچاق بردن آنها وجود ندارد .او
نیست ،زیرا
ِ
در خالل مصاحبهای با من در  2008گفت:
“زنهای ایرانی؟ من چندان نگران آنها نیستم .نه،
بودن در اینجا مقصودی
آنها قاچاق نشدهاند؛ آنان از
ِ
دارند .توجه به آنها زیاد مهم نیست ،زیرا میتوانند
گلیم خود را از آب بیرون بکشند”.
اروپایی مقیم دبی
تازه ،گروه دیگری از زنان آمریکایی و
ِ

32“Introduction, Globalizing Sex Workers Rights,” 11.

حتی مطابق با برآوردهای سازمان ملل ،فقط درصدی اندک (کمتر از 5
درصد) از قاچاق جهانی را تشکیل میدهد .محققان گفتهاند که این تأکید
ِ
عظیم دیگر نیروهای
توجه به شمار
بیش از اندازه
برقاچاق زنها از شدت ّ
ِ
ِ
کاری خود بیرون از قلمرو روسپیگری ،در سطح
مهاجر که در شرایط
جهانی در معرض سوء است.

[در این مقاله] کمپادو از Mohanty, Third World Women

استفاده کرده است.
33مث ً
ال ،نک:

Kara, Sex Trafficking; Kevin Bales, Ending Slavery: How
We Free (University of California Press: 2008), Todays
;)Slaves (Berkely: Free the Slaves
و سازمانهایی از قبیل www.freetheslaves.net/
34در این جا الزم به یادآوری است که «قاچاق بردن» به بازار روسپیگری،

?Denise Brennan, “Competing Claims of Victimhood
Foreign and Domestic Victims of Trafficking to the
United States,” Sexuality, Research, and Social Policy 5,
no.4(2008), 45-61.

که هرازگاهی میهمانی ناهاری برای خارجیهای ساکن
دبی ترتیب میدادند ،در  2008به من میگفتند:
“زنان ایرانی در اینجا فوقالعاده زیبا و فریبندهاند
و باالترین قیمت را میگیرند .مطمئن نیستیم که
چرا چنین است ،ولی آنها بسیار گرانند و ،بنابراین،
خواستاران بسیاری دارند .بیگمان رشته در دست آنان
است”.
مؤّید این نظر ،دستهای از روزنامهنگارهای بریتانیایی
بودند که برای ساختن فیلمی دربارۀ زنان ایرانی در بازار
روسپیگری به دبی آمدهبودند .آنها میگفتند علت
تصمیمشان به مطالعۀ زنان ،شنیدن این شایعات بود که
زنهای ایرانی “دلفریب ،گرانقیمت و در کمین این و
آنند؛” این مطلب را یکی از آنها در  2009به من گفت.
گفتمان دومی که دربارۀ زنان ایرانی شنیدم ــ بعضی
اوقات از افراد واحدی در زمانهای متفاوت ــ مربوط
به “زنهای جوان و دختران معصومی” بود که “فریب
خورده ،ربوده شده” ،یا به دبی “قاچاق شده” و نیازمند
“نجات” بودند .این نظر در  2008رواج بیشتری داشت،
احتماالً به سبب آنکه تا آن زمان دغدغۀ اخالقی در
سراسر جهان راجع به زنان مهاجر “قاچاق شده” در
باالترین حد بود ،و گزارش قاچاق اشخاص (تیپ) ایاالت
متحده ناظر به درجهبندی گزارشهای کشورهای
مختلف بود .مالک این درجهبندی ،موضع ِاین کشورها
در برابر “قاچاقکشی” و “بردهداری جنسی” بود .آن
زمان دورهای بود که دولت جرج دبلیو بوش در خصوص
زنان به قاچاق رفته پافشاری میکرد و فیلمها
“نجات” ِ
و نمایشنامههای مستند زیادی دربارۀ “قاچاق زنان”
ساخته میشد 34.با چنین زمینهای از نگرانی اخالقی
در سطح جهان ،بسیاری از اماراتیها و مهاجران نیز در
این نگرانی سهیم شده بودند و تجربیات زنان ایرانی را
با تعبیرات مربوط به قاچاق گزارش میکردند .یک فعال
مدنی /سیاسی در این حرکت بر ضد قاچاق در امارات
متحدة عربی ،میگفت:
“بله ،وحشتناک است این دختران بیچارۀ ایرانی را
میگویم .آنها را از درون خانوادههاشان میربایند و به
آنها میگویند که قرار است بروند پیشخدمت رستوران
یا کارمند فروشگاه شوند ،اما وقتی به اینجا میرسند
گذرنامههایشان را از آنها میدزدند ،با خشونت با آنها
رفتار میکنند و به بردگی جنسی مجبورشان میکنند.
واقعاً مشمئزکننده است”.
نظری که این زن از آن دفاع میکرد ،و از سوی الاقل
 7مصاحبهشوندۀ دیگر بازگو شد ،به گفتمانهای
دیگر دربارۀ زنان “قاچاق شده” شبیه است ،و بیشتر
بر شایعات مبتنی است تا بر تجربیات زنانی که
گفتمانهای نظری دربارۀ آنها مطرح شده است.
وقتی از این فعال پرسیدم آیا با زنهای ایرانی زیادی
که چنین وضعیتی را تجربه کرده بودند ،گفتوگو
قاچاق ایرانیان به دوبی
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کرده است ،پاسخش این جملۀ ساده بود“ :خوب،
من فارسی صحبت نمیکنم ،پس نه ”. . .او گفت که
نظرش بر اساس داستانهایی است که شنیده است ،و
اذعان کرد که هرگز با زنی ایرانی در بازار کار جنسی
مصاحبه نکرده است .تصویری که آنان از زنها به عنوان
موجوداتی نادان یا فریبخورده ارائه میکنند ،توانایی
آنها را به عنوان شخصیتهای مختار و مستقل در
زندگی شغلی خود نادیده میگیرد ،و سعی میکند به
منظور مشروع نشان دادن تالشهای صورت گرفته برای
“نجات” این زنان ،فقط آنها را مجرم معرفی کند .این
زنان درگیر در بازار روسپیگری
تالشها اغلب به زیان ِ
است .با اینحال ،شاید الزم است که وضعیت را طوری
به قلم درآورند که نشان دهد زنان به نجات احتیاج
دارند ،تا بدین وسیله نیاز به جامعۀ مدنی به منظور
مبارزه با قاچاق توجیه شود .اینکه برای پرداختن به
مسألۀ تجاوزات به حقوق بشر ،جامعۀ مدنی ضرورت
دارد ،مطلقاً مورد مناقشه نیست؛ با وجود این ،شاید
سودمندتر باشد که برنامهای بر پایۀ نیازهای زنان و نه
المللی مبتنی بر شایعات ،تدارک دیده شود.
گفتمان بین
ِ
سیاستگذار دیگری که در  2008با او مصاحبه
کردم ،نیز دربارۀ آندسته از زنانی سخن میگفت که در
دبی و نیازمند نجات بودند:
“بله ،واقعاً وحشتناک است .آنها را میفریبند ،به
اینجا میآورند و با آنها بدرفتاری میکنند و هزار بالی
دیگر .باید آنها را نجات دهیم .الزم است که نجاتشان
دهیم و به کشورشان بفرستیم ،از این وضعیت ناجور
بیرونشان ببریم”.
در مصاحبهای دیگر که چهار ماه بعد با همان
سیاستگذار انجام دادم ،بسیار شگفتزده بود ،چون
زنانی که او “نجات داده بود” ،میکوشیدند به دبی
بازگردند و بسیاری از آنها از چنگ “گروه نجاتِ ” وی،
که به روسپیخانه حمله برده بودند ،گریختند .او بعدها
در همان سال به من گفت:
“نمیفهمم ،ما تالش میکنیم به اینها کمک کنیم تا
نجاتشان دهیم ،ولی آنها همکاری نمیکنند .ما آنها را
به کشورشان میفرستیم ،اما اکنون تالش میکنند که
بازگردند .نمیدانم دیگر چه کنم”.
َچپکیس و دیگران به درستی یادآور شدهاند که
مشکل با “ادعاهای مبالغهآمیز در خصوص نجات” [زنان]
این است که بسیاری از زنها لزوماً مایل به “نجات
یافتن” نیستند 35.در حالی که بعضی زنان تجربۀ “تالش
برای نجات” [از طرف دیگران] را هراسآور مییابند
(زیرا خیلیها احساس میکنند که دستگیر میشوند و
اغلب پیش از بیرون شدن [از خاک دبی] در سلولهای
زندان مانند نگهداری میشوند )،دیگران نمیخواهند به
“کشورشان برگردند” و از شرایط پر مسأله در کشورهای
خود گریزانند .بقیه حتی احساس میکنند که نیاز دارند

پیش از بازگشت به وطن پول بیشتری کسب کنند ،یا
اینکه نمیتوانند به وطن برگردند ،چون داغ ِکار در بازار
روسپیگری را بر پیشانی دارند .این مالحظاتِ ابراز شده
از سوی بسیاری از زنانی که با آنان صحبت کردم ،مورد
اعتنا و مطالعۀ اعضای جامعۀ مدنی قرار نگرفته است که
سعی دارند زنان گرفتار در بازار روسپیگری را “نجات
دهند ”.بسیاری از کسانی که با این زنها در تعاملند ،از
نیروی پلیس گرفته که میکوشد آنها را “نجات دهد”
(عملی که برای آن زنها بیشتر به مثابه دستگیری
است) تا فعاالن [سیاسی /مدنی] در مبارزه برای پایان
دادن به قاچاق ،آموزش الزم را در کارهای اجتماعی
یا بهداشت ذهنی برای کمک به این زنان نداشتهاند.
بیشتر اوقات تصور آنان از آنچه این زنان میخواهند ،با
تجربهها و خواستههای خود این زنها همخوانی ندارد.
گفتمانها دربارۀ روسپیان ایرانی در دبی ،صداهای
خود این زنان را خاموش میکند و میکوشد تا درد
دلها و گزارشهای آنان را در قالب نظری سهل و ساده
ضمنی
به قلم درآورد ،بدون توجه به اشارات و معانی
ِ
خاموش” [ادوارد] سعید،
“بومی
آن .با استفاده از تعبیر
ِ
ِ
میتوان دید که صداهای زنان ایرانی خاموش میشود،
از آنها استفادة ناروا میشود ،و برای منافع معینی به
معرفی [این زنان] و خاموش
کار میرود .مسألۀ نوع
ِ
کردن بعضی گزارشها پا بهپای هم پیش میروند .این
مسأله زمانی برایم بسیار روشن شد که با سرپرست
تنها پناهگاه زنان در دبی (که به طور خصوصی اداره
میشود) دربارۀ زنهای حاضر در پناهگاه او مشغول
مصاحبه بودم .در پناهگاه او با زنی مصاحبهای انجام
میدادم که قب ً
ال خدمتکار خانگی بود و در آن زمان در
این پناهگاه زندگی میکرد .اختالف میان حرفهای
سرپرست و زنی که با او مصاحبه کردم ،هنگامی به
خوبی روشن شد که از او خواستم بگوید چگونه و چرا
به دبی آمده است .او جوابی طوالنی به عربی داد و ،با
اشاره ،به من حالی کرد که برای کار آمده ،و گفت که
میخواسته است در دبی کاری پیدا کند تا از وضعیت بد
اقتصادی و سیاسی در کشور خودش دور شود .پس از
این جواب ،سرپرست پناهگاه (که آنزمان در اتاق با ما
بود) داستان آن زن را با این عبارت ساده خالصه کرد:
“اوه ،او به اینجا قاچاق شده است”.
ذکر این نکته در اینجا مهم است که چگونه سرپرست
باطنی مصاحبهشونده
پناهگاه سعی میکرد منویات
ِ
را به صورت طرح خاصی درآورد .در واقع ،به نظر
میرسید که احتماالً اینطور تعبیر میشد که زن
مورد مصاحبۀ من ،موضوع تحقیقی است که در قالب
چارچوب برنامهریزی شدهای جای داده میشود .میان
گزارشهایی که سرپرست میداد و تجربههای زنده و
واقعی مصاحبهشونده ناهماهنگی وجود داشت .جالب
است که در عصر ظهور افراد نولیبرال ،به نظر میرسد ما

با جای دادن آن زنان در چارچوبهای نظری ساده به
قصد راحتی کار ،صدایشان را ساکت میکنیم.
مرادم این نیست که بگویم بعضی زنها فریب
نمیخورند ،یا با زور به شرایط سخت و ناخوشایند
کشانده نمیشوند؛ نیز منظورم این نیست که مسألۀ
بدرفتاری با بعضی از زنان را ناچیز جلوه دهم .مشکل با
این نوع دوم گفتمان این است که تجارب خود زنان را
به حساب نمیآورد .در واقع ،گفتمان را سیاستگذاران
یا فعاالن مدنی با برنامۀ خاصی فراهم کردهاند ،و این
Photo by Abby DiCarlo

مهم زنان درگیر در ماجرا کمکی
برنامه همیشه به منافع ّ
نمیکند .بسیاری از زنان در بازار روسپیگریِ دبی تحت
فشار قرار گرفته ،فریب خورده یا در معرض اجبار قرار
گرفتهاند .معذلک ،همۀ زنانی که با آنها حرف زدم،
دالل و عامل ِخود بودند و لذا باید آنها را در همین
معنا شناخت .اشتغال آنان به خودفروشی و روسپیگری،
نوعی کار و وسیلهای برای بقای اقتصادی آنهاست .این
زنان را باید به عنوان عوامل تغییر به شمار آورد ،زیرا
انتخابهای عمدی و آگاهانهای میکنند و میکوشند

35Wendy Chapkis, “Trafficking, Migration, and the Law:

Protecting Innocents, Punishing Immigrants,” Gender and
Women, 17 (2000), 923-937; and Gretchen Soderland,
“Running from the Rescuers: New U.S. Crusades against
Sex Trafficking and the Rhetoric of Abolition,”NWSA
Journal, 17(2005), 64-87.
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اوضاع اقتصادی خود را بهبود بخشند .به جای آنکه
بر این مطلب تمرکز شود که آیا زنها زیر فشار به بازار
روسپیگری کشیده میشوند یا نه ،بهتر است به شرایط
زندگی و کار این زنان توجه شود تا معلوم گردد در چه
جایی تجاوز به حقوق بشر اتفاق میافتد.

تجربیات زنان مهاجر

“من به دبی آمدم که پول در آورم” عبارتی بود که
از بیش از  10روسپی ایرانی شنیدم .چندین زن گفتند:
با توجه به اینکه گرفتن ویزای امارات متحدۀ عربی
برای ایرانیها آسانتر از سفر به جاهای دیگر است،
دبی جاذبۀ خاصی دارد .دبی به سبب شهرتش به عنوان
عرصهای جهانی شده ،نیز [برای روسپیگری] انتخاب
شده است .بسیاری از زنها میگفتند که امید داشتند
مشتریانی از ایاالت متحده یا اروپا پیدا کنند که احتماالً
بیش از مشتریانشان در ایران به آنها بپردازند .بعضی
از زنها نیز دبی را به عنوان پلۀ ترقی یا مدخلی برای
مهاجرت نهایی به اروپا در نظر میگرفتند .شماری
از زنان خیال ازدواج با خارجیانی در دبی را در سر
میپرورند که عاشقشان شوند و با آنها به اروپا بروند
(این زنها ُم ّصر بودند که باید عاشق بشوند تا مهاجرت
کنند ).ط ّناز ،زنی در کار خودفروشی که او را در 2004
در تهران مالقات کردم ،میگفت:
“در ایران نمیتوانم با کسی رابطه داشته باشم .ببین،
من نمیخواهم این کار را برای همیشه ادامه دهم.
میخواهم به دبی بروم ،مانند دوستم گلی ،با مرد آلمانی
یا فرانسوی مهمی دیدار کنم ،عاشقش شوم و به اروپا
بروم”.
زن جوان دیگری به نام سارا رؤیای مشابهی را بر زبان
میراند ،منتها آن را با توجه به فرصتهای شغلی شرح
میداد که همراه با فعالیتهای جنسی در دبی به دست
میآمد.
این نوع کار برای من بهتر است ،زیرا با امید و امکان
همراه است .من میتوانستم بروم و در جایی دیگر به
صورت خدمتکار خانگی کار کنم یا مستراح بشویم ،ولی
این شغل [روسپیگری] ،خوب است ،مخصوصاً در دبی
که با انواع مردم برخورد میکنم .یکی از این روزها با
مرد مهمی مالقات خواهم کرد ،شاید مردی که مثل
شما در آمریکا زندگی میکند؛ آنوقت عاشق همدیگر
میشویم و به آمریکا میرویم .چه شغل دیگری این
فرصت را هر روز به من میدهد؟
همۀ زنهایی که در دبی به خودفروشی اشتغال
داشتند ،یا در تهران در کار روسپیگری بودند ،به
عنوان روسپی شناخته نمیشدند .بسیاری از آنها سعی
میکردند توجیهات اخالقی بتراشند و اظهار میداشتند
که “انجام چنین کاری عیبی ندارد ،چون من برای سیر
کردن شکم خانوادهام باید پول درآورم”؛ این حرفی بود

که ندا در  2004به من میگفت .مصاحبهشوندۀ دیگری
قدمی فراتر رفت و گفت:
“فکر میکنم انجام این کار هر چند گاه بد نباشد ،زیرا
لطفی دارد ،و این شیخهای پولدار عرب که آپارتمان
بزرگی در اختیارم میگذارند ،با من خیلی خوب رفتار
میکنند ،و من از این راه پول زیادی به دست میآورم؛”
این حرفهای الدن بود که هر  6ماه یکبار به دبی
میرفت و پول فراوانی در میآورد ،به حدی که امکان
مییافت آپارتمانی در محلهای از محالت طبقة متوسط
مردم تهران داشته باشد و پسرش را به مدرسهای
خصوصی بفرستد .الدن توضیح میداد که “من حقیقتاً
آنچه از ق َِبل این شیخها دارم ،دوست میدارم .کار
سادهای است ،پول راحتی است ،و من هر چند گاه به
مدت یک ماه احساس شاهزادگی میکنم .موفق میشوم
از ایران بیرون بیایم ،آزادانه ن َفـسی بکشم [اشارهاش به
این بود که در دبی زنها مکـلّف نیستند پوشش اسالمی
داشته باشند ،یا از قوانین اخالق اسالمی اطاعت کنند]؛
این برای من تنوعی است .آن را دوست دارم”.
زن جوان دیگری به نام سوسن ،از دانشجویان دانشگاه
آزاد در تهران ،گفت که قصد ورود به بازار روسپیگری
در دبی را نداشت ،بلکه “به طور اتفاقی” در نخستین
سفرش به دبی به این کار کشیده شد ،و آنوقت جاذبۀ
درآمدهای مالی از این طریق او را جلب کرد .او اینطور
شرح داد که“ ،اول بار که به دبی رفتم ،صرفاً برای تفریح
با دوستانم بود ”.او بعدا ً در فصل تابستان به روسپیگری
حرفهای در دبی مشغول شد:
سوسن طی مصاحبهای در  2008برایم گفت که
چگونه در دبی پایش به بازار روسپیگری باز شد:
شبی رفته بودیم بیرون؛ از باشگاه که بیرون آمدیم،
در کنار خیابان منتظر تاکسی ایستادیم .ناگهان اتومبیل
حقیقتاً زیبایی ،که فکر میکنم آخرین مدل [مرسدس]
بنز بود ،نزدیک ما ایستاد ،و دو مرد با ما شروع به
صحبت کردند .گفتند  200درهم [ 40دالر آمریکا] به
ما میدهند که شمارة تلفنهای خود را به آنها بدهیم.
آنها آدمهای خوبی به نظر میآمدند؛  40دالر هم برای
ما خیلی پول بود .بنابراین ،شمارة تلفنم را به آنها دادم.
فردای آن روز زنگ زدند و گفتند  1600درهم [400
دالر آمریکا] بابت یک شب .خوب ،من عادت به این کار
نداشتم ،ولی آن پول آنقدر وسوسهانگیز بود که قبول
کردم .تاکنون این کار را به عنوان کاری جنبی انجام
دادهام ،مثل نوعی شغل تابستانه.
سوسن تنها کسی نبود که در دبی روسپیگری را به
صورت کاری جنبی یا ایجاد درآمد تکمیلی اختیار کرده
بود .لیال ،زنی که در آغاز مقاله از او نقل قول شد ،نیز
تجربۀ مشابهی را توصیف کرد.
لیال :خوب .بله ،من اینجا آمدم تا پول زیادی به دست
بیاورم و بعد پیش شوهر و کودکانم در تهران بروم.

پرسش :چگونه در دبی به روسپیگری حرفهای وارد
شدی؟
لیال :خوب ،من در یکی از تابستانها به قصد یافتن
پزشکی برای دخترم به دبی آمدم .او بسیار بیمار است
و به معالجات پیچیدهای نیاز دارد .پزشکی را پیدا کردم
که میتواند بهدخترم کمک کند ،اما این کار بسیار
گران تمام میشود .چیزی که او نیاز دارد بسیار هزینهبر
است ،ولی پول نداریم .من و شوهرم هر دو تحصیل
کردهایم .او مهندس است و من دورة تربیت معلم را
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دیدهام ،ولی در تهران برای من کاری نیست .بنابراین ،ما
مشکل داریم .خوب ،حدس میزنم هر کسی در ایران
دچار مشکل است.
پرسش :داشتی میگفتی ،آمدی به دبی که پزشکی
پیدا کنی .این همانوقتی است که پایت به حرفة
روسپیگری باز شد؟
لیال :اُه نه ،دقیقاً آنزمان نبود .اما در آن سفر من
چند زن ایرانی را دیدم که این کار را به صورت کاری
جنبی انجام میدادند .به من گفتند که درآمدشان چقدر
است و من تکان خوردم و تحت تأثیر قرار گرفتم .یکی
قاچاق ایرانیان به دوبی
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از دخترهایی که آنبار مالقات کردم ،به من گفت زیبا
هستم و چون ایرانیام میتوانم پول زیادی در اینجا
درآورم .بنابراین ،وقتی به ایران برگشتم ،همه چیز را
به شوهرم گفتم .به او گفتم که راه نجاتی برای دخترم
جراحی که سالمت را به او
پیدا کردهام؛ یک عمل ّ
بازمیگرداند .او درهم شد .بعد آنچه را شنیده بودم به
او گفتم .شنیده بودم زنهای ایرانی میتوانند به دبی
بروند و از این راه پول زیادی درآورند ،آنهم در مدتی
کوتاه .اول از حرف من خوشش نیامد .خود من هم اول
خوشم نیامد .اما این برای دخترمان است .بنابراین،
سرانجام موافقت کردیم که من به اینجا بیایم ۳ ،ماه
بمانم و آنوقت به کشورم برگردم .هر چه پول در بیاورم
صرف جراحی دخترمان خواهد شد .والسالم؛ همینه که
هست.
عبارت “همینه که هست” چیزی بود که بارها ،هم
از زنهایی میشنیدم که در ایران و دبی روسپی بودند،
هم از زنهایی که برای کمک به درآمدشان به دبی
میرفتند تا به کار روسپیگری مشغول شوند .ورود
همة زنان یاد شده به بازار روسپیگری عم ً
ال به دالیل
اقتصادی بود .آنان به بدتر شدن وضع استخدام در
ایران و فشارهای اقتصادی استناد میکردند که باعث
شده است تأمین هزینۀ خانوادهها بار سنگین روزافزونی
بر دوش زنان بگذارد .بسیاری از زنها میگفتند که
تنفروشی نخستین گزینۀ شغلی آنها نخواهد بود ،ولی
بعد از آن میگفتند“ :همینه که هست ”،و منظورشان
این بود که با توجه به خراب و خرابتر شدن شرایط
اقتصادی در ایران ،روسپیگری بهترین گزینة موجود
برای آنهاست .بعضی زنها میگفتند که اروپا یا ایاالت
متحده اولین گزینههای مهاجرتی آنهاست ،لیکن دبی
برای مهاجرتهای بعدی و امکانات اقتصادی پلۀ ارتقای
خوبی است .این زنها همه از نیازشان به فرصتهای
اقتصادی تازهای سخن میگفتند ،و دبی را جایی
میدیدند که اینگونه فرصتها را میتوان در آن یافت.
تینا ،روسپیای که در  2004در تهران مالقات کردم،
میگفت:
“هر کس میداند که دبی محلی است که زنان برای به
دست آوردن پول فراوان باید به آنجا بروند .مقصودم
این است که شما در این شهر حتّی وقتی در خیابان
راه میروید ،یا در میخانهای هستید ،امکان ندارد که از
شما خواستگاری ،یا به شما پیشنهادی نشود ،بنابراین،
میتوانید پول زیادی به دست آورید ”.بعضی از زنانی
که با آنها گفت وگو کردم ،میگفتند آنها با دالالن
بقیه
یا استخدامکنندگان روسپیان کار میکردندّ ،
میگفتند به اختیار خودشان آمده بودند و به صورت
“پیمانکاران مستقل” عمل میکردند .برخی از زنان
میگفتند میخواستهاند به دبی بیایند تا “از سرکوب در
ایران نفس راحتی بکشند”؛ بعضی میخواستند “دنیا را

ببینند” و بعضی میآمدند که “تجربیات تازهای” کسب
کنند .تقریباً همۀ مصاحبهشوندگان من تجربیات و
دالیل متفاوتی برای آمدن به دبی داشتند .با وجود این،
ن نکته اشار ه نکردهاند که مجبور،
هیچیک از آنها به ای 
ربوده ،یا “قاچاق” شدهاند .اگرچه یقین دارم که بعضی
زنها چیزهایی را تجربه کردهاند ،که در دامنة تعریف
“قاچاقکشی” قرار میگیرد .در طول مدتی که این
پژوهش را اجرا میکردم ،به هیچ زنی برنخوردم (امکان
دارد که این زنان پنهان باشند و دستیابی به آنها دشوار
مهم است که شمار
باشد؛ با اینحال ،یادآوری این نکته ّ
زیادی از این زنان به میل خود راهی دبی میشوند).
تجربههایی که به زور و فشار و بدرفتاری مربوط میشد،
وقتی رخ میداد که آن زنها در دبی بودند ،و سوء
پلیس وارداتی یا از طرف
رفتار هم نوعاً از ناحیۀ اعضای
ِ
کارفرمایانی بود که از غیر قانونی بودن روسپیگری و از
36
نیازهای مالی زنان بهره میبردند.
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با توجه به اینکه روسپیگری در امارات متحدۀ
عربی غیر قانونی است ،و زنانی که بیش از مدت قید
شده در گذرنامههایشان در این کشور میمانند امکان
دارد بیدرنگ از کشور اخراج شوند ،بسیاری از آنان
مجبور میشوند به واسطهها و کارفرمایانی متکی شوند
که ممکن هم هست با آنها بدرفتاری کنند زنان
هم معموالً از گزارش دادن این بدرفتاری به مقامات
بیم دارند .بنا به گزارش این زنها ،ایشان از اخراج و
انتقامجوییهای واسطهها و کارفرمایان هم میترسند.
تناقض در این است که با غیر قانونی کردن روسپیگری
و قاچاقکشی ،قوانین سفت و سختی به نام “حمایت”
از زنان وضع میشود که فقط زنان را در معرض سوء
استفادههای فزاینده قرار میدهد ،زیرا پای روسپیگری
را به حوزۀ اقتصاد غیر رسمی میکشاند و آن را
زیرزمینیتر میکند .رنج هایی که زنها از این سوء رفتار
میبردند ،گاه از پلیس بیگانه ناشی میشد که در خدمت
دبی بودند ،یا امری دائمی و هر روزه بود ،زیرا آنها
نمیتوانستند این سوء رفتار را به پلیس گزارش بدهند.
به عالوه ،دبی از آن جامعۀ مدنی رسمی برخوردار
نیست که بتواند به این مسائل حساس اجتماعی برسد.
همانطور که در باال گفته شد ،هیچگونه خدمات
اجتماعی یا بهداشتی برای غیر شهروندان وجود ندارد ،و
36قسمت مه ّمی از نیروی پلیس ِامارات متحدۀ عربی را باید از خارج وارد
کنند ،زیرا به اندازۀ کافی شهروند اماراتی وجود ندارد که نیروی الزم
را برای تأمین نیازهای فزایندۀ ضابطان قانون فراهم کنند .بسیاری از افراد
پلیس که از خارج وارد میشوند ،آموزش ندیدهاند .بعضی از مصاحبه
شوندگان من از بدرفتاری افسران پلیس ادارۀ مهاجرت گزارشهایی
میدادند.

بخش خدمات غیر رسمی غالباً با نبو ِد منابع کافی
برای پاسخگویی به خواستهای فزایندهای رو به روست
که جمعیت در حال افزایش مهاجر پیش روی آنها قرار
میدهد .بنابراین ،زنهایی که خود را در موقعیتهای
مشکل میبینند (از قبیل سوء استفاده از سوی دالالن
یا مشتریان) یادآور میشوند که هیچ جایی را برای
دادخواهی ندارند ،مگر آنکه حاضر شوند به ایران
برگردند؛ کاری که ،به دالیل گوناگون ،همیشه گزینۀ
مطلوبی نیست.
چنانکه گفته شد ،به سبب غیر قانونی بودن
روسپیگری ،بسیاری از زنها از بدرفتاریهای پلیس با
آنها گزارش میدادند .ط ّناز میگفت:
“آنها گاه بهگاه میآیند و بر س ِر ما میریزند .آن زمان
است که باید خیلی مواظب باشید ،چون ممکن است
آنها شما را دستگیر کنند ،بزنند ،و خدا میداند سر از
کجا درخواهید آورد”.
ط ّناز داستانهایی را برایم میگفت که از دوستانش
شنیده بود ،دوستانی که پیش از زندانی شدن ،با آنها
به شدت بدرفتاری شده یا پلیس به آنها تجاوز کرده
بود .ط ّناز سپس این داستان نفرتانگیز را برایم نقل
کرد:
دختری که او را از ایران میشناختم ،برای گرفتن
کمک به پلیس مراجعه کرد .مردی دنبال این دختر بود،
مردی وحشتناک که همیشه این دختر را کتک میزد.
ما به او گفتیم به پلیس شکایت کند .اما وقتی او این
کار را کرد میدانید چه اتفاقی افتاد؟ افراد پلیس او را
به بیابان بردند ،به او تجاوز کردند ،او را زدند و به دبی
برگرداندند .آن وقت دربارۀ مردی که دختر از او شکایت
داشت ،سئوال کردند .موقعی که دختر نام و شمارۀ تلفن
او را به آنها داد ،میدانید چه کردند ،اون کثافتها؟ به
آن مردک تلفن زدند و گفتند:
“بیا این دختر را ببر ،او کلفت تُست که فرار کرده ،و
حاال تو باید بیایی و او را تحویل بگیری ”.این پلیسها
حالم را به هم میزنند.
در حالی که بعضیها از افراد پلیس نفرت داشتند،
بقیه نسبت به آنها اظهار بیاعتمادی میکردند و
میگفتند مطمئن نیستند که بتوانند موارد سوء رفتار را
به پلیس گزارش بدهند .نوا میگفت“ :بله در دبی ،مانند
ایران ،پلیسها آدمهای بدی هستند“ 37”.شما دوست
ندارید با آنها درگیر شوید ،ما هم طرفِ آنها نمیرویم.
37اینجا ،نوا اشاره دارد به پلیس منکرات در ایران که از قرار معلوم
جوانان را به بهانۀ «تخلّف از اخالق اسالمی »،از قبیل لباس نامناسب« ،عمل
بر خالف ادب اجتماعی» ،باده نوشی ،رقص و «رفتار ناشایست »،دستگیر
میکند.

البته ،ما مشکلمان را پیش پلیس نمیبریم ”.سیما،
فاحشهای دیگر از ایران که من او را در  2008مالقات
کردم ،میگفت:
“بعضی اوقات مشتریها ما را اذیت میکنند ،از ما سوء
استفاده میکنند ،یا پول نمیدهند ،اما در این موارد
کاری نمیتوانیم بکنیم ،زیرا اینطور نیست که بشود
پیش پلیس رفت؛ این کار وضع را بدتر خواهد کرد”.
بدین ترتیب ،این زنان اغلب مرجعی برای شکایت
از مشتریان بدرفتار یا داللهای محبت ندارند و ممکن
است در چرخهای از خشونت و سوء رفتار گرفتار شوند.
برخی از زنها میگفتند که مجبورند مقادیر زیادی
رشوه بدهند تا دستگیر نشوند .سیما میگفت:
“ما مجبور میشویم پول زیادی بپردازیم ،صرفاً برای
اینکه گیر نیفتیم ،فقط برای اینکه زندگی کنیم .این
واقعاً عاجزکننده است ،چون باید دائماً مقدار زیادی پول
به اینها بدهیم ،و فقط پول زیادی بدهیم ،زیرا مردم
از ما سوء استفاده میکنند .ما تالش میکنیم پولی
در بیاوریم ،ولی در نهایت این کار برای ما گران تمام
میشود”.
زن جوان دیگری به نام مرضیه میگفت:
“پلیسها در اینجا بدتر از داللها هستند .آنها با
ما بیشتر بدرفتاری میکنند و میکوشند ما را تحت
نظارت داشته باشند .من د ّاللی ندارم که از بابت او
ناراحت باشم ،اما باور کن به جای آن ،نگران پلیسام”.
مستـمر پلیس و
بسیاری از زنان از مزاحمتهای
ّ
اوقات طوالنی (تا  ۳ماه) بازداشت در سلولهای
محبس گزارش میدادند .هفت زن از بدرفتاری اعضای
پلیس در حق آنها پس از دستگیری (در خیابان یا
در روسپیخانهها ،یا در دو مورد به سبب آنکه برای
استمداد به پلیس مراجعه کرده بودند) و اقامت اجباری
برای چندین روز متوالی در بازداشتگاهها ،گاه بدون غذا
یا آب ،خبر میدادند.
یک فعال مدنی که در پناهگاهی خصوصی برای زنان
کار میکرد ــ پناهگاهی که تعطیل شد ــ میگفت،
“بله سلولهای حبس برای زنان وحشتناک است .با
چشمهای خودم آنها را دیدهام؛ پلیس هم حقیقتاً با
آنها بد رفتار میکند”.
مجردی
از چندین مصاحبهشوندۀ مختلف شنیدم که به ّ
که زنها را به سبب اشتغال به روسپیگری دستگیر
میکنند ،با بدرفتاری و مزاحمت زیاد رو به رو میشوند.
زنی اماراتی که در بیمارستانی محلی کار میکند ،به من
میگفت ،مسأله این است که “پلیس اینجا از سراسر
جهان آمدهاند ،و نمیدانند چه میکنند .بعضی اوقات
به آنها گفته میشود چه بکنند ،ولی اغلب هیچ چیز
به آنها گفته نمیشود؛ بنابراین ،فکر میکنند هر کار
بخواهند میتوانند بکنند .بعضی اوقات سوء استفاده
میکنند”.
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خامته

دبی برای بسیاری از زنان ایرانی شهری سرشار از
فرصتها و چالشهاست .بزرگترین این چالشها
نگرشهای رایج دربارة آن هاست .در دو نگرش رایج و
تجربه در برابر این زنها ،گفتمانهایی است که دربارۀ
آنها طرح شده است .زنها در دو چارچوب نظری
طرح شده دربارۀ آنها جای نمیگیرند .این چارچوبها
عاملـیت [و استقالل
سودمند نیستند و در واقع نقش
ّ
وجودی زنان] را از آنان سلب میکنند ،زیرا بر گزارشها
و تجربیات خود آنها مبتنی نیست .زنان برای مهاجرت
دادن
دالیل و روایتهای متفاوت دارند ،و تعمیم
ِ
تجربههای آنان مشکل است .همانطور که رادهیکا
کوماراسوی ،گزارشگر ِسازمان ملل ،دربارة خشونت با
زنان یادآور شده است“ :بحث روسپیگری باید شامل
مرکـب از
این اصل باشد که روسپیگری پدیدهای است
ّ
روابط اجتماعی و جنسی متعددی که مشخصاً ،تاریخی،
فرهنگی و شخصی است .تنها فصل مشترک در جامعۀ
المللی روسپیان ،عامل اقتصادی است :روسپیگری
بین
ِ
فعالیتی درآمدزا است 38”.بر اساس تحقیقات میدانیام،
به نظر میرسد که زنان اغلب به علتهای گوناگونی با
مجرد حضور در
طیب خاطر مهاجرت میکنند ،اما به ّ
امارات متحدۀ عربی ،ممکن است به سبب نبود جامعۀ
ضـد روسپیگری ،و
مدنی رسمی ،قوانین شدید بر ّ
مسائل تشکیالتی پلیس ،در معرض فشار و سوء رفتار
قرار گیرند.
گفتمانهای جاری دربارۀ زنان ایرانی ،و نیز
گفتمانهای عام دربارة “قاچاقکشی ”،بر تجارب یا
نیازهای خود زنان مبتنی نیست ،و احتیاجات زنان
و مردان مهاجر را برآورده نمیسازد .چارچوب نظری
طرح شده در (تیپ) میکوشد شرایط عبور از مرزها
را سختتر کند (و این مهاجرت را فقط مخفیانهتر
میکند ،و از اینرو زنان بیشتر دستخوش سوء رفتار

"

واحد ویژۀ حقوق بشر نیروی پلیس (تشکیالتی
جدید ،اگر چه اعضای آن هیچ آموزش یا سابقهای در
مسائل حقوق بشر ندارند و این خود ا ِعمال اختیارات
آن را مشکل میکند) از زنها میخواهد که اگر بر ضد
“قاچاقچیان” خود شهادت بدهند ،آزاد یا به وطنشان
بازگردانده خواهند شد ،یا از آنان حمایت خواهد شد.
مسأله این است که بسیاری از اوقات زنها با قاچاقچیان
کار نکرده ،و غالباً به میل خود مهاجرت کرده ،یا با
واسطههایی کار کردهاند که ر ّدی از آنها ندارند .بسیاری
نیز نمیخواهند از کشور اخراج شوند و بیم دارند که هر
نوع همکاری با پلیس به اخراج فوری آنها انجامد.
“ما به پلیس اعتماد نداریم ،پس چگونه میتوانیم
مطمئن باشیم که این واحد جدید گروه متفاوتی خواهد
بود؟”
این مطلب را تینا میگفت و اشارهاش به بخش حقوق
بشر نیروی پلیس بود .نوا توضیح داد که“ :میدانید،
منظورم این است که چنانچه با پلیس همکاری کنم،
خوب میدانم کار به کجا خواهد کشید .آنها مرا به
کشورم ایران بازخواهند گرداند ،بدون پول .پایان قصه”.
او اضافه کرد،
“این چیزی نیست که من میخواهم .من دوست دارم
اینجا بمانم و پول درآورم”.
زنانی که با مسائل بهداشتی مواجهاند ،نیز از بیپناهی
و نبو ِد حمایت سخن میگفتند .زنی که از یکی از
مشتریهایش حامله شده بود ،گفت که به سبب غیر
قانونی بودن حاملگیاش ،او را دستگیر کرده و به زندان
انداخته بودند .میگفت:
“میخواستم بچهام را بیندازم ،یا به نوعی پیشگیری
کنم ،اما اینجا جایی برای اینجور کارها نیست .در
ایران وضع بهتر است .کی خبر داشت که این چیزها در
دبی این قدر دشوار است؟”
وقتی در زندان بود بچهاش را به ناگزیر در آنجا زایید.
سپس او را به پناهگاهی خصوصی ،که بعدها تعطیل
شد ،فرستادند .هنگامی که با او دیداری داشتم ،مشغول
خودفروشی در خیابان بود و تالش میکرد به حد کافی
پولی درآورد تا با نوزادش دبی را به قصد اروپا ترک کند.
زنهایی دیگر گزارش دادند که خدمات بهداشتی مربوط
به آمیزشهای جنسی نیز در دسترس آنان نیست؛ و
چند نفر از آنها سبب نرفتن به دنبال آزمایش و معالجه
را قوانین امارات متحدۀ عربی عنوان میکردند که
تکلیف میکند چنانچه آزمایشهای اچ ـ آی ـ ویِ یک
غیر شهروند مثبت باشد ،باید بیدرنگ از کشور اخراج
شود.
ثریا ،روسپی  22سالهای از ایران ،شرح ماجرایش
را اینطور آغاز کرد“ :بنا ندارم آزمایش بدهم .اوالً این
آزمایش بیش از اندازه گران است؛ ثانیاً حتی نمیدانم
برای انجام این آزمایش به کجا بروم .خبر دارم که

بیمارستانها از امثال ما استقبال نمیکنند .نوا نیز
میگفت“ ،شنیدهام که ممکن است تو [نوا] را به علت
بیمار بودن از کشور بیرون بیندازند .نه ،متشکرم .شانسم
را امتحان میکنم و سعی میکنم [خودم] بهتر شوم”؛
و این اظهار نظر دست کم  5تن از مصاحبهشوندگانم
بود .بیشتر زنان شرح میدادند که نبو ِد دسترسی
به وسایل و خدمات ،آنها را در کار روسپیگری در
وضع خطرناکتری قرار میدهد .بسیاری از آنها اشاره
کاندم یا وسایل
میکردند که اغلب از ایران با خودشان ُ
جلوگیری میآورند ،اما برای به دست آوردن محصوالت
مربوط به تنظیم خانواده ،در دبی با هزار مشکل رو بهرو
بودند.

میشوند )،بر روسپیگری داغ جرم میگذارد (و بدین
ترتیب ،گزارش سوء رفتارها را برای زنان فعال در بازار
روسپیگری سختتر میکند )،و فقط در صورتی از آنان
حمایت میکند که حاضر باشند بر ضد “قاچاقچیان
خود” (که اغلب وجود ندارند ،یا رشتۀ ارتباط زنان با
آنها قطع شده است) شهادت بدهند .شناختی تازه از
“قاچاقکشی” و چالشهایی که زنان مهاجر و کارگران
جنسی با آن رو بهرو هستند ،به ما کمک میکند منابع
حمایتی را که نیاز دارند در اختیارشان بگذاریم .شناخت
از روسپیگری بینالمللی به عنوان نوعی کار به ما
امکان میدهد از قوانین کار برای حمایت زنان در برابر
سوء رفتار استفاده کنیم .تکرار این مطلب مهم است
که گفتمانهای طرح شده دربارۀ قاچاق زنان ایرانی (و
در واقع ،گفتمانهای شایع در میان مردم به طور کلی)
به منافع زنان ایرانی یا هر دستۀ دیگر از زنان مهاجر
یا روسپیان در هر کشوری خدمتی نمیکند ،و فقط
خو ِد خویشتن و فـردیت مردم را زیر سئوال میبرد.
بهتر است به جای تمرکز کردن روی تقابل ِ گناهگار/
بیگناه یا اجبار /اختیار ،توجه خود را به ساختارهای
اجتماعیـاقتصادی و سیاسی معطوف کنیم که زنان را
در مسیر مهاجرت قرار میدهد ،و نیز به شیوههایی که
میتوانیم با پرداختن به مشکل سیاستهای سختگیرانۀ
مهاجرت و زدودن داغ جرم از کار روسپیگری ،شرایط
زندگی و کار زنان را بهبود بخشیم.

38Kempadoo and Doezema, Global Sex Workers, 54.
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چکیده

در این مقاله تاثیر برخورداری از امنیت اجتماعی
بر هویت زنان بر اساس این فرض بررسی شده
ِ
کلیدی نسبت
است که هویت بر بنیاد دو عامل
ویژگیهای اکتسابی_انتسابی و نسبت اولویت به
قضاوت دیگران_ خود ،به دو نوع هویت فعال و
انفعالی قابل طبقهبندی است .این تحقیق پیمایشی
با در نظر داشتن متغیرهای تحصیالت و اشتغال به
عنوان ویژگیهای اکتسابی ،متغیر سن و زیبایی به
منزلۀ خصایص انتسابی ،و متغیرهای دینداری و
تاهل به عنوان متغیرهای قضاوت ،انجام و سنجة
امنیت اجتماعی بر اساس سه بُعد امنيت فکری،
امنيت عاطفی و امنيت اخالقي ساخته شد .نمونۀ
این تحقیق 1260 ،تن از زنان ساکن در تهران بود.
یافتهها حاکی از آن است که زنان برخوردار از
امنیت در حد قابل مالحظهای هویت فعال دارند.
زنان متاهل و جوانی که بیش از زنان مجرد و سن
باال از امنیت اجتماعی برخوردارند ،هویت فعال
داشتند .زنان تحصیلکرده با بهرهمندی از امنیت
اجتماعی باالتر ،بیش از دیگر زنان دارای هویت
فعال بودند .هویت زنان دیندار و زیبایی که امنیت
اجتماعی کمی داشتند ،انفعالی بود .لذا ،هویت
فعال زنان بیش از آنکه به ویژگیهای اکتسابی و به
داوری خودشان متکی باشد ،در گرو برخورداری
از امنیت اجتماعی است.
Manijeh Navidnia, "Women, Identity and Societal Security in
Tehran," Iran Nameh, 26:3-4 (2011), 72-83.
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 .1بیان مسئله

جامعۀ مدرن ،زنان را برابر مردان تعریف نمود و
آنان را به بازار کار کشاند .از این رو ،زنان خانه را ترک
گفتند ،کارهای خانگی را بیاعتبار شمردند ،و کودکان
و جوانان را در خانواده به حال خود گذاشتند .این
تغییر بنیادی در سبک زندگی ،زنان را با شرایط جدیدی
مواجه کرد که نیازمند بازنگری در هویت و هستی آنان
بود 1.از سوی دیگر ،برای آنکه زنان بتوانند حضورخود
را به اثبات برسانند و تعامالتشان را با کمترین
آسیبپذیری در حوزۀ خصوصی و عمومی سامان
بخشند 2،به برخورداری از امنیت اجتماعی نیازمند
شدند .زیرا امنیت اجتماعی ضمن مقابله با سلطه ،اجبار،
اجحاف ،تبعیض و نابرابری ،شرایط زندگانی را در سایۀ
3
توانمندیهای بالقوه و بالفعل زنان مهیا میسازد.
بنابراین ،مقالۀ حاضر ضمن تاکید بر ضرورت
امنیت اجتماعی در زندگی زنان ،به بررسی تاثیر امنیت
اجتماعی در تبلور خصوصیات پویا و فعال هویت
زنان میپردازد .در این راستا ،براساس نظریات جورج
هربرت مید ،یورگن هابرماس و نظریه پردازان امنیتی،
الگوی نظری ارائه و فرضیههای تحقیق بر اساس
بررسی
دادههای تجربی ،آزموده و صحت و سقم
آن هویت
نوعیت
شدهاست.

 .2چارچوب نظری

جورج هربرت مید (George Herbert Mead,

 )1893-1931خود را به دو بخش منِ فاعلی و منِ
مفعولی تقسیم کرده و معتقد است خود از تعامل و
ارتباط میان این دو بخش شکل میگیرد .من فاعلی
شامل خواستهای فردی ،عالیق ،دلبستگیها ،و انگیزة
شخصی است .من مفعولی در یادگیریهای اجتماعی
4
ریشه دارد و تبلور خواستها و اهداف جمعی است.
به استناد این نظریه میتوان نتیجه گرفت که هویت به
حسب “نوعیت” به دو دستة کلی تقسیم میشود که
میزان اتکا بر خصوصیات انتسابی و اکتسابی ،میزان
پویایی و فعلیت یا انفعال و شکنندگی هویت را تعیین
میکند .طبیعت ًا هر چه هویت از تعریف خود بر مبنای
خصوصیات انتسابی فاصله بگیرد و به ویژگیهای
اکتسابی اتکا کند ،انعطاف بیشتری مییابد و به
فعلیت آن اضافه میشود .ب ه عکس ،هر چه هویت به
خصوصیات انتسابی تکیه کند ،منغعل تر و شکنندگی
آن بیشتر میشود 5،زیرا قابلیت دخل و تصرف
در ویژگیهای انتسابی بسیار کم و در برخی موارد
ناممکن است ،اما ویژگیهای اکتسابی به اختیار ،اراده و
برنامهریزی فرد اتکا دارد و برای همة افراد در صورت
جدیت و پشتکار تقریب ًا قابل حصول است 6.یورگن
هابرماس ( )Jurgen Habermas, 1921کنش افراد را
به دو نوع کنش عقالنی و ارتباطی تقسیم میکند .کنش

ارتباطی بیشتر در حوزة خصوصی ،و کنش عقالنی
در حوزة عمومی صورت میپذیرد 7.کنش ارتباطی
و عقالنی افراد به میزان حضور آنان در موقعیتهای
اجتماعی رسمی و غیر رسمی وابسته است ،و هویت
افراد به اتکای داوری دیگران و خویشتن در این
موقعیتها تعریف و تعیین میشود 8.پس صرفنظر
از ویژگیهای انتسابی و اکتسابی ،عامل تعیینکنندة
دیگر در هویتیابی ،میزان اتکا به داوری است؛ یعنی
هویتیابی فرد به چه نسبت به ارزیابی و قضاوت
خود او متکی است و به چه میزان به قضاوت و داوری
دیگران .این عامل نیز بر پویایی و شکنندگی هویت
تاثیر گذار است .هر چه تعریف هویت بر تمجید،
تحسین ،تشویق ،ترغیب ،یا به عکس توبیخ ،توهین
وتنبیه دیگران متکی باشد ،شکنندگی هویت بیشتر
است ،و هر چه هویت بر داوریهای فردی متکی
باشد ،میزان پویایی و پایداری هویت بیشتر است.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت هویت به حسب
“نوعیت” به دو دستة کلی پویا -فعال و انفعالی-
شکننده قابل تقسیم است که دو عامل بنیادی آن،
ویژگیهای انتسابی -اکتسابی و اتکا به داوری دیگران-
خویش است( .جدول شماره )1
به اعتقاد بُرن موالر ()Bjorn MollerT 1943-
امنیت اجتماعی بستری است که تعامل و مراوده میان
افراد را در فضای طبیعی فراهم میآورد و به شرایط
سلطهگری و سلطهپذیری پایان میدهد و ارتباطات را
به حسب خواستها سامان میبخشد 9.امنیت اجتماعی،
مأمنی است که افراد در پناه آن از ترس ،آزار ،تهدید ،و
آسیب دیگران محافظت میشوند و آسودگی را حس
میکنند 10.به نظر اُل ویور ( )Ole Waever, 1946و
باری بوزان ( )Barry Buzan, 1960امنیت اجتماعی به
دغدغههای منفور شدن ،تمسخر شدن ،مورد قبول واقع
نشدن ،اعتبار و منزلت نداشتن و از این قبیل خاتمه
میدهد 11.از اینرو ،با تحقق امنیت اجتماعی ،افراد در
فضایی آزاد قرار میگیرند که میتوانند هویت خودشان
را به حسب خواستها و معرفت خود تصویر کنند و
نیازی به تن دادن به اجبار ندارند 12.لذا ،امنیت اجتماعی
زنان ،یعنی مقابله با خطرات آسیبهای هویتی آنها ،به
1

Rochelle Parks-Yancy, “The Effects of Social Group
”Membership and Social Capital Resources on Careers,
Journal of Black Studies, 36:4 (2006), 515-545.
2

Jennifer Kerpelman and Lloyd White,

”“Interpersonal Identity and Social Capital,
The Journal of Black Psychology, 32:2 (May 2006),
219-242, 219.
3
Brandon, Hamber et al, “Discourses in Transition:
Re-Imagining Women’s Security,” International Relations,
20:4 (2006), 487–502.

4غالمعباس توسلی ،نظریههای جامعه شناسی (چاپ  ،2تهران:
سمت.298-315 ،)1370 ،

5
P. H., Liotta, “Through the Looking Glass: Creeping
Vulnerabilities and the Reordering of Security,” Security
Dialogue, 36:1(2005), 49–70.
6
David Collinson, “Identities and Insecurities: Selves at
Work,” Organization, 10:3(2003), 527–547.

7یورگن هابرماس ،بحران مشروعیت؛ تئوری دولت سرمایه داری مدرن،
ترجمة جهانگیر معینی (تهران :گام نو.60-49 ،)1380 ،
8رابرت هوالب ،یورگن هابرماس ،نقد در حوزة عمومی ،ترجمة حسین
بشیریه (تهران :نشر نی.75-69 ،)1375 ،
9مناسبترین معادل برای “ societal securityامنیت جامعهای یا
امنیت جامعوی” است ،اما چون این اصطالح چندان مأنوس نیست ،از
واژة “امنیت اجتماعی” استفاده شده است که البته معادل دقیقی نیست.

 qجدول 1نوعیت هویت بر حسب ویژگیهای انتسابی -اکتسابی ،و اتکا به داوری دیگران -خویشتن

نوعیت هویت
q

داوری دیگران -خویشتن

انتساب -اکتساب
q

q

هویت پویا و فعال

اولویت با ویژگیهای اکتسابی

اتکای بیشتر بر داوریهای خویش

هویت انفعالی و شکننده

اولویت با ویژگیهای انتسابی

اتکای بیشتر بر داوریهای دیگران

10منیژة ،نویدنیا“ ،درآمدی بر امنیت اجتماعی” ،فصلنامة مطالعات
راهبردی ،سال  ،6شماره ( 1بهار .76-55 ،)1382

11منیژه ،نویدنیا“ ،تاملی نظری در امنیت اجتماعی با تاکید بر گونههای
امنیت ”،فصلنامة مطالعات راهبردی ،سال  ،9شمارة ( 1بهار ،)1385
.72-53
12
Pinar Bilgin, “Individual and Societal Dimensions
of Security,” International Studies Review, 5 (2003),
203–222.
13
Maria Stern, “‘We’ the Subject: The Power and
Failure of (In) Security,” Security Dialogue, 37:2
(2006), 187–205.
14
Heidi, Hudson, “‘Doing’ Security As Though
Humans Matter: A Feminist Perspective on Gender
and the Politics of Human Security,” Security
Dialogue, 36:2 (2005), 155–174.
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Frank Möller, “Capitalizing on Difference: A Security

Community or/as a Western Project,” Security Dialogue,
34:3 (2003), 315–328.

16منیژة ،نویدنیا“ ،اولویت امنیتی شهروندان در مناطق مختلف شهر
تهران ”،فصلنامة جغرافیای انسانی دانشگاه آزاد اسالمی ،سال  ،2شماره
( 2بهار .99-87 ،)1389

هویت فعال

q q

15

 qمدل تحلیلی :رابطة امنیت اجتماعی با نوعیت هویت

ویژگیهای اکتسابی
داوریهای خود

امنیت اجتماعی
هویت منفعل

q q

فرضیة اصلی مقاله را با توجه به مباحث یاد شده
میتوان به ترتیب زیر صورتبندی کرد:
زنانی که از امنیت اجتماعی کمتر برخوردارند،
بیشتر دارای هویت انفعالی هستند ،و زنانی که بیشتر
امنیت اجتماعی دارند ،بیشتر دارای هویت فعال و پویا
هستند.
با توجه به این مطلب که هدف بررسی تاثیر امنیت
اجتماعی بر تبلور هویت فعال و انفعالی در زنان است،
میزان تاثیرگذاری خصایص اکتسابی و انتسابی ،و
میزان اتکا به قضاوت دیگران و شخص ،به صورت
متغیرهای کنترل در رابطة میان ابعاد امنیت اجتماعی با
نسبت هویت پویا و انفعالی ،حذف شد ،به این ترتیب
فرضیههای زیر از فرضیة اصلی استخراج گردید:
در زنان تحصیلکرده که از امنیت فکری کمتری
برخوردارند ،هویت انفعالی بیشتر است.

امنیت فکری ( )thought securityیعنی تضمین
عقاید و افکار افراد در مقابل خطرات و آسیبهایی که
در مواجهه با دیگران پیش میآید ،مانند تمسخر ،تهدید
یا شرایطی که مانع اشاعة نظر و ترویج باورهای فرد
شود .در این تحقیق ،شاخصهای امنیت فکری شامل
میزان راحت بیان نمودن باورها ،نشر عقاید ،پرداختن
به نظریات مورد عالقه ،بحث و گفتوگو در مجامع
عمومی ،تبلیغ و تشویق افکار است.
امنیت عاطفی ( )emotional securityیعنی اطمینان
از آنکه دیگران ما را دوست دارند ،بود یا نبودمان
برایشان اهمیت دارد ،دردها و مصائب ما ،آنان را نیز
دچار اندوه و غم میکند و مسائلی از این قبیل که در
قلمرو احساس و عاطفه قرار میگیرند .امنیت عاطفی
با شاخصهايی چون میزان روابط چهرهبهچهره ،میزان
همدردی و صمیمیت ،میزان مهرورزی و ابراز عالقه و
دوستی اندازهگیری شده است.
امنیت اخالقی ( )ethical securityعبارت است
از تضمین اصول و الگوهای اخالقی در روابط و
مناسبات افراد ،مانند اعتماد ،صداقتُ ،حسن نیت ،سعة
صدر ،خیرخواهی و غیره .در این تحقیق ،امنیت اخالقی
با شاخصهای ميزان مخاطرهآميز بودن شاخصهايی
مانند سپردن سرمايه به فرد ديگري برای سرمايهگذاري،
كمك به افراد ناشناس ،برقراري ارتباط دوستي با
افراد غريبه ،انجام معامالت مهم و بحث و گفتوگو،
اندازهگیری شده است.
هویت فعال و پویا ( )active identityیعنی
هویتی که دارای تحرک ،بازاندیشی و بازسازی خویش
است ،تابع کلیشههای تعریف شدة ثابت هویتی
نیست ،و به حسب الزامات و شرایط محیط اجتماعی
و فرهنگی ،و نیز معرفت و بینش و درایت نسبت به
افکار ،احساسات و رفتار خود سامان مییابد و از ابراز
وجودی متفاوت با دیگران ابایی ندارد .برای تعیین
میزان فعلیت و پویایی هویت ،از شاخصهایی چون
میزان تالش برای تحصیل ،اشتغال ،هنرآموزی ،میزان
پشتکار برای کسب امتیازات فرهنگی و اجتماعی ،میزان

q

 .3فرضیههای تحقیق

 .4متغیرهای تحقیق

q

گونهای که حیات آسودة آنان را تضمین و اقدامات الزم
برای رشد و بقای هویت خواسته شده ایشان را فراهم
کند 13.امنیت اجتماعی زنان زمانی تحقق مییابد که آنان
بدون ترس و هراس از دیگران ،آنچه را خوب میدانند
14
و آموزش دیده اند ،با آسودگی خیال اجرا کنند.
به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت هویت فعال
که نیازمند ابراز وجود شخصی و کسب ویژگیهای
اکتسابی است ،با برخورداری از امنیت ،احتمال بروز
بیشتری خواهد یافت ،و هویت منفعل که به داوری
دیگران و پذیرش شرایط متکی است ،به عکس بیشتر
در شرایط ناامن شکل میگیرد.
از سوی دیگر ،تعیین کردن اشکال امنیت است که
15
امنیت شغلی ،بهداشتی و خبری از جملة آنها هستند.
همچنین طبقه بندی ایمنی به امنیت وجودی ،رفاهی
و امنیت معنابخش است 16.به زعم مولف ،تقسیمبندی
دیگر در نظر گرفتن ابعاد ایمنی در سطوح سه گانه
خُ رد ،میانه و کالن است .امنیت در سطح خُ رد حداقل
دارای سه جزء شناختی ،احساسی و رفتاری است.
پس امنیت اجتماعی در همین سطح حداقل دارای سه
بُعد امنیت فکری ،عاطفی و اخالقی است که از تجمیع
آنها امنیت تحقق مییابد .بنابراین ،برای سنجش میزان
برخورداری زنان از امنیت اجتماعی ،الزم است حداقل
این سه بُعد ارزیابی گردد.

در زنان جوانی که امنیت عاطفی بیشتری دارند،
هویت فعال بیشتر نمایان است.
در زنان شاغل که از زنان خانهدار امنیت اخالقی
کمتری دارند ،هویت انفعالی بیشتر است.
در زنان متاهلی که امنیت عاطفی باالتری دارند،
هویت فعال بیشتر است.
زنان زیبایی که امنیت اخالقی کمتری دارند ،دارای
هویت انفعالی هستند.
زنان دینداری که دارای امنیت فکری باالتری هستند،
هویت فعال دارند.

فعالیت در انجمنها و سازمانهای داوطلبانه استفاده
شده است.
هویت انفعالی و شکننده ()passive identity
به هویتی اطالق میشود که همة کلیشههای رفتاری
رایج را میپذیرد و برای ارائة آنها بیکم و کاست
اقدام میکند .چنین هویتی به دلیل پذیرش تمام و
کمال تعاریف قالبی موجود ،کام ً
ال تابع ویژگیهای
محیط زیست خود است و به انطباق خود با شرایط
نامشخص و بدون تعریف قادر نیست .به همین جهت
اگر در موقعیتهایی قرار گیرد که الگوهای رفتاری
روشنی ندارد ،درمانده میشود و احتمال شکنندگی آن
میرود .هویت منفعل با شاخصهایی چون میزان قبول
و پذیرش الگوهای فرهنگی رایج در خصوص زنان،

ویژگیهای انتسابی

داوری دیگران

میزان اطاعت و تابعیت از این الگوها ،میزان اهمیت به
ویژگیهایی انتسابی همچون زیبایی و هوش ،به نسبت
ویژگیهای اکتسابی مانند تحصیل ،ورزش ،یا میزان
توجه به عقاید و آرای دیگران ،در مقایسه با میزان تاکید
بر نظر خود ،برآورد شده است.

 .5روش شناسی

 .5.1روش و ابزار تحقیق :در این تحقیق از روش
ک ّمی ،روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامهها را پرسشگر تكميل کرد .برای سنجش متغیر
وابستة “میزان برخورداری از هویت پویا ”،مقياس ساخته
شده بر مبناي پاسخهای پنج گزینهای لیکرتی تنظيم
شد .برای سنجش متغیر مستقلِ “میزان تحقق امنیت
زنان ،هویت و امنیت اجتماعی
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اجتماعی ”،به سه بُعد توجه شده که شامل امنیت فکری،
عاطفی و امنیت اخالقی است .برای سنجش هر یک از
این متغیرهای مستقل ،پرسشهای چندگانه و به صورت
طیف لیکرت تنظیم گردید .روایی صوری و محتوایی
ابزار پژوهش با قرار دادن چند نسخه از پرسشنامه در
اختیار صاحبنظران و کارشناسان مربوط پس از چند
مرحله اصالح و بازنگری به دست آمد .پایایی ابزار
تحقیق نیز با انجام آزمون مقدماتی از  85تن از افراد
جامعة آماری و با بهرهگیری از آزمون آلفای کرونباخ به
دست آمد.
 .5.2جامعة آماری و حجم نمونه :جامعة آماري
شامل زنان ساكن در تهران است .برای انتخاب نمونه،

از روش نمونهگیری خوشه استفاده شد و مناطق ،9 ،2
 19 ،12و  21انتخاب گردید .حجم نمونه با استفاده از
فرمول كوكران  1260برآورد شد .زنان بررسي شده در
این مناطق ،حداقل  25سال سن و حداقل پنج سال در
منطقه سکونت داشتند.
 .5.3روشهای آماری :پس از گردآوري اطالعات،
تجزيه و تحليل آنها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي
انجام گرفت .بررسی توزیع فراوانی در جدولها ،ميزان
متغیر مستقل در سطح تربیتی در قالب (کم ،متوسط،
زیاد) بيان و برای بررسی فرضیهها از ضریب همبستگی
استفاده شده است.

 .6یافتهها

به منظور توصیف رابطة امنیت اجتماعی و نوع هویت،
رابطة ميان آنها تقاطع داده شد تا امكان مقايسه فراهم
گردد .جدول  4-1ميزان امنيت فکری ،امنیت شغلي و
امنيت اخالقي را بر مبناي هویت فعال و انفعالی در نمونة
مطالعه شده نشان ميدهد.
همان طوركه در جدول  4-1دیده ميشود ،هر سه
بُعد امنیت در زنانی بیشتر است که دارای هویت
فعال هستند 63 .درصد زنانی که از امنیت فکری زیاد
برخوردارند ،هویت فعال دارند ،در مقابل  37درصد
هویت انفعالی داشتند 55 .درصد امنیت عاطفی کم،
متعلق به هویت انفعالی است ،در مقابل  45درصد

q
q

امنیت فکری

امنیت عاطفی

امنیت اخالقی

جدول  4-1ابعاد امنیت اجتماعی و نوع هویت

میانگین ()1-3

انحراف معیار

هویت فعال
هویت انفعالی

590
670

2/07
1/72

1/02
1/87

هویت انفعالی

618
642

2/451
2/247

1/54
1/24

2/206
2/163

1/83
2/01

امنیت

هویت انفعالی

هویت فعال

جمع

تعداد

%

تعداد

%

تعداد

%

کم

246

80

60

20

306

24

متوسط

362

46

424

54

786

62

زیاد
جمع

62

37

106

63

168

14

670

53

590

47

1260

100

کم

99

55

81

45

180

14

متوسط

285

62

177

38

462

37

زیاد
جمع

285

43

360

58

618

49

642

51

618

49

1260

100

کم

105

45

125

54

230

26

متوسط

277

49

288

51

565

48

زیاد

200

43

265

57

465

36

582

46

678

54

1260

100

جمع

جدول  4-2شاخصهای آماری ابعاد امنیت اجتماعی و نوع هویت

فکری
عاطفی
اخالقی

هویت فعال

هویت فعال
هویت انفعالی

تعداد

678
582

هویت فعال .نکتة قابل توجه در امنیت عاطفی آن است
که بیشتر جمعیت فعال در دو طیف کم و زیاد قرار
دارند ،یعنی  45درصد و  58درصد در حالی که اکثر
جمعیت انفعالی ،یعنی  62درصد ،دارای امنیت عاطفی
متوسط هستند .به عبارت دیگر ،زنان فعال یا دچار
کمبود عاطفی هستند یا به عکس از امنیت عاطفی کاملی
برخوردارند .امنیت اخالقی نیز در زنان فعال بیشتر از
انفعالی به دست آمده است .واقعیتی که میتوان به آن
اشاره داشت این است که اطمینان از اخالقیات ،انگیزه
و شور الزم را برای فعالیت ایجاد میکند .از همینرو،
زنانی که از امنیت اخالقی باالتری برخوردارند ،به
هویت فعال گرایش داشتند.
همانطور که در جدول  4-2دیده میشود ،میانگین
برخورداری زنان فعال از امنیت ،بیش از زنان دارای
هویت انفعالی است .همچنین میزان پراکندگی آن معیار
زنان ،هویت و امنیت اجتماعی
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در زنان فعال کمتر است .ابعاد امنیت در زنان فعال،
متوسط یا متوسط به باالست ،ولی در گروه دیگر ،زیر
متوسط یا پایین تر از آن است .اما همگونی نیز در
هر دو گروه دیده میشود ،به این صورت که امنیت
عاطفی بیشترین میانگین را داراست .پس از آن امنیت
اخالقی و در آخر امنیت فکری قرار دارد ،گرچه میزان
برخورداری از ابعاد امنیت در دو گروه یکسان نیست.
در مجموع میتوان نتیجه گرفت که زنان دارای
هویت فعال بیش از زنان دارای هویت انفعالی از ابعاد
امنیت اجتماعی برخوردارند .این واقعیت بدان معناست
که فرضیة اصلی تحقیق مبنی بر تاثیرگذاری امنیت
اجتماعی بر هویت فعال ،تایید میشود.
جدول  4-3رابطة میان امنیت فکری و هویت را
ضمن در نظر داشتن متغیر تحصیالت نشان میدهد.
چنانکه مالحظه میگردد ،امنیت فکری در زنان
تحصیلکردة دارای هویت فعال ،به طور معناداری
متفاوت با زنان تحصیلکردة دارای هویت انفعالی است؛
یعنی برخورداری از امنیت فکری ،به نسبت تحصیالت
تاثیر بیشتری بر هویت زنان دارد .میزان همبستگی 33
درصد به دست آمده است که از شدت رابطة متوسط
حکایت دارد؛ یعنی زنان تحصیلکردهای که از میزان
متوسط ایمنی فکری برخوردارند ،دارای هویت فعال
هستند و زنان تحصیلکردهای که از میزان ایمنی فکری
زیر متوسط برخوردارند ،به عکس هویت انفعالی دارند.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت بهرغم آنکه تحصیل
موجب پویایی هویت میشود ،اگر میزان امنیت پایین
باشد ،زنانی که انتظار میرود هویت فعال دارند ،از
هویت انفعالی برخوردارند .بنابراین ،فرضیة تحقیق مبنی
بر اینکه در زنان تحصیلکردة برخوردار از امنیت فکری
کمتر ،هویت انفعالی بیشتر است ،تایید میگردد.
جدول  4-4رابطة میان امنیت فکری و هویت را با
متغیر دینداری نشان میدهد .دینداران معموالً اعمال
و رفتارشان را بر اساس معیار دینی ارزیابی میکنند
ِ
داوری غیر متکی هستند و به قضاوت و
و بیشتر به
معیارهای شخصی کمتر ارج مینهند .بنابراین ،انتظار
میرود بیشتر زنان دیندار هویت انفعالی دارند .اما
از دادههای جدول میتوان چنین استنباط نمود که
دینداری نیز تحت الشعاع امنیت قرار دارد و نقش آن
در بروز هویت فعال به میزان برخورداری از امنیت
وابسته است .از اینرو ،فرض تحقیق که زنان دیندار
دارای امنیت فکری باالتری هستند و هویت فعال
دارند ،مورد تایید است.
به این ترتیب ،از نتایج به دست آمده از جداول 4-3
و  4-4میتوان نتیجه گرفت که زنان شاغل فعال و
زنان دیندار ،برای کسب هویت فعال و مواجهه پویا با
مسائل زندگی اجتماعی ،نیازمند برخورداری از امنیت
فکری هستند .به بیان دیگر ،گرچه هویت فعال به استناد

چارچوب نظری به دو عامل بنیادی ویژگیهای اکتسابی
و ارزیابی شخصی متکی بود ،اما یافتهها بیانگر آن است
که امنیت ،بیش از دو عامل تعیین شده در بروز هویت
فعال تاثیرگذار است.
جدول  4-5رابطة میان امنیت عاطفی و هویت را
ضمن در نظر داشتن متغیر سن نشان میدهد .انتظار
میرفت کسانی که هویت انفعالی دارند ،از امنیت
کمتری برخوردار باشند ،ولی همانگونه که در جدول
آمده است 61/3 ،درصد کسانی که هویت انفعالی دارند،
از ایمنی متوسط عاطفی برخوردارند .شاید بتوان این را
ناشی از آن دانست که امنیت عاطفی بیش از سایر ابعاد
ایمنی در دسترس است .البته در مجموع میزان ایمنی در
زنانی که هویت فعال دارند ،باالتر است.
جدول  4-6رابطة میان امنیت عاطفی و هویت را با
متغیر وضعیت تأهل نشان میدهد .انتظار میرفت نسبت
زنان متاهل دارای هویت انفعالی ،بسیار کمتر از زنان
متاهلی باشد که هویت فعال دارند ،در حالی که 61/3
درصد زنانی که از امنیت عاطفی متوسط بهرهمندند،
هویت انفعالی دارند .میتوان نتیجه گرفت که به سبب
سهل الوصول بودن امنیت عاطفی نسبت به ابعاد دیگر
ایمنی ،تاثیر بُعد عاطفی در بروز هویت فعال ،خود را
با شدت و میزان زیاد نشان میدهد .چنانکه در جدول
مزبور هم  51/7درصد زنانی که امنیت عاطفی باالیی
داشتهاند ،هویت آنان فعال بوده است.
با عنایت به یافتههای جداول  4-5و  4-6میتوان
نتیجه گرفت که فرضیههای تحقیق تایید میشود ،با این
مالحظه که تاثیر امنیت عاطفی در بروز هویت فعال،
در مقادیر کم و متوسط ،کمتر است .از سوی دیگر ،با
در نظر داشتن متغیر تاهل به عنوان متغیری که زنان را
بیشتر به قضاوت دیگران وابسته میکند و متغیر سن به
منزلة متغیر انتسابی ،میتوان نتیجه گرفت که تاثیرگذاری
امنیت عاطفی در تقابل با نوعیت متغیرها تفاوت
میپذیرد؛ به این معنا که تاثیر امنیت عاطفی در بروز
هویت فعال در مقابل این دو نوع متغیر یکسان نیست و
متغیر تاهل بیشتر تحت الشعاع امنیت عاطفی است.
جدول  4-7رابطة میان امنیت اخالقی و هویت را
با احتساب متغیر شغل نشان میدهد .همانگونه که در
جدول آمده است ،درصد زنان شاغل با هویت فعال
و انفعالی آن چندان متفاوت نیست ،و زنان شاغل هر
دو هویت را نشان میدهند .از سوی دیگر 90 ،درصد
زنانی که هویت فعال دارند ،از ایمنی اخالقی متوسط و
بیشتر برخوردارند و شدت رابطه نیز متوسط به دست
آمده است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که ویژگی
اکتسابی چون شغل تحت الشعاع امنیت قرار دارد و هر
چه میزان ایمنی بیشتر باشد ،شاغالن بیشتر هویت
فعال دارند.

 qجدول  4-3بررسی رابطه امنیت فکری و هویت به همراه متغیرکنترل تحصیالت
امنیت فکری %
متغیر کنترل
تحصیل کرده

هویت

کم

متوسط

زیاد

میزان همبستگی

فعال

34/2

48/3

17/6

V=0/33

انفعالی

48/8

47/4

4/8

vvv

 vvvبا احتمال کمتر از  0/001معنی دار است.

 qجدول  4-4بررسی رابطه امنیت فکری و هویت به همراه متغیرکنترل دینداری
امنیت فکری %
متغیر کنترل
دینداری

هویت

کم

متوسط

زیاد

میزان همبستگی

فعال

14

48/8

37/2

V=0/28

انفعالی

19/4

57/6

23

vvv

 vvvبا احتمال کمتر از  0/001معنی دار است.

 qجدول  4-5بررسی رابطه امنیت عاطفی و هویت به همراه متغیرکنترل سن
امنیت عاطفی %
متغیر کنترل
سن

هویت

کم

متوسط

زیاد

میزان همبستگی

فعال

9/8

58/8

31/4

V=0/31

انفعالی

12/4

61/3

26/4

vvv

 vvvبا احتمال کمتر از  0/001معنی دار است.
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جدول  4-8رابطة میان امنیت اخالقی و هویت را با
متغیر زیبایی نشان میدهد .هویت فعال در زنان زیبایی
که از امنیت اخالقی برخوردارند ،به طور چشمگیری
بیش از زنان زیبایی است که از امنیت اخالقی کمتری
برخوردارند .حال آن که انتظار میرفت درصد زنانی که
هویت انفعالی داشته باشند ،بیش از زنان زیبایی باشد که
هویت فعال دارند ،زیرا ویژگی انتسابی زیبایی به بروز
هویت انفعالی منجر میشود .از اینرو ،میتوان نتیجه
گرفت با تامین امنیت ،بروز هویت فعال فراهم خواهد
بود ،حتی در زنانی که انتظار میرود دارای هویت انفعالی
باشند.

 .7نتیجه گیری

این مقاله با این فرض که زنان در جامعة امروز دچار
بحرانند و میان تعارض نقشهای خانگی و اجتماعی
به چالش کشیده شدهاند ،به بررسی تاثیر برخورداری
از امنیت برای دستیابی به هویت فعال و پویا پرداخته
است .هویت پویا و فعال به عنوان برون رفت از شرایط
بالتکلیفی و سردرگمی است که موجب میشود زنان به
تعریفی از خود برسند 17.هویتی که با وجود آنان سازگار
باشد و فقط به سبب اجبار و سلطه بر آنان روا نگردد.
به استناد نظریههای هویت ،انتظار میرفت که زنان با
ویژگیهای انتسابی بیشتر ،هویت انفعالی نشان دهند
و زنان دارای ویژگیهای اکتسابی بیشتر ،هویت فعال
داشته باشند .همچنین زنانی که به قضاوت دیگران
بیشتر متکی هستند و هویتشان بر داوری دیگران
استوار است ،بیشتر دارای هویت انفعالی باشند ،در
مقایسه با زنانی که معیار قضاوت و داوری را معیارهای
شخصی خود در نظر میگیرند .از اینرو ،در تحقیق
حاضر ویژگیهای اکتسابی نظیر شغل و تحصیل ،و
ویژگیهای انتسابی زیبایی و سن ،و اتکا به قضاوت
خود یا دیگران ،با متغیر تاهل و دینداری سنجیده شد.
با توجه به این نکات ،تحقیق حاضر به سنجش
میزان برخورداری امنیت در زنان مورد مطالعه پرداخت،
و یافتهها حاکی از آن است که میزان برخورداری از
امنیت اجتماعی در اکثر زنان دارای هویت فعال ،زیاد
و در زنان دارای هویت انفعالی ،متوسط یا کم ارزیابی
شده است .زنان فعال از سایر زنان ،ایمنی بیشتری
دارند و این موضوع در هر سه بعد امنیت اجتماعی
نیز صادق بوده است .برای مثال 63 ،درصد زنان فعال
در مقابل  37درصد گروه دیگر ،میزان برخورداری
از امنیت فکری را زیاد بیان کردهاند .در عین حال
میزان بهرهمندی از امنیت عاطفی ،بیش از ابعاد دیگر
بودهاست .بر این اساس میتوان نتیجه گرفت برای
دستیابی به هویت فعال ،که از پذیرش سلطه سر باز
میزند و به اقتضای خصوصیات و خُ لقیات خود به
قبول برخی از رسوم زندگی تن میدهد ،نیازمند ایمنی

هستیم 18.امنیت اجتماعی ،آسودگی الزم را برای حرکت
و فعالیت فراهم میسازد و ضمن مقابله با خطرها و
آسیبهای هویتی ،هراس از تنها ماندن و جدایی از
اجتماع را کاهش میدهد و فرد را به بازشناسی خویش
دعوت میکند .از اینرو ،شور و شوق تالش و تحرک
به میزان برخورداری از امنیت جان میگیرد ،و افراد از
انفعال و پذیرش هویتهای قالبی دور میشوند و زمام
امور را خود به دست میگیرند.
به منظور بررسی دقیق میزان اثربخشی امنیت
اجتماعی بر فعلیت هویت ،تاثیر متغیرهای سن ،تاهل،
زیبایی ،دینداری ،شغل و تحصیل به صورت متغیرهای
کنترل حذف شد .نتیجة به دست آمده نشان داد که
امنیت ،نقش بیشتری در هویت داشته است .چنانکه به
طور مثال ،با مقایسة زنان تحصیلکرده بر حسب میزان
برخورداری از امنیت فکری ،زنان تحصیلکردهای که
امنیت فکری بیشتری داشتند ،از هویت فعال برخوردار
بودند ،اما زنان تحصیلکردهای که از ایمنی فکری
برخوردار نبودند ،بهرغم تحصیل ،هویت انفعالی داشتند،
یا زنان شاغل فقط به صرف باال بودن امنیت اخالقی
هویت فعال داشتند .سایر زنان شاغل که امنیت اخالقی
باال نداشتند ،دارای هویت انفعالی بودند.
بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که هویت فعال
بیشتر در گرو برخورداری از امنیت اجتماعی است،
زیرا در سایة امنیت اجتماعی است که فرصت الزم
برای شناخت توانمندیها ،مهارتها و استعدادهای
انسانی مهیا میشود و امکانات حرکت و تالش برای
ساماندهی به وجود و هستی دلخواه افراد به وجود
میآید 19.هویت فعال ،یعنی فردی که آگاه به وجود
خویش است و به حسب توانمندیها ،نقاط قوت و
ضعف خود ،در بستر تعامالت و مناسبات اجتماعی ،با
پشتکار و تالش خود را میسازد .پس امنیت اجتماعی
برای ایجاد آسودگی و فراغت خاطر ،فرصت بازاندیشی
و بازنگری در خویش را فراهم میسازد و با تضمین
آرامش ،انگیزة تالش و فعالیت را برای دستیابی به
وجود دلخواه ایجاد میکند .از این رو ،برخورداری
از امنیت اجتماعی برای شکل گرفتن شخصیت و
پیکربندی هویت فعال ،از ضرورتهای جامعة امروز
است. .
17

Gunhild Hoogensen and Svein Vigeland Rottem,
“Gender Identity and the Subject of Security” Security
Dialogue, 35:2 (2004), 155–171.

18
Gunhild Hoogensen and Kirsti Stuvøy “Gender,
Resistance and Human Security,” Security Dialogue, 37:2
(2006), 207–228.

19منیژة ،نویدنیا ،امنیت اجتماعی (تهران :پژوهشکدة
مطالعات راهبردی.79 ،)1388 ،

 qجدول  4-6بررسی رابطه امنیت عاطفی و هویت به همراه متغیرکنترل تاهل
امنیت عاطفی %
متغیر کنترل
تاهل

هویت

کم

متوسط

زیاد

میزان همبستگی

فعال

13

35/3

51/7

V=0/47

انفعالی

27/4

61/3

11/3

vvv

 vvvبا احتمال کمتر از  0/001معنی دار است.

 qجدول  4-7بررسی رابطه امنیت اخالقی و هویت به همراه متغیرکنترل شغل
امنیت اخالقی %
متغیر کنترل
شاغل

هویت

کم

متوسط

زیاد

میزان همبستگی

فعال

7/2

52/3

40/5

V=0/39

انفعالی

21/5

43/5

35

vvv

 vvvبا احتمال کمتر از  0/001معنی دار است.

 qجدول  4-8بررسی رابطه امنیت اخالقی و هویت به همراه متغیرکنترل زیبایی
امنیت اخالقی %
متغیر کنترل
زیبایی

هویت

کم

متوسط

زیاد

میزان همبستگی

فعال

6/4

53/2

40/5

V=0/28

انفعالی

25/7

47/6

26/7

vvv

 vvvبا احتمال کمتر از  0/001معنی دار است.
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مسئلة رژیم حقوقی دریای کاسپین ،که در واقع
بزرگترین دریاچة جهان توصیف و لقب دریا بدان
اطالق شده است ،امروز پس از گذار از تحوالتی
تاریخی ،از مسائل مهم در حقوق بینالملل دریاهاست
که میتواند منشأ تحولی بزرگ در این رشته از حقوق
بینالملل شود.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تأسیس
 3دولت جدید در حاشیة این دریا ،بحثهای جدیدی
دربارة ماهیت حقوقی این دریا شکل گرفت که به
رغم گذشت  20سال ،هنوز الینحل باقی مانده است.
پنج کشور ساحلی با پیروی از فصل ششم منشور ملل
متحد ،که ناظر بر حل و فصل مسالمتآمیز اختالفات
با توسل به روشهایی چون مذاکره ،میانجیگری،
سازش ،تحقیق ،داوری و نهایت ًا رسیدگی قضایی است،
در مرحلة نخست قرار دارند .در عین حال ،رجوع
این  5کشور به دیوان بینالمللی دادگستری برای حل
مناقشه از طریق داوری یا دادگاه ،امری دور از انتظار
نیست .کشورهایی که صالحیت اجباری دیوان را برای
رسیدگی به هر گونه اختالف پذیرفتهاند ،طبق اساسنامة
دیوان به آن صالحیت دادهاند تا در صورت وصول هر
گونه دادخواست درخصوص آن اختالف ،به موضوع
رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند .برای ارجاع قضیة
دریای کاسپین به دیوان ،همة کشورهای ذینفع باید
پذیرای صالحیت اجباری دیوان باشند ،که در حال
حاضر چنین وفاقی وجود ندارد.
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این تحقیق صرف نظر از حصول چنین وفاقی میان
کشورهای ساحلی ،در پی آن است تا بررسی کند
چنانچه قضیة کاسپین در آینده از طریق مذاکره حل و
فصل نگردد و دول ذینفع نیز بر سر ارجاع این قضیه
به دیوان توافق حاصل کنند ،دیوان به این دعوی چگونه
رسیدگی و چه حکمی صادر خواهد کرد .همة ابزارهای
حقوقی که محتمل است دیوان در رسیدگی خود آنها
را مدنظر قرار دهد از جمله ،سوابق تاریخی ،عرف،
معاهدات و اسناد دو جانبه ،عملکرد طرفین ذینفع ،و
نهایت ًا رویههای حقوقی نوین در رسیدگی به دعاوی
دریایی ،در این مقاله بررسی شده است.

سوابق تاریخی دریای کاسپین
بسیاری از کشورها با استناد به حضور خود در یک
منطقة آبی ،ادعاهایی مبتنی بر حاکمیت را طرح کردهاند
که در بسیاری از موارد نیز به حقوقی نائل گردیدهاند.
از این رو ،گفته میشود که حقوق بینالمللی عرفی ،از
جمله حق حاکمیت و لو با تصرف ،علی االصول برای
همة کشورها تعهدآور است و تنها استثنای آن اعتراض
کشوری ثالث به صورت مستمر میباشد 1.از این رو،
میتوان گفت مقولهای چون حقوق بینالمللی عرفی
از مهمترین منابع قضایی است و جا دارد تا ضمن
پرداختن به مصادیق مشخص حقوق عرفی بینالمللی،
به حقوق عرفی در دریای کاسپین نیز اشاره شود.
اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری ،رسوم بینالمللی
را به عنوان یکی از منابع حقوق بینالملل بر شمرده
است .از این رو ،برای اثبات این قاعده 2 ،عامل را باید
مدنظر قرار داد :نخست آنکه این قاعده رویهای کلی و
مداوم از سوی کشورها باشد؛ و دیگر آنکه این قاعده
2
را دیگر کشورها پذیرفته باشند.
سوابق تاریخی نشان میدهد که دریای کاسپین از
عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته است و این دریا
همواره محلی برای صید و دریانوردی ایرانیان بوده
کاسی)
است .نام “کاسپین” از نام قوم آریایی کاسپی (یا ّ
گرفته شدهاست که ابتدا در کرانههای غربی تا جنوب
غربی آن ساکن بودهاند و به تدریج تا کرانههای جنوبی
پیش رفتند .پژوهشهای جدیدی که دربارة ژنتیک
مردمان ساکن جنوب این دریا شده ،گواهی بر این
ادعاست که مازندرانیها و گیالنیها از نوادگان مردمی
3
هستند که از غرب این دریا آمدهاند.
واژة کاسپین ،بر خالف تصوراتی که آن را نامی
انگلیسی یا صورت یونانی شدة “کشوین” میدانند ،نامی
گیلکی است 4.کاسپین نیز نام قومی است که بین شمال
غربی دریا و دریای سیاه سکونت داشتند و به دین
یهودیت گرویده بودند .استحکامات بزرگی چون شهر
دربند (باب االبواب) در شمال قفقاز در عهد ساسانیان،
که برای جلوگیری از حمالت کاسپیان ساخته شد ،هنوز

پا برجاست.
پس از استقرار کشور مستقلی به نام روسیه در شمال
دریای کاسپین و تثبيت حاكميت دولتهاي ايران و
روسيه تا امتداد سواحل اين درياچه ،تاریخ این دوران
نشان میدهد که این دو کشور در استفاده از این دریا
ق بودهاند .قريب به  4قرن پيش ،نه
مشترک ًا صاحب ح 
دولتي به نام روسيه وجود داشت و نه روابطي میان دو
دولت مستقل در دریای کاسپین برقرار بود ،بلکه روابط
مختصر و غير رسمي ميان اقوام برقرار بود .روسها در
زمان ايوان دوم به ملتی متشکل تبدیل و دارای حکومت
مستقل شدند .ايوان چهارم ،معروف به ايوان مخوف،
رسم ًا عنوان تزار يا امپراتور را بر خود نهاد .قبل از
کشف دماغة اميد نيک در 1497م902 /ق ،کاالهاي
تجارتي هند از طريق درياي کاسپین و راه زميني قفقاز
به روسيه منتقل و در آنجا با پوست مبادله ميشد و
سود سرشاري براي روسها داشت .ولي با افتتاح آن
راه آبي ،از رونق اين راه خشکي و کشتيراني در درياي
کاسپین کاسته شد .همين موجب شد تا ايوان مخوف
و جانشينانش به توسعهطلبي در سرزمينهاي جنوبي
روسيه بپردازند .تا آن زمان هيچگونه مرز مشترکي
در خشکي ميان ايران و روسيه وجود نداشت ،و مرز
آبي هم به سبب کمبود کشتي و خطر راهزنان تاتار،
بال استفاده بود .نواحي غرب درياي کاسپین در دست
عثمانيها بود و منطقة ترکستان در شرق نیز خودمختار
بود.
يک انگليسي به نام چنسلر ( ،)Chenslerکه براي
تجارت با شرق به روسيه آمده بود ،از ايوان مخوف
امتياز تأسيس يک شرکت تجارتي را به نام شرکت
مسکو گرفت (1568م975 /ق ).هيئتی از طرف این
شرکت به رياست آرثر ادواردز و ريچارد ويلز به دربار
شاه طهماسب صفوی ،شاه ایران ،وارد شد .شاه به
موجب فرماني مأموران شرکت تجارتي مسکو را از
پرداخت حقوق گمرکي و راهداري معاف کرد و به
آنها اجازه داد در سراسر خاک ايران آزادانه سفر و
تجارت کنند .اين ،سرآغاز اولين روابط بازرگاني ميان
ايران و روسيه در درياي کاسپین بود که با حرکت

کشتي شرکت مسکو به راه افتاد 6.این توافقنامه ،که در
واقع نخستین موافقتنامة تاریخی میان ایران و روسیه و
از مستندات تاریخی مهم در خصوص دریای کاسپین به
شمار میرود ،نشانگر نقش تاریخی یکی از کشورهای
ساحلی (ایران) در مراودات آبی در این دریاست.
از آن پس ،نقش روسها بر اثر توسعه طلبیهایشان
در این منطقه افزایش یافت ،تا اینکه ایران پیش از روی
کار آمدن سلسلة قاجاریه ،چندینبار با تاخت و تاز
روسها و عثمانیها رو به رو شد ،اما به سبب موقعیت
جغرافیایی دریای کاسپین و عدم توسعة دریانوردی
در این منطقه ،این تهاجمها تأثیری بر موقعیت دریای
کاسپین نگذاشت ،همچنان که نخستین معاهده دربارة
این دریا که در 1732م میان ایران و روسیه منعقد شد،
نقش ایران را در مدیریت این دریا نشان میدهد .در
دو معاهدة گلستان (1813م1228/ق) و ترکمانچای
(1828م1243/ق) به حقوق طرفین در خصوص
بهرهبرداری از دریای کاسپین اشاره شده است .اگر چه
بر اساس این دو معاهده بخشی از سرزمین ایران جدا
و به روسیه ملحق شد ،اما جز محدود کردن حاکمیت
ایران در استفاده از کشتیهای جنگی ،محدودیت
دیگری برای ایران در بهرهبرداری از دریای کاسپین
وجود نداشت و بندهای مربوط به دریای کاسپین در
آن معاهدات ،تکرار بندهای معاهدة 1732م ایران و
روسیه ،موسوم به معاهدة رشت ،بود که ایران در دورة
نادرشاه و در اوج اقتدار او ،با روسها منعقد کرده بود.
از این رو ،میتوان گفت که در بهترین و بدترین شرایط
ممکن ،خللی در اصل بهرهبرداری مشترک دو دولت
حاشیة دریا از دریای کاسپین ایجاد نشده است.
با از روی کار آمدن جمهوری سوسیالیستی در
روسیه ،معاهدات صلح گلستان و ترکمانچای ،که ناقض
حاکمیت نیروهای نظامی ایران در دریای کاسپین بود ،از
سوی دولت جدید روسیه به صورت یکجانبه فسخ ،و
7
حاکمیت کامل ایران بر این دریا بار دیگر اعاده شد.
شوروی منعقد گردید ،نوعی بهرهبرداری مشترک و
فصل مشترک معاهداتی که از آن پس میان ایران و
همکاری در زمینة بهرهبرداری از منابع زندة دریای

1رابین چرچیل و آلن لو ،حقوق بین الملل دریاها ،ترجمة بهمن آقایی
(تهران :گنج دانش.14 ،)1377.

6رضا ،نام دریای شمال ایران.
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در مقدمة معاهده به صراحت بیان شده است که جمهوری سوسیالیستی
شوروی معاهدات گلستان و ترکمانچای را جز بخش سرزمینی آن به
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کاسپین ،و همچنین تردد آزاد کشتیرانی بود؛ هر چند
که این معاهدات در خصوص کشتیهای جنگی طرفین
ساکت است و فقط به تعهد طرفین در باب منع حضور
کشورهای ثالث در این دریا تصریح دارد.

ارزیابی مستندات حقوقی دعوی
مستندات حقوقی دریای کاسپین را در  4بخش
مجزا میتوان بررسی کرد :معاهدات سدة 20 ،19 ،18
ن ايران و روسيه ،معاهدة
ن معاهدة بي 
و 21م .قديمتري 
ت كه مقرر ميدارد
1732م1145/ق سن پترزبوگاس 
ق به اتباع روسيه در
ي متعل 
“چنانچه كشتي تجارت 
دريايکاسپین آسيب ببیند و بيم آ ن برود ك ه خساراتي
به اموا ل آن وارد شود ،از دولت ايران انتظار ميرود
ت خود را به كار گيرد تا اموال ،مورد دستبرد
امكانا 
ي كمك
قرار نگيرد و در حد امكا ن براي نجات كشت 
ن معاهده از ايران خواسته
كند ”.از طرف ديگر ،در اي 
شده است كه برای تخلية كاال و بارگيري در بندرهای
خود ،به کشتیهای تجارتی روسی اجازه بدهد 8.پس
از این معاهده ،و معاهدات گلستان و ترکمانچای که به
آنها اشاره خواهد شد ،و پس از بروز تحوالت سیاسی
در پی انقالب اکتبر  1917در روسیه ،دولت جدید
حاکم بر روسیه ،در اقدامی یکجانبه ،معاهدات گذشتة
خود با ایران را فسخ کرد و معاهدات جدیدی میان
دو کشور منعقد شد .معاهدات سالهای ،1927،1921
 1935 ،1931و  1940مجموعة معاهداتی هستند که
اساس نظام حقوقی دریای کاسپین ،تا پیش از فروپاشی
شوروی ،بر پایة آنها استوار بوده است.
معاهدات سدة 18م
در سدة 18م 3 ،معاهده میان ایران و روسیة تزاری
منعقد شد .گر چه این معاهدات به موضوع دریای
کاسپین مستقیم ًا اشارهای ندارند ،اما در برخی مفاد آن به
موضوع دریا ،به ویژه کشتیرانی ،اشاره دارد .در واقع
مهمترین استنباطی که از این  3معاهده میتوان کرد،
اتفاق نظر طرفین در باب آزادی کشتیرانی و استفاده
از بنادر طرفین بدون اخذ عوارض گمرکی است .به
استثنای معاهدة سن پطرزبورگ (1732م1145/ق)،
نخستین معاهدة میان ایران و روسیة تزاری ،که در
خصوص دریای کاسپین نکتهای در بطن خود ندارد،
معاهدات رشت (1729م1142/ق) و (1732م1145/ق)
و گنجه (1735م1148/ق) به موضوع آزادی کشتیرانی
در این دریا اشاره کردهاند .مادة  8معاهدة اول رشت
(1729م1142/ق) در این باب تصریح کرده است
که برای نفع بازرگانی آزاد و بیمانع هر دو طرف در
زمینهای متعلق به آنها و رعایا و سکنة اراضی آنها
در خشکی و دریا ،پرداخت مالیات معمولی بنا بر
رسوم و حقوق سابق ،بیاضافهای ،معمول خواهد بود
رژیم حقوقی دریای کاسپین
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و طرفین باید حق داشته باشند بیمانع ،هر گونه کاالی
خود را داد و ستد کنند 9.در مادة  3معاهدة دوم رشت
(1732م1148/ق) همین نکته تکرار شده است ،با این
تفاوت که طرفین بازرگانان یکدیگر را نیز از پرداخت
حقوق گمرکی در خصوص کاالهایی که از طریق دریا
و خشکی حمل میشوند ،معاف کردند ۱0.در مادة 5
معاهدة گنجه (1735م1148/ق) نیز تصریح شده است
که طرفین میتوانند برای تخلیة کاالهای خود از بنادر
و اسکلههای طرفین آزادانه استفاده کنند 1۱.بنابراین ،از
معاهدات سدة 18م میان ایران و روسیة تزاری ،حقوق
آزاد کشتیرانی در دریای کاسپین به صراحت مستفاد
میگردد.

معاهدات سدة 19م

معاهدات این سده شامل معاهدات گلستان و
ترکمانچای است .به موجب فصل  5معاهدة گلستان،
ایران و روسیه حق کشتیرانی را برای بازرگانان
خود همچون معاهدات پیشین به رسمیت شناختند،
اما ایران از داشتن نیروی دریایی یا کشتی جنگی در
دریای کاسپین منع گردید و به موجب آن ،در معاهدة
ترکمانچای نیز همین ماده با محتوایی مشابه در فصل
 9تکرار شد ۱۲.از این رو در این دو معاهده ،حق
کشتیرانی برابر ،به استثنای کشتیرانی نظامی ،برای
طرفین به رسمیت شناخته شده است.

معاهدات سدة 20م

عمدة معاهدات میان دو کشور ساحلی دریای کاسپین
در قرن 20م ،معاهدات مودت و دوستی 1921م1340/ق
و 1940م1319/ش است .در معاهدة 1921م1340/ق،
جز اعادة کامل حقوق کشتیرانی ایران ،اعم از نظامی
و تجارتی در دریای کاسپین ،به موجب مادة  ،11نکتة
جدیدی به نظر نمیرسد ۱۳”.در واقع بر خالف محتوای
این ماده“ ،نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل
هشتم این عهدنامه ،منعقده در دهم فورال  1828مابین
ایران و روسیه در ترکمانچای ،نیز که فصل هشتم آن
حق داشتن بحریه را در بحر کاسپین از ایران سلب
نموده بود ،از درجة اعتبار ساقط است؛ لهذا طرفین
معظمتین متعاهدتین رضایت میدهند که از زمان امضای
این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر
۱۴
بیرقهای خود در بحر کاسپین داشته باشند”.
در معاهدة ترکمانچای هیچگاه حقوق کشتیرانی
بازرگانی از ایران سلب نگردیده بود .با اینحال،
معاهدة 1940م1319/ش ،موسوم به عهدنامة بازرگانی
و بحرپیمایی ایران و شوروی ،کاملترین معاهدهای
است که میتوان از آن ،رژیمی حقوقی دربارة دریای
کاسپین را مستفاد کرد .بند  1و  2مادة  12این معاهده
اشارة مجددی به بحث آزادی کشتیرانی در کاسپین

دارد ،با این تفاوت که حق کشتیرانی در کاسپین را نه
تنها برای طرفین آزاد دانسته است ،بلکه تصریح دارد
که طرفین معاهده با کشتیهای یکدیگر در بنادر خود،
هنگام ورود ،توقف و خروج ،همچون کشتیهای خود
رفتار خواهند کرد و عوارض اخذ شده از کشتیها نیز
طبق همان عوارضی خواهد بود که کشتیهای کشوری
پرداخت مینمایند ۱۵.این بدین معناست که طرفین بر
اساس این معاهده هیچگونه محدودیتی برای کشتیهای
کشور مقابل در بنادر خود نیز در نظر نگرفتهاند؛ در
حالیکه امروزه کشورهای ساحلی بر اساس حقوق
دریاها در بنادر و آبهای داخلی خویش از حاکمیت
مطلق برخوردارند .طرفین کشورهای ساحلی کاسپین
در بند  4این ماده برای نخستین بار حریمی  10مایلی را
از ساحل برای ماهیگیری انحصاری به خود اختصاص
دادهاند .مفهوم این بند این است که طرفین خارج از
این محدودة انحصاری میتوانند آزادانه به ماهیگیری
۱۶
بپردازند.

کشور به امضا رسید .طرفین در این موافقتنامه ،ضمن
اشاره به منحصر به فرد بودن دریای کاسپین و به تبع
آن تعیین حقوق ویژه برای بهرهبرداری از منابع دریا
از یک سو ،و عدم کاربرد زور در حل اختالفات از
جانب کشورهای ساحلی از سوی دیگر ،تأکید میکنند
که تنها  5کشور ساحلی صالحیت تعیین رژیم حقوقی
این دریا را دارا هستند .در این موافقتنامه همچنین به
مسئولیت کشورهای ساحلی در حفاظت از زیستبوم
(اکوسیستم) دریا و منابع جاندار آن اشاره و بر ایجاد
موافقتنامههای جداگانه برای تعیین نظام دریانوردی
و ماهیگیری در کاسپین تأکید شده است .با اینحال،
مادة  7مهمترین نکتة این موافقتنامه است :در این
ماده ،طرفین بهرهبرداری از منابع معدنی زیر بستر دریا
را ،مادام که رژیمی حقوقی تدوین نشده است ،منع
کردهاند .این ماده تأکید میکند که کشورهای ساحلی
نباید بدون توافق سایر کشورهای ساحلی دست به
۱۷
اقدامی بزنند.
موافقتنامة دیگر ،بین روسیه و قزاقستان ،منعقد در
 6ژوئیة  ،1996میان رؤسای جمهور دو کشور است.
طرفین در مادة  4آن توافق کردند تا بخش شمالی
دریای کاسپین را میان خود تقسیم ،و حقوق ناشی از
حاکمیتشان را نسبت به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع
زیر بستر این دریا اعمال کنند .در این موافقتنامه
توصیه شده است سایر کشورهای ساحلی نیز با تأسی
به این روش ،اختالفات خود را حل و فصل کنند .این
موافقتنامه صرف ًا در خصوص بهرهبرداری از منابع زیر
بستر دریاست و در بخش پایانی مادة  4آن ،با اشاره به
منحصر به فرد بودن منابع زندة دریای کاسپین،
خواستار امضای موافقتنامهای چند جانبه میان
کشورهای ساحلی ،به منظور حفاظت و تکثیر این منابع،
و تحقیقات دربارة آن شده است .در این موافقتنامه به
18
کشتیرانی اشارهای نشده است.
سومین موافقتنامه میان آذربایجان و قزاقستان در

 9نفیسی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران.356 ،
 10نفیسی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران.356 ،
 11نفیسی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران.367 ،
 12نفیسی ،تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران.306 ،

18نامة نمایندگان قزاقستان و جمهوری فدراتیو روسیه به سازمان ملل
متحد ،خطاب به دبیرکل این سازمان ،مورخ  13ژوئیة 1998

معاهدات دریای کاسپین پس از فروپاشی اتحاد
شوروی

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و تأسیس  3کشور
جدید در ساحل دریای کاسپین ،مسائل حقوقی این
دریا که پیشتر میان دو طرف مطرح بود ،روند پیچیدهای
به خود گرفت .تأسیس کشورهای جدید از یکسو و
ظهور مسئلة جدیدی چون بهرهبرداری از منابع زیر
بستر دریا (هیدروکربنها) به تحوالت حقوقی جدیدی
در این منطقه انجامید .در نهایت ،برخی از کشورهای
ساحلی پس از سالها کشمکش حقوقی ،برای یافتن
رژیم حقوقی جدیدی از طریق مذاکره به صورت دو
جانبه ،اقدام به انعقاد معاهداتی بین خود کردند .در این
بخش به ارزیابی این معاهدات میپردازیم.
نخستین موافقتنامه میان ایران و روسیه در 18
ژانویة  28 /1996دی  1375میان وزرای خارجة دو

13نک :متن کامل معاهدة 1921م ایران و شوروی در بارة نظام حقوقی
دریای کاسپین ،در http://fa.wikisource.org
14نک :مادة  11قرارداد  1921در http://fa.wikisource.org
15نک :متن کامل قرارداد  1940در http://fa.wikisource.org
16نک :مادة  4قرارداد  1940در http://fa.wikisource.org
17نامة نمایندگان دایمی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری فدراتیو
روسیه به سازمان ملل متحد ،خطاب به دبیرکل این سازمان ،مورخ 18
ژانوی ة A/51/59. January 1996, United Nation docu�( 1996

.)ments.

(.)A/52/983 S/1998/63July 1998

19نامة نمایندگان دایمی جمهوری آذربایجان و قزاقستان به سازمان ملل
متحد ،خطاب به دبیر کل این سازمان ،مورخ  18اکتبر 1996

(.)A/51/529 October 1996

20نامه های نمایندگان دایمی قزاقستان و ترکمنستان به سازمان ملل
متحد ،خطاب به دبیرکل سازمان ،مورخ  14مارس 1997

(.)A/52/93,March 1997

21نامة نمایندگان دایمی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان به سازمان
ملل متحد ،خطاب به دبیرکل سازمان ،مورخ  30سپتامبر 1998
(.)A/53/453,October 1998

 21اکتبر  1996میان رؤسای جمهور دو کشور منعقد
گردید .در این موافقتنامه بدون اشاره به هیچ تفکیکی
در مرزهای آبی ،صرف ًا به ضرورت ایجاد کنوانسیونی
برای تعیین رژیم حقوقی دریای کاسپین ،حفاظت از
منابع زیستی ،جلوگیری از آلودگی ،غیر نظامی شدن
دریا و تحقیقات جغرافیایی به منظور کشف کردن منابع
هیدروکربن اشاره شده است .در این موافقتنامه
همچنین بر وجود نظام دریانوردی آزادی اشاره شده که
منحصر به کشورهای ساحلی باشد ،و کم و کیف آن
۱۹
بهموافقتنامهای جداگانه موکول گردیده است.
موافقتنامة بعدی بین قزاقستان و ترکمنستان در
 27فوریة  1997میان رؤسای جمهور دو کشور منعقد
گردید .در مادة اول این موافقتنامه ،طرفین ضمن تأکید
بر تشکیل کنوانسیونی برای تعیین رژیم حقوقی دریای
کاسپین ،توافق کردند تا زمانی که چنین کنوانسیونی
به وجود نیامده است ،طرفین مرزهای میان خود را
بر اساس خطوط منصف و متساوی الفاصله تعیین
نمایند .در این موافقتنامه همچنین اشاره شده است
که همة مسائل مربوط به منابع زنده و غیر زندة دریا،
کشتیرانی و مسائل مربوط به تغییرات سطح آب دریا،
در کنوانسیون آینده پیشبینی شود .مسائلی از جمله
تعیین منطقهای انحصاری برای ماهیگیری ،انعقاد
موافقتنامهای چند جانبه برای تعیین رژیم حقوقی
دریانوردی ،جلوگیری از آلودگی و غیر نظامی کردن
دریای کاسپین ،از دیگر نکات مهم این موافقتنامه
۲۰
است.
آخرین موافقتنامه میان ایران و ترکمنستان ،منعقد
در  8ژوئیة  6/1998تیر  1377میان رؤسای جمهور
دو کشور به امضا رسید .در این موافقتنامه به
تفکیک حدود آبی اشارهای نشده است .بر اساس این
موافقتنامه دو کشور اعالم کردهاند که همة حقوق
مربوط به این دریا باید با توافق  5کشور ساحلی تعیین
شود و بهرهبرداری از همة منابع این دریا نیز با همکاری
مشترک این کشورها میسر خواهد بود ،و مادام که
رژیمی حقوقی برای دریا تعیین نشده است ،طرفین،
معاهدات و موافقتنامههای  1921و 1940م میان ایران
و شوروی را به رسمیت خواهند شناخت و بر اساس
آن عمل خواهند کرد .در این موافقتنامه همچنین
بر غیر نظامی کردن دریای کاسپین ،استفادة صلحآمیز
از دریا و همکاری مشترک به منظور تدوین رژیمی
حقوقی برای دریای کاسپین تأکید شده است ۲۱.البته
قراردادهای متعدد دیگری نیز در زمینة بهرهبرداری از
منابع هیدروکربن میان کشورهای ساحلی و شرکتهای
نفتی ،از جمله قرارداد دو شرکت نفتی روسی با
آذربایجان ،قرارداد کنسرسیوم آذربایجان با شرکتهای
نفتی بینالمللی ،قرارداد شرکتهای نفتی هلندی-
رژیم حقوقی دریای کاسپین
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انگلیسی شل و السمو و یک شرکت نفتی آلمانی با
ایران ،و قراردادهای مشابه دیگری نیز منعقد گردیده
است.

بررسی آثار موافقتنامهها از منظر حقوق
بینالملل و عهدنامههای  1969و 1978م وین

بررسی موافقتنامهها دربارة دریای کاسپین از منظر
اعتبار و جاری بودن آن در شرایط موجود ،به چندین
طریق در حقوق بینالملل عمومی قابل ارزیابی است،
اما مهمترین آن روش پلکانی اختتام معاهدات است.
براین اساس ،هر معاهدهای ممکن است با توافق طرفین
و به موجب معاهدهای الحق نسخ گردد ،یا به صورت
صریح یا به صورت ضمنی .نسخ صریح آن است که
مراتب در متن معاهدة الحق ذکر شود .گاهی نسخ
تنها موضوع معاهدة الحق را تشکیل میدهد و گاهی
ضمن آنکه مقررات معاهدة الحق جانشین معاهدة
سابق میشود ،در معاهدة الحق قیدی به صراحت،
نسخ معاهدة الحق را مقرر میدارد 22.نسخ ضمنی آن
است که مراتب در معاهدة الحق قید نشده ،اما به دلیل
تعارض در مفاد ،امکان اجرای معاهدة سابق و معاهدة
الحق (مقدم و مؤخر) در آن واحد و همزمان وجود
نداشته باشد .در نتیجه ،معاهدة الحق به طور ضمنی
۲۳
معاهدة سابق را نسخ میکند.

بررسی اعتبار معاهدات مربوط به دریای کاسپین

معاهدات بین ایران و روسیه ،به استثنای معاهدات
ایران و شوروی ،معاهدات صلح هستند و از اینرو
با توجه به اینکه هر یک بر اساس اوضاع و احوال
و شرایط خاصی منعقد شدهاند ،یکی پس از دیگری
یکدیگر را نسخ کردهاند .بنابراین ،آخرین معاهدة
معتبر تا زمان استقرار حکومت روسیة تزاری ،معاهدة
ترکمانچای است .نسخ معاهدات مذکور به صورت
ضمنی است ،زیرا به نسخ معاهدات هیچ اشارهای نشده
است ،اما تغییرات صورت گرفته از نسخ این معاهدات
نشان دارد .در 1921م1340/ق که معاهدة مودت و
دوستی میان ایران و شوروی منعقد شد ،جز آن بخش
از معاهده که به مسائل مرزی مربوط است ،سایر مفاد
معاهدة ترکمانچای صریح ًا نسخ شده است .حتی
میتوان فسخ یکجانبه از سوی شوروی را هم برداشت
کرد .در فصل اول و دوم آن معاهده آمده است :دولت
شوروی ضمن ابراز تنفر از معاهدات دولت روسیة
تزاری ،این معاهدات را از درجة اعتبار ساقط میداند .از
این رو ،همة معاهدات روسیة تزاری با ایران ،جز مفاد
مربوط به معاهدات مرزی که در فصل چهارم معاهدة
 1921بدان اشاره شده ،از درجة اعتبار ساقط است .لذا
همة محدودیتهایی که با این معاهده در خصوص
حق داشتن نیروی دریایی در دریای کاسپین به وجود
آمده بود ،کان لم یکن گردید .بنابراین ،معاهدات 1921

و 1940م میان ایران و شوروی از منظر اعتبار زمانی،
معاهداتی ُمجرا محسوب میشوند؛ مگر آنکه ادعا
شود معاهداتی که پس از فروپاشی اتحاد شوروی میان
کشورهای ساحلی منعقد شدهاند ،میتوانند ناسخ این دو
معاهده باشند ،که این ادعا نیز بررسی خواهد شد.
ادلة دیگری که ممکن است طرفین این معاهدات
(که امروز  5کشور ساحلی کاسپین هستند) برای بطالن
معاهدات مذکور بدانها استناد کنند ،مسئلة تغییر بنیادین
اوضاع و احوال یا قاعدة ربوس است .بر اساس این
قاعده ،چنانچه یکی از طرفین معاهده وجود تغییراتی
را تشخیص دهد ،میتواند از معاهده خارج شود،
یا آن معاهده را فاقد اعتبار بداند ۲۴.دیوان بینالمللی
دادگستری در رأیی که در دعوی مربوط به ماهیگیری
در 1973م صادر کرد ،اعالم داشت که تغییر اوضاع و
احوالی که باید به عنوان مبنایی یا حیاتی تلقی شوند،
آنهایی هستند که موجودیت یا توسعة حیاتی یکی از
طرفهای معاهده را به مخاطره میافکند ۲۵.از این رو،
میتوان گفت که معاهدات  1921و 1940م هیچگاه
موجودیت یا توسعة حیاتی طرفین معاهده را به مخاطره
نینداختهاند و بسیار دور از باور است که چنین ادعایی
مسموع قرار گیرد.
موارد یاد شده ،که در واقع اقتباسی از کنوانسیون
1969م در خصوص حقوق معاهدات است ،واجد هیچ
التزامی برای استناد به آن برای ارزشگذاری معاهدات
ایران و شوروی نیست ،زیرا این عهدنامه به صراحت
ابراز داشته است که عطف به ما سبق نمیشود .با این
حال ،با در نظر گرفتن همة ضوابط و شرایط کنوانسیون
1969م وین و حقوق بینالملل عرفی ،معاهدات ایران و
شوروی معاهداتی سالم و معتبر به شمار میآیند.

بررسی اعتبار معاهدات دریای کاسپین از منظر
جانشینی دولتها

بر اساس کنوانسیون 1978م وین در خصوص
جانشینی معاهدات ،میتوان گفت که کشورهای
جانشین اتحاد شوروی سابق ،جانشین معاهدات مذکور
تلقی میگردند .دالیلی که بر صحت این جانشینی
میتوان برشمرد ،اینهاست:
 .1همة کشورهای ساحلی جانشین اتحاد شوروی
با انتشار اعالمیهای رضایت خود را بر جانشینی در
معاهدات مذکور به صورت صریح و کتبی ابراز
داشتهاند.
 .2معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریای
22محمدرضا ضیایی بیگدلی ،حقوق معاهدات بینالمللی (چاپ 3؛
تهران :گنج دانش.254 ،)1385 ،
23ضیایی بیگدلی ،حقوق معاهدات بینالمللی.17 ،
24ضیایی بیگدلی ،حقوق معاهدات بینالمللی.272 ،

کاسپین ،معاهداتی سرزمینی به شمار میروند و این
معاهدات حتی در صورت عدم اعالمیة جانشینی ،برای
کشور جانشین الزم االجراست.
.3کشورهای به جای مانده از فروپاشی اتحاد جماهیر
شوروی کشورهای تازه استقالل یافته به شمار
نمیروند .بلکه کشورهایی هستند که بر اثر تجزیة یک
کشور سلف تأسیس شدهاند .از این رو ،همة اجزای
معاهده بر این کشورها اعمال میشود و کاربرد اصطالح
لوح پاک برای چنین کشورهایی بال موضوع است.

تعارضهای موجود میان معاهدات دریای
کاسپین و اثر آن بر طرفهای ثالث

نکتة دیگری که به بحث آثار معاهدات بر طرفهای
ثالث و نهایت ًا تعارض میان معاهدات کاسپین اشاره
دارد ،از غامضترین نکات است .قاضی بینالمللی که
برای کشف واقعیت ناگزیر است به معاهدات اخیر
میان کشورهای ساحلی رجوع کند ،با  5معاهده روبرو
میشود که از یک سو میتوانند دارای آثار تکلیفی برای
طرف ثالث بدون رضایت وی داشته باشند ،و از سوی
دیگر با یکدیگر در تعارض قرار میگیرند .اگر چه بر
اساس کنوانسیون وین ،معاهدات بدون رضایت ثالث
تکلیفی برای ثالث ایجاد نمیکند ،و در صورت تکلیف
هم باید بر اساس معاهدهای مستقل میان ثالث و طرفین
معاهدة این تکالیف کتب ًا و صراحت ًا ذکر شود ،اما مادة
 38این کنوانسیون تصریح دارد که “هیچیک از مواد 34
تا  37مانع از آن نیست که قاعدة مقرر در معاهده ،که به
عنوان قاعدة عرفی حقوق بینالملل به رسمیت شناخته
شده است ،برای کشور ثالث الزامآور گردد ۲۶”.از این
رو ،ابتدا باید بررسی شود آیا معاهدات بین روسیه -
قزاقستان از یک سو و ترکمنستان  -قزاقستان از سوی
دیگر ،که به نوعی معاهدات سرزمینی به شمار میروند
و عم ً
ال بخشی از دریا را میان خود تقسیم کردهاند،
میتوانند آثاری برای دولتهای ثالث ساحلی داشته
باشند؟ از آنجا که این معاهدات موجد حق برای ثالث
نیستند ،بلکه میتوانند موجد تکالیفی برای ثالث باشند،
از جمله در خصوص تقسیم دریا ،تنها در صورتی
میتوان این معاهدات را موجد اثر تکلیفی برای ثالث
دانست که بر پایة مادة  38کنوانسیون ،قاعدهای عرفی
تلقی شود .پس در این باره که آیا تقسیم دریای کاسپین
میتواند با قاعدة عرفی تطابق داشته باشد ،باید به
عرف بینالمللی در خصوص وضعیت دریاهای مشابه
وضعیت کاسپین از یک سو ،و همچنین عرف موجود
25ضیایی بیگدلی ،حقوق معاهدات بینالمللی.279 ،
26نک :متن کنوانیسون حقوق معاهدات (وین  ،)1969در :ضیایی
بیگدلی ،حقوق معاهدات بینالمللی ،پیوستها.

در خصوص دریای کاسپین توجه کرد .همانطور که
پیشتر اشاره شد ،دریای کاسپین از زمانی که تحت نظر
دو دولت ساحلی قرار داشت ،به صورت مشترک اداره
شده و هیچگاه حدود آن تقسیم نگردیده است.
مسئلة بعدی تعارضات میان معاهدات متوالی 5
کشور ساحلی است .همانگونه که پیشتر ذکر شد ،از
میان  5معاهدة کشورهای ساحلی ،معاهدة ایران-روسیه
با معاهدة روسیه-قزاقستان و معاهدة ترکمنستان-
قزاقستان با معاهدة ایران-ترکمنستان در تعارض با
یکدیگر است .با عنایت به اینکه در این عهدنامهها به
متابعت یا عدم مغایرت معاهدات اشارة صریحی نشده
است ،برای حل این تعارض میتوان به راهکار تصریح
شده در کنوانسیون وین مراجعه کرد .به موجب بند
 4مادة  30این عهدنامه“ ،چنانچه طرفهای معاهدة
مؤخر ،همة طرفهای معاهدة مقدم را شامل نباشند،
میان کشورها یا سازمان بینالمللی هر دو معاهده ،همان
قاعده در بند  3مجراست ”.بند  3مادة  30نیز اذعان
دارد “هر گاه همة طرفهای معاهدة مقدم (سابق) همان
طرفهای مؤخر(الحق) باشند ،اما معاهدة مقدم فسخ
نشده یا خاتمه نیافته یا اجرای آن طبق مادة  59به حالت
تعلیق در نیامده باشد ،معاهدة مقدم فقط تا حدودی
اعمال میشود که مقررات آن با مقررات معاهدة مؤخر
منطبق باشد ”.از این رو ،میتوان گفت در موضوع اول،
یعنی معاهدات متوالی میان ایران  -روسیه و روسیه –
قزاقستان ،معاهدة روسیه -قزاقستان معاهدة الحق است.
پس معاهدة ایران  -روسیه باید تا حدودی اعمال شود
که با مقررات معاهدة روسیه -قزاقستان منطبق باشد.
میتوان استدالل کرد که مادة  7معاهدة ایران – روسیه،
که بر اساس آن طرفین را از بهرهبرداری از منابع معدنی
زیر بستر دریا منع کرده است مادام که رژیم حقوقی
در این زمینه تدوین نشده ،در تعارض با تقسیم دریا و
بهرهبرداری از منابع زیر بستر آن است .بر اساس قاعدة
ذکر شده ،این ماده با معاهدة الحق روسیه  -قزاقستان
منطبق نیست و لذا از نظر روسیه دیگر قابل اعمال
نخواهد بود.
اما چنین وضعیتی با توجه به معاهدات متعارض
میان قزاقستان-ترکمنستان و ایران و ترکمنستان ،کام ً
ال
بر عکس است .در این قضیه معاهدة الحق ،معاهدة
ایران و ترکمنستان است که بر اساس آن طرفین توافق
کردهاند مادام که رژیم حقوقی برای دریای کاسپین
ایجاد نشود ،طرفین معاهدات  1921و 1940م میان
ایران و اتحاد شوروی را به رسمیت خواهند شناخت.
این معاهده میتواند توافقهای قزاقستان-ترکمنستان را
منصف برای تعیین یک حریم
در خصوص ترسیم خط ّ
دریایی در مرزهای مقابل یکدیگر ،از منظر ترکمنستان
بیاعتبار سازد.
بدین ترتیب از میان  5معاهدة یاد شده ،به  3معاهده
رژیم حقوقی دریای کاسپین
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دست یافتهایم که مفاد آن میتواند از منظر دیوان معتبر
تلقی شوند :معاهدهای که مبتنی بر تقسیم دریا تا نیل
به رژیمی حقوقی است (روسیه– قزاقستان)؛ معاهدهای
که مبتنی بر مجرا بودن معاهدات  1921و 1940م
(ایران–ترکمنستان) است؛ و معاهدات  1921و 1940م
که آثار آن بر اساس اصل جانشینی همچنان نافذ است.
معاهدة سوم هم معتبر ،اما فاقد محتوا برای بحث فوق
است.
اعتبار این معاهدات از منظر کشورهای طرف آن،
با اعتبار آن از منظر دیوان مقولهای جداست .در
واقع قاعدة حل تعارض معاهدات زمانی میتواند از
سوی دیوان اعمال شود که کشورهای طرف معاهده
به کنوانسیون حقوق معاهدات مصوب 1969م وین
ملحق شده باشند .در غیر این صورت ،معاهدات
مذکور از منظر حقوق بینالملل ،میتواند برای هر
یک طرفین معاهده مجرا و معتبر باشد .البته ممکن
است که کشورهای طرف معاهده صرف ًا تعهد خود را
به بخشهایی از معاهده ابراز نمایند و آن را به دالیلی
چون تغییر بنیادین اوضاع و احوال و همچنین تعارض
با قاعدة آمره غیر قابل اجرا توصیف نمایند .پذیرش
این مدعیات بیتردید نیاز به استدالالتی دارد که طرفین
دعوی باید برای اثبات آن نزد قضات دیوان مطرح
نمایند.

بررسی مواضع حقوقی کشورهای ساحلی دریای
کاسپین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

پیش از فروپاشی اتحاد شوروی ماهیت نظام حقوقی
دریای کاسپین در دو موضوع خالصه میگردید :نخست
دریانوردی و حفظ امنیت آن؛ و دیگر بهرهبرداری از
منابع زندة آبی که منبع تغذیه و صادرات کشورهای
ساحلی به شمار میرفت .از این رو ،همة معاهدات
و توافقنامههای موجود در این باره بیشتر شامل این
موارد میشود .اما موضوع دیگری که امروزه به عنوان
چالشی جدی میان کشورهای حاشیة کاسپین مطرح
است ،بهرهبرداری از منابع زیر بستر غیر زندة این
دریاست که هیچ رویهای میان کشورهای ساحلی ،در
این زمینه وجود نداشته است .کشف منابع نفت وگاز در
برخی حوزههای آبی این دریا و اهمیت این منابع برای
کشورهای ساحلی ،زمینه را برای بروز اختالفات جدید
در این حوزه تشدید کرده است .با به رسمیت شناخته
شدن کشورهای تازه تأسیس شده از سوی سازمان ملل
متحد و سایر کشورها ،به تدریج اختالفات میان 5
کشور ساحلی بر سر بهرهبرداری از دریای کاسپین
آغاز شد .نقطة شروع این اختالفات ،تصمیم جمهوری
آذربایجان به بهرهبرداری از منابع نفت و گاز خود
با مشارکت کنسرسیومی بینالمللی بود .این موضوع
به اعتراض دیگر کشورهای ساحلی ،از جمله ایران،

روسیه و ترکمنستان انجامید و دو نظریة حقوقی از
سوی کشورهای ساحلی در خصوص نظام حقوقی
دریای کاسپین مطرح شد :اعتقاد به وجود نظام حقوقی
مشاع در سراسر پهنة آبی؛ و اعتقاد به تقسیم دریا میان
کشورهای ساحلی .نظریة اول در ابتدا به ایران و روسیه
متعلق بود .روسیه و ایران بر پایة این نظریه با استناد
به معاهدات پیشین خود و تأکید بر دوام آنها ،از یک
رژیم حقوقی مشاع در کاسپین دفاع میکردند؛ در مقابل،
دیگر کشورهای ساحلی خواستار تقسیم دریا و برقراری
رژیم حقوقی جدیدی بودند .با گذر زمان و بروز پارهای
از تحوالت سیاسی در منطقه ،روسیه به تدریج از
مواضع خود عقبنشینی کرد و با انعقاد موافقتنامهای
با جمهوری قزاقستان در خصوص تحدید حوزة آبی
خود با این کشور ،عم ً
ال به سمت نظریة تقسیم دریا
رفت .ایران هم به ناگزیر به صورت تلویحی نظریة
تقسیم دریا را پذیرفته است.
حال اگر این نظریه بار دیگر تغییر کند و موضوع
به هر نحوی به دیوان ارجاع شود ،دیوان دادگستری
بینالمللی در این خصوص چه حکمی صادر خواهد
کرد؟ آیا سوابق موجود کشورها ،برای دیوان حجت
خواهد بود یا رویة عملی کنونی؟ در صورت پذیرش
نظریة تقسیم ،این تقسیم بر چه اساسی صورت خواهد
گرفت؟ برای تشریح این مباحث و رسیدن به پاسخی
حقوقی ،ابتدا باید همة عوامل حقوقی مؤثر در این
دعوی را بررسی نماییم.

مواضع حقوقی قزاقستان

جمهوری قزاقستان در اعالمیههای رسمی که نزد
دبیرخانة سازمان ملل متحد تودیع کرده است ،با
استناد به اینکه مفهوم فالت قاره برای نخستین بار
در کنوانسیون  1982حقوق دریاها آمده است ،اشاره
دارد که رژیم حقوقی دریای کاسپین باید بر پایة همان
کنوانسیون تعیین شود .قزاقستان در نامهای رسمی اظهار
داشته است که مقررات ویژة کنوانسیون  1982باید به
دریای کاسپین هم تعمیم یابد .در این نامه همچنین
جمهوری قزاقستان اعالم کرده است که طبق معاهدات
منعقده میان ایران و اتحاد شوروی ،مرز دریایی این
دو کشور خط فرضی آستاراخان -حسینقلی است.
همچنین این کشور به وجود مرزهایی استناد کرده
است که پیش از فروپاشی اتحاد شوروی از سوی آن
27نامة نمایندة دایمی قزاقستان به سازمان ملل متحد ،خطاب به دبیرکل
سازمان ،مورخ  1اکتبر .)A/52/424( 1997
28نامة نمایندة دایمی جمهوری فدراتیو روسیه به سازمان ملل متحد،
خطاب به دبیرکل سازمان ،مورخ  5اکتبر .)A/49/475( 1994
29نامة نمایندگان دایمی قزاقستان و جمهوری فدراتیو روسیه به سازمان
ملل متحد ،خطاب به دبیرکل سازمان ،مورخ  13ژوئیة 1998

(.)A/52/983 S/1998/639

میان جمهوریهای ساحلی ترسیم شده بود .استدالل
جمهوری قزاقستان وجود کانال ولگا  -دن است که
دریای کاسپین را به دریای سیاه مرتبط میسازد .طبق
نظر این کشور ،در دریای کاسپین باید برای  5کشور
ساحلی محدودههایی چون دریای سرزمینی و فالت
قاره تعیین کرد و کشورهای ساحلی باید در این مناطق
۲۷
از حاکمیت انحصاری برخوردار باشند.

مواضع حقوقی روسیه

روسیه ،دریای کاسپین را بسته و محاط در خشکی
وصف کرده است .به اعتقاد روسها ،کاسپین منطقهای
مشترک است که منابع زیر بستر آن باید با رضایت
کشورهای حاشیة آن بهرهبرداری شود .روسیه همچنین
با استناد به معاهدات اتحاد شوروی و ایران ،این
معاهدات را همچنان معتبر میداند و از این رو در
خصوص نظام کشتیرانی در این دریا ،به تردد آزادانة
۲۸
کشورهای ساحلی همچنان ابراز پایبندی کرده است.
با این حال ،روسیه در  1996پیشنهاد کرد که هر کشور
در محدودهای  45مایلی حق انحصاری بهرهبرداری
از منابع زیر بستر دریای کاسپین را داشته باشد .این
پیشنهاد سپس در موافقتنامهای عملی شد که این
کشور با جمهوری قزاقستان امضا کرد .دو کشوردر این
معاهده به تحدید مرزهای آبی خود اقدام و بخشهای
شمالی دریاچة کاسپین را عم ً
ال میان خود تقسیم
۲۹
کردند.

مواضع حقوقی آذربایجان

مواضع جمهوری آذربایجان هم به مواضع قزاقستان
نزدیک است .بر این اساس ،این کشور با استناد به مادة
 122کنوانسیون حقوق دریاها ،دریای کاسپین را نیمه
بسته میداند و معتقد است که مفاد این کنوانسیون در
خصوص آن مجراست .جمهوری آذربایجان همچنین
استدالل میکند اتحاد شوروی خطوطی را در قلمرو
سرزمینی خود میان جمهوریهای عضو ترسیم کرده بود
که بر اساس قوانین پیشین اتحاد شوروی در حکم مرز
و تابع مقررات بینالمللی است .به ادعای آذربایجان،
این خطوط که برای تفکیک میان مناطق صنعتی ترسیم
شده بود ،اکنون نیز در خصوص تعیین کرانههای آبی
کاسپین صادق است .باکو برای اثبات این ادعا ،به تعیین
حدود دریاچههایی چون سوپریور ،هورون ،اریه و
انتاریو میان کانادا و ایاالت متحدة آمریکا ،یا دریاچة ژنو
30نامة نمایندة دایمی آذربایجان به سازمان ملل متحد ،خطاب به دبیرکل
سازمان ،مورخ  11دسامبر .)A/53/741( 1998
31نامة کاردار هیات دایمی جمهوری اسالمی ایران در سازمان ملل،
خطاب به دبیرکل سازمان ،مورخ  3سپتامبر .)A/52/324( 1997

میان فرانسه و سوئیس ،و دریاچة کنستانتین استناد کرده
۳۰
است.

مواضع حقوقی ترکمنستان

عشقآباد گر چه به صورت رسمی مواضع
جمهوریهای آذریابجان و قزاقستان را در زمینة نیمه
بسته خواندن کاسپین تأیید نکرده است ،اما تصویب
قانونی که حد  12مایل از ساحل این کشور را به عنوان
دریای سرزمینی تعیین کرده ،نشانگر این موضوع است
که این کشور نیز همچون قزاقستان دریای کاسپین را
دریایی باز میداند.

مواضع حقوقی ایران

ایران در قبال رژیم حقوقی دریای کاسپین ،مواضع
حقوقی دو گانهای را اتخاذ کرده است :از یک سو
بر معاهدات گذشتة خود با اتحاد جماهیر شوروی و
جاری بودن آن در قبال  5کشور ساحلی ،به ویژه در
حیطة بهرهبرداری از منابع سطح و بستر دریای کاسپین
مچنان تأکید دارد؛ از سوی دیگر ،نظر  4کشور دیگر
ساحلی را مبنی بر تقسیم دریای کاسپین و با تأکید
بر انصاف و سهم برابر ،پذیرفته است .در واقع از نگاه
ایران ،اگر قرار است که سطح بستر و زیر بستر دریای
کاسپین میان کشورهای ساحلی تقسیم گردد ،این تقسیم
باید بر اساس سهم برابر ،یعنی  20درصد برای هر
دولت ساحلی باشد .این موضع ایران پس از مذاکرات
سه جانبه میان ایران ،روسیه و ترکمنستان به صورت
رسمی اعالم شد۳۱.همانگونه که پیشتر گفته شد،
ایران و روسیه ضمن موافقتنامهای رژیم مشاع را
برای کاسپین تجویز کردند ،اما پس از آنکه روسیه با
عقد موافقتنامهای با قزاقستان ،از موضع اشاعة رژیم
مشاع در کاسپین عدول کرد ،ایران ناگزیر به پذیرش
نظریة تقسیم دریا شد .عدول از چنین موضعی ،که
عم ً
ال چشمپوشی از منافع ایران در سراسر این دریا بود،
موضع ایران را در مذاکرات در وضعیت ضعیفی قرار
داد ،تا جایی که سایر همسایگان کاسپین سهمی کمتر
از  20درصد را برای ایران قائل شدهاند .با این حال،
ایران سعی کرده است تا این اختالف را از راه تأسیس
سازمانی منطقهای برای کاسپین حل و فصل کند.
تأسیس سازمان منطقهای برای کاسپین در واقع میتواند
راهکاری بینابین تلقی گردد ،راهکاری که کنوانسیون
 1982حقوق دریاها در مادة  123خود برای دریاهای
بسته و نیمه بسته توصیه کرده است.

موضوعات دعاوی حقوقی دریای کاسپین

دعاوی حقوقی موجود بر سر دریای کاسپین در
مجموع  3دعوی را شامل میشود :حقوق تردد و
کشتیرانی؛ بهرهبرداری از منبع زندة دریا؛ بهرهبرداری از
رژیم حقوقی دریای کاسپین

ایران نامه سال ،26شماره 4-3
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منابع غیر زنده و ثابت.
کشورهای ساحلی در باب مسئلة کشتیرانی و
دریانوردی مواضع بسیار نزدیکی دارند .از جمله وجوه
اشتراک این کشورها ،اتفاق نظر دربارة مجرا بودن
معاهدات  1921و  1940میان ایران و اتحاد شوروی
است .جمهوری قزاقستان در اعالمیة رسمی خود تأکید
دارد که این دو معاهده دربارة کشتیرانی مجراست.
قزاقستان احداث یک نظام حقوقی دریانوردی را بر پایة
این  2معاهده پذیرفته است .همچنین در موافقتنامة 17
مارس  1997میان قزاقستان و ترکمنستان ،دو کشور با
پذیرش کشتیرانی آزاد در دریای کاسپین ،کشتیرانی را
انحصارا ً حق  5کشور ساحلی دانستند و تأکید کردند که
باید در این خصوص معاهدهای مستقل میان  5کشور
ساحلی منعقد گردد.
جمهوری فدراتیو روسیه هم در مواضع رسمی خود،
دریانوردی در دریای کاسپین را با در نظر گرفتن
مقررات ملی بندری کشورهای ساحلی ،آزاد توصیف
کرده است .از این رو ،کشورهای ساحلی میتوانند در
همة مناطق کاسپین و با حفظ حریم ،به کشتیرانی
بپردازند.
جمهوری آذربایجان هم در نامهای که نزد سازمان
ملل تودیع کرده است ،همچون جمهوری قزاقستان
معاهدات  1921و  1940منعقد میان ایران و اتحاد
شوروی را در زمینة کشتیرانی مجرا دانسته و به
رسمیت شناخته است.جمهوری ترکمنستان هم با
موافقتنامهای با جمهوری قزاقستان ،کشتیرانی آزاد
میان  5کشور ساحلی را عم ً
ال به رسمیت شناخته است.
جمهوری اسالمی ایران هم در نامههای متعددی
که نزد سازمان ملل تودیع کرده است ،بر مجرا بودن
معاهدات گذشتة ایران و شوروی تأکید دارد و از وجود
نظام آزاد دریانوردی میان  5کشور ساحلی حمایت
میکند.در موافقتنامهای که در  1997میان رؤسای
جمهور ایران و ترکمنستان منعقد گردید ،بر مجرا بودن
این معاهدات در خصوص دریانوردی تأکید شده
است ۳۲.در موافقتنامهای که میان روسیه و قزاقستان
منعقد گردیده ،به حمایت از آزادی کشتیرانی اشاره
شده است .از این رو ،میتوان گفت در خصوص تعیین
نظام خاص دریانوردی میان  5کشور ساحلی اختالف
نظر عمدهای وجود ندارد و این کشورها میتوانند بدون
رجوع به دیوان ،مسئلة دریانوردی میان خود را در قالب
معاهدة بستة  5جانبه حل کنند.

مسئلة ماهیگیری در دریای کاسپین

۱ین مسئله مشابه مسئلة دریانوردی و کشتیرانی
است .وجود معاهداتی در این زمینه ،از جمله معاهدة
 1940که از تعیین محدودهای ده مایلی برای کشورهای
ساحلی جهت بهرهبرداری انحصاری از منابع زنده به

صراحت سخن گفته است ،تا اندازهای میتواند تکلیف
موضوع را روشن سازد .با توجه به اینکه جمهوریهای
قزاقستان و آذربایجان معاهدات  1921و  1940را
در خصوص نظام ماهیگیری در دریای کاسپین به
رسمیت شناختهاند 33و جمهوری فدراتیو روسیه نیز در
یادداشت رسمیاش بار دیگر بر مجرا بودن معاهدات
گذشته تأکید دارد ،و همچنین توافقنامة میان ایران و
ترکمنستان بار دیگر به مجرا بودن معاهدات گذشته
اشاره دارد ،ظاهرا ً نباید مسئلة مهمی در این خصوص
باقی بماند ،اما بند یک موافقتنامة میان روسیه و
قزاقستان ،که در آن به معاهدات گذشته اشارهای نشده
و در مسئلة مربوط به ماهیگیری به توافق بر سر تعیین
سهمیة ماهیگیری اشاره میکند ،دستیابی به اتفاق نظر
را تا حدودی پیچیده کرده است .اما این موافقتنامه
تا حدودی مواضع رسمی روسیه را ،که تأکید بر مجرا
بودن قراردادهای پیشین میان ایران و شوروی داشته
است ،تحت تأثیر جدی قرار میدهد .از این رو ،میتوان
گفت که روسیه و قزاقستان در زمینة رژیم حقوقی
ماهیگیری قائل به شرایطی ورای معاهدة  1940هستند
و از این رو با مواضع ایران و ترکمنستان در تعارض
قرار میگیرند که بر مجرا بودن این معاهده تأکید دارد.

ساحلی در کاسپین است .در این خصوص دست کم دو
چالش مهم در این منطقه وجود دارد که هنوز راه حلی
برای آن یافت نشده است :اختالف ایران و آذربایجان بر
سر حوزة نفتی البرز؛ اختالف ترکمنستان و آذربایجان
بر سر حوزة گازی سردار.
جمهوریهای ترکمنستان و قزاقستان از یک سو ،و
جمهوری قزاقستان و جمهوری فدراتیو روسیه از سویی
دیگر ،با انعقاد موافقتنامههایی دو جانبه با تقسیم
منصف ،محدودة
حوزههای آبی خود بر اساس خط ّ
مرزی میان خود را تا تعیین یک رژیم حقوقی برای
دریای کاسپین تعیین کردهاند .بر این اساس میتوان
گفت که این  3کشور ساحلی با تقسیم آبهای مجاور
میان خود ،منابع زیر بستر دریا و همچنین منابع زندة
این بخش از دریا را عم ً
ال میان خویش تقسیم کردهاند.
با این حال ،در معاهدة روسیه و قزاقستان ،مسائلی
چون تعبیة کابلهای زیرزمینی و لولهگذاری ،به انعقاد
توافقنامهای میان همة کشورهای ساحلی منوط شده
است.
ایران و روسیه در  1995با انعقاد موافقتنامهای
بر بهرهبرداری مشترک از منابع دریای کاسپین بر پایة
معاهدات بینالمللی تأکید کردهاند .در این موافقتنامه
همچنین تصریح شده است که در خصوص بهرهبرداری
از منابع معدنی زیر بستر دریای کاسپین ،مادام که
نظام حقوقی مشخصی در این زمینه تدوین نگردیده
است ،بهرهبرداری از این منابع به اجازة همة دولتهای
ساحلی منوط باشد ۳۵.چنین موافقتنامهای میان ایران و
ترکمنستان نیز وجود دارد .ایران همچنین با انتشار
یانیهای در خصوص مواضع پیرامون منابع معدنی
دریای کاسپین ،هر گونه بهرهبرداری از این منابع را
در غیاب رژیم حقوقی مورد توافق  5کشور ساحلی،
عملی نامشروع توصیف کرده است ۳۶.ایران به رغم
این مواضع ،با آغاز فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری
از منابع نفتی در دریای کاسپین ،عم ً
ال رویهای خالف
مواضع گذشتهاش اتخاذ کرده است .جمهوری قزاقستان
معتقد است که هر کشور ساحلی باید منطقهای
انحصاری برای بهرهبرداری از منابع معدنی دریا داشته
باشد .آذربایجان هم معتقد است که معاهدات بین ایران
و اتحاد شوروی در زمینة بهرهبرداری از منابع معدنی،
ساکت است و از این رو نمیتوان با استناد به این

32نامة نمایندگان دایمی جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان در
سازمان ملل متحد ،خطاب به دبیرکل سازمان ،مورخ  30سپتامبر 1998

در  3ژانویة .2011
35مهرداد ناظمی“ ،درياي خزر و حقوق بين الملل :گزينههاي متفاوت
باتوجه به آراي ديوان بين المللي دادگستري ”،مجلة حقوقي ،شمارة
.251 ،)1381-1380( 27-26
36ناظمی“ ،درياي خزر و حقوق بين الملل :گزينههاي متفاوت باتوجه
به آراي ديوان بين المللي دادگستري.8 ”،

مسئلة فالت قاره در دریای کاسپین

دریای کاسپین دارای منابع شناخته شدهای است
که در آخرین تالش برای رسیدن به منابع بیشتر و
دراز مدتتر انرژی کشف شده است .فروپاشی اتحاد
شوروی و افزایش روزافزون تقاضای جهانی انرژی،
اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این دریا را افزایش
داده است .طبق پیشبینیهای انجام شده ،در 2020م
حدود  3/5درصد عرضة جهانی نفت و  7درصد عرضة
جهانی گاز از این دریا خواهد بود.
جز روسیه و ایران که از لحاظ انرژی دارای منابع
قابل توجهی هستند ،از میان  8کشور تازه استقالل یافتة
آسیای مرکزی و قفقاز ،کشورهای آذربایجان ،قزاقستان،
ترکمنستان و ازبکستان دارای ذخائر ثابت شدة 32
میلیارد بشکه نفت و  373تریلیون فوت مکعب گاز
۳۴
هستند.
مسئلة فالت قاره ،یا منابع طبیعی زیر بستر دریای
کاسپین ،عمدهترین مسئلة مورد مناقشه میان دولتهای

(.)A/53/453
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معاهدات به عملکرد این کشور در بهرهبرداری از منابع
این دریا اعتراض کرد.
از این رو ،میتوان گفت که همة کشورهای ساحلی
دریای کاسپین ،جز ایران و آذربایجان ،در واقع مواضع
دو گانهای دربارة بهرهبرداری از منابع معدنی زیر بستر
دریای کاسپین دارند.

بررسی موارد رسیدگی شده در دیوان در زمینة
تحدید مرزهای آبی

با بررسی اجمالی دعاوی رسیدگی شده در دیوان
بینالمللی دادگستری ،از بدو تأسیس دیوان  10دعوی
در زمینة تحدید مرزهای آبی در آن مرجع طرح شده
است .این دعاوی عبارتند از .1 :قضیة فالت قارة دریای
شمال ()1969؛  .2قضیة فالت قارة دریای اژه میان
ترکیه و یونان ()1976؛  .3قضیة فالت قارة گرینلند
میان آمریکا و کانادا ()1981؛  .4قضیة تحدید حدود
مرزی میان لیبی و مالت در دریای مدیترانه ()1982؛ .5
قضیة فالت قارة مدیترانه میان تونس و لیبی ()1984؛
 .6قضیة تحدید حدود میان دانمارک و نروژ ()1988؛
 .7قضیة تحدید مرزهای دریای میان گینه و سنگال
()1991؛  .8قضیة رژیم حقوقی خلیج تاریخی فونسکا
()1991؛  .9قضیة تحدید مرزهای آبی بحرین و قطر
()1991؛  .10قضیة تحدید مرزهای آبی میان کامرون
و نیجریه ()1994؛  .11قضیة تحدید مرزهای آبی میان
رومانی و اوکراین در دریای سیاه ( .)2004از این میان
شاید تنها  3مورد را بتوان یافت که وضعیت آنها به
لحاظ تعریف ارائه شده در مادة  122کنوانسیون حقوق
دریاها ،با وضعیت دریاهای بسته یا نیمه بسته مشابهت
داشته باشد.

نتیجهگیری

آیا بسته یا باز بودن یک دریا در تعیین رژیم حقوقی
آن نقش دارد و در آرای دیوان چنین نقشی لحاظ
میگردد یا خیر؟ طبق تعریف مادة  122کنوانسیون
 1982حقوق دریاها ،دریای بسته یا نیمه بسته به دریایی
اطالق میگردد که میان چند کشور ساحلی،
یا میان دریای سرزمینی ،یا منطقة اقتصادی انحصاری
چند کشور محصور شده و از طریق باریکة آبی به
دریای آزاد مرتبط شده باشد .آیا چنین تعریفی را
میتوان به دریای کاسپین تعمیم داد؟ از این باب که
دریای کاسپین میان چند کشور ساحلی محصور شده
است ،تردیدی وجود ندارد؛ اما اینکه آیا باریکة آبی
مورد اشاره در کنوانسیون دریاها به رودخانههای
ولگا  -دن هم اطالق میگردد ،چندان روشن نیست.
بررسیهای به عمل آمده از آرای دیوان در قضیة فالت
قاره میان قطر و بحرین و همچنین تحدید حدود میان
رومانی و اوکراین در سالهای  2003و  ،2009نشان
میدهد که بسته یا باز بودن دریا تأثیری در معیارهای
رژیم حقوقی دریای کاسپین
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دیوان برای تصمیمگیری در خصوص تحدید حدود
دریا یا منطقة فالت قاره ندارد .تنها نکتهای که میتوان
از باب بسته یا نیمه بسته بودن دریا در آرای دیوان
گفت ،اشاره به رعایت انصاف و حقوق ثالث است .در
واقع دیوان در تحدید حدود در دریای بسته ،توجه خود
را به حقوق سایر دول ساحلی هم معطوف کرده است.
با این مالحظه میتوان گفت که اساس ًا شکل دریای
کاسپین از منظر دیوان تأثیری در رژیم حقوقی این دریا
نخواهد داشت و آنچه در قضیة کاسپین میتواند مورد
استناد دیوان قرار گیرد ،توافقات و معاهدات معتبری
است که میان طرفین مجرا باشد .در واقع باید دید که
معاهدات و موافقتنامههای موجود در دریای کاسپین،
برای این دریا چه نظام حقوقی را توصیه کردهاند ،و
آیا میتوان از چنین اسنادی ،برتری نظری یک رژیم
حقوقی را مستفاد کرد یا خیر؟ در قضیة کاسپین به
نظر میرسد که دعوی اصلی بر سر چگونگی تقسیم
دریاست .در این زمینه پیشتر دو نظر میان کشورهای
ساحلی وجود داشت :نظری که رژیم مشاع را پیشنهاد
میکرد؛ نظری که خواهان تحدید حدود بود.
اگر  5کشور ساحلی با انعقاد عهدنامهای  5جانبه،
تصمیمگیری در این خصوص را به دیوان دادگستری
واگذار کنند ،دیوان با توجه به رویههای گذشته چه
تصمیمی اتخاذ خواهد کرد؟ بدیهی است دیوان در گام
نخست به بررسی معاهدات موجود خواهد پرداخت
و اعتبار آنها را خواهد سنجید .از این رو ،با توجه به
اینکه دیوان در قضایای مشابه اصل جانشینی را معتبر
شناخته است ،بنابراین معاهدات مودت و دوستی ایران
و شوروی در سالهای  1921و  1940نیز از منظر دیوان
معاهداتی معتبر خواهند بود .از سوی دیگر ،معاهداتی
هم پس از فروپاشی اتحاد شوروی میان جانشینان این
کشور منعقد شده است؛ معاهداتی که بعض ًا تعارض
هم دارند .با توسل به قواعد کنوانسیون  1969میتوان
تعارضات موجود را بدین شکل حل کرد .روسیه با
انعقاد معاهده با قزاقستان ،نظام تحدید حدود را عمالً
پذیرفته است و مواضع گذشتة خود را در خصوص
بهرهبرداری مشاع اصالح کرده است .ترکمنستان نیز با
انعقاد معاهدهای با ایران ،نظر پیشین خود را مبنی بر
تحدید حدود با قزاقستان اصالح کرده است .بنابراین،
از میان معاهدات موجود ،معاهدات  1921ایران و
اتحاد شوروی ،معاهدة  1940ایران و اتحاد شوروی،
معاهدة  1996روسیه و قزاقستان ،و معاهدة  1997ایران
و ترکمنستان معاهداتی معتبر هستند ،گر چه میان این
معاهدات نیز تعارضاتی در هدف وجود دارد.
روند رسیدگی به قضیة خلیج فونسکا به روشنی
نشان داد که دیوان دادگستری هیچگاه در این خصوص
که چه نظام حقوقی باید در یک منطقه اعمال شود ،رأی
صادر نکرده است .دیوان در قضیة فونسکا هر دو نظام

مشاع و تحدید حدود را پذیرفته است ،یعنی کشورهای
ساحلی را در انتخاب نظام حقوقی مورد نظر مختار
دانسته است .اما آرای بعدی دیوان در قضایای بحرین-
قطر و رومانی– اوکراین تحوالت جدیدی را در بردارد.
با این اوصاف ابتدا باید روشن کرد که آیا میتوان
رژیم مشترکی را برای ادارة کاسپین ،همچنانکه ایران
بر آن اصرار داشت ،اعمال کرد؟ بر اساس رویههای
موجود ،برای رسیدن به رژیم مشترک به وجود
عهدنامهای چند جانبه نیاز است که فع ً
ال میان کشورهای
منطقه وجود ندارد ،اما چنانچه کشورهای خواهان
رژیم مشاع بخواهند بر اساس معاهدة  1921و  1940به
این موضوع استناد کنند و صالحیت دیوان دادگستری
را در تحدید حدود دیوان نپذیرند ،این احتمال وجود
دارد که رویة دیوان در موضوع خلیج فونسکا اعمال
شود ،و دیوان با رد صالحیت خود در قضیة تحدید
حدود دریای کاسپین ،اِعمال آن استثنا را در دریای
کاسپین هم تکرار کند؛ یعنی دیوان وجود رژیم مشاع
را در غیبت معاهدهای چند جانبه به رسمیت بشناسد.
بنابراین ،این کشورهای خواهان اجرای رژیم مشاع ،در
صورت اعتراض به صالحیت دیوان برای تحدید حدود
دریا ،از این امکان برخوردارند که دیوان با رد صالحیت
خود در این قضیه ،استقرار یک رژیم مشاع را در دریای
کاسپین تلویح ًا بپذیرد.
اما فرض دیگر ،پذیرش صالحیت دیوان به اعمال
رژیم تحدید حدود در دریای کاسپین از سوی همة
طرفین قضیه است .در چنین فرضی دریای کاسپین با
چه معیاری تقسیم خواهد شد؟ سوابق نشان میدهند
که معاهدات معتبر نقش مهمی در برخی از تصمیمات
دیوان دادگستری ،از جمله در مناطقی دارد که حدود
ساحلی کشورها را تعیین میکند .با توجه به اینکه
معاهدات موجود در زمینة کاسپین به حدود آبی طرفین
اشارهای نداشتهاند و تنها وجود حریمی 10مایلی برای
ماهیگیری در معاهدة  1940قید شده است ،میتوان
نتیجه گرفت که معاهدات مذکور فقط از منظر تعیین
خطوط ساحلی طرفین میتواند مورد استناد قرار گیرد.
البته وجود حریم  10مایلی برای ماهیگیری بر پایة
معاهدة  1940در صورتی که توافق دیگری از سوی 5
کشور صورت نگرفته باشد همچنان مجری است .یکی
از برداشتهای مهم از رأی دیوان دادگستری در قضیة
منصف
قطر -بحرین ،تأکید دیوان بر ترسیم خطوط ّ
بر اساس ویژگیهای سواحل طرفین ،و همچنین عدم
توجه به وجود تأسیسات صنعتی در گذشته است .از
نظر دیوان وجود تأسیسات صنعتی تأثیری در ترسیم
منصف در مقابل سواحل مقابل یکدیگر ندارد.
خط ّ
یکی دیگر از نکات قابل توجه در قضیة بحرین – قطر،
فاصله و بُعد سرزمینی یک منطقة خاص از ساحل است
که مورد ادعای دو یا چند طرف باشد .قطر با استناد

به نزدیکی جزایر حوار به سواحل قطر ،در مقایسه با
فاصلة آن با سواحل بحرین ،استدالل میکرد که این
جزایر به قطر تعلق دارد ،اما دیوان با رد این استدالل،
مالک مالکیت بر این جزایر را موافقتنامهای دانست که
طرفین با دولت وقت بریتانیا منعقد کرده بودند .از این
رو ،بدون شک با چنین استداللهایی از سوی طرفین
در دریای کاسپین هم رو بهرو خواهیم شد .به طور
مثال ،حوزة نفتی البرز محل مناقشة ایران و آذربایجان،
و حوزة گازی سردار محل اختالف میان آذربایجان و
ترکمنستان است .اگر چه در این زمینه هیچ معاهدهای
منصف و
میان طرفین وجود ندارد ،فقط ترسیم خطوط ّ
متساوی الفاصله است که میتواند جایگاه این دو حوزة
هیدروکرین را در دریای کاسپین روشن سازد.
با عنایت به اینکه موضوعاتی چون کشتیرانی و
ماهیگیری در دریای کاسپین نظام روشنی در معاهدات
موجود دارند ،به نظر میرسد اگر موضوع کاسپین به
دیوان ارجاع شود ،دیوان با معتبر دانستن نظامهای
مذکور آنها را تنفیذ خواهد کرد و فقط در خصوص
تحدید حدود فالت قاره ،با استناد به روشهای به
کار رفته در دریای شمال و دریای سیاه ،تصمیمگیری
خواهد نمود.
نخستین گام در این راه ،بررسی وضعیت سواحل
 5کشور حاشیة کاسپین است .به هم پیوستگی و
مرتبط بودن سواحل ،نقش مهمی در تعیین نقاطی دارد
که به صورت مساوی محدودة دریا را میان کشورها
تقسیم میکنند .با توجه به شباهتهای جغرافیایی میان
سواحل کاسپین و دریای سیاه ،به نظر میرسد رویة
دیوان در این خصوص در دریای کاسپین هم قابل
اعمال باشد .از این رو ،دیوان سواحل کشورهایی را
که مقابل یکدیگر قرار دارند ،از طریق ترسیم خطوط
منصف تعیین خواهد کرد .به طور مثال ،میان سواحل
ّ
آذربایجان و ترکمنستان ،یا سواحل روسیه و قزاقستان
منصف
که رو بهروی یکدیگر قرار گرفتهاند ،از خطوط ّ
استفاده میشود ،اما برای سواحل ایران و ترکمنستان ،و
سواحل ایران و آذربایجان از خطوط متساوی الفاصله
استفاده خواهد شد .سپس نقاط به دست آمده از طریق
محاسبات هندسی ،به یکدیگر متصل شده و محدودة
هر یک از کشورها تعیین میگردد .البته دیوان تصریح
دارد که برای ترسیم چنین خطی باید قاعدة انصاف
رعایت گردد.
اکنون باید دید با اعمال چنین خطوطی در دریای
کاسپین ،سهم کشورها به چه میزان خواهد بود؟
با اعمال چنين روشي ،هر كشوري كه داراي ساحل
محدب با کاسپین است ،سهم بيشتري را از آن خود
میکند و كشورهاي دارای ساحل مقعر سهم كمتري
خواهند برد .قزاقستان و آذربايجان با ساحل محدب
خود به ترتيب  28/4و  21درصد را خواهند داشت.
رژیم حقوقی دریای کاسپین
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روسيه  ،19تركمنستان  18و ايران  13/6درصد از
آبهاي کاسپین را خواهند داشت .با توسل به چنين
روشي ،درياي کاسپین همچون نقاط مرزي درياي
سياه ،داراي چندين نقطة متساوي الفاصله ميان  5كشور
ساحلي خواهد شد .با اتصال اين خطوط ،خط مرزي
مشتركی ميان  5كشور ساحلي ترسيم خواهد گرديد.
منصف از قسمت فوقاني دريا ،و
با ترسیم خطوط ّ
اتصال آن به خطوط مبدأ ساحلي كشورهاي حاشية
دريا ،و همچنين اتصال خطوط مبدأ سواحل در قسمت
تحتاتي دريا ،يعني ميان كشورهاي آذربايجان ،ايران و
تركمنستان ،مثلثی پديد خواهد آمد كه نقطة مركزي
آن نقطهاي است كه خط متساوي الفاصله از لبههاي
سواحل كشورهاي مذكور ترسيم خواهد شد و بدين
ترتيب سهم هر يك از كشورها بر اساس آن ميزان
معين خواهد گرديد .با چنين فرمولي ،سهم ايران از
دريای کاسپین تقريب ًا معادل همان  20درصدي است كه
پيشتر ادعا شده است .البته اين درصد بدون در نظر
گرفتن شرايط انصاف است .اگر شرط انصاف مراعات
شود ،سهم ايران در درياي کاسپین از اين رقم هم فراتر
خواهد رفت.

"

جهانی شدن و هویت ایرانی

ایران نامه سال ،26شماره 4-3

99

موازنه “من-ما-هویت”

جهانی شدن و
هویت ایرانی

بهروز علیخانی

دکترای جامعهشناسی ،دانشگاه هانوفر
behrooz_al@yahoo.com

طرح مساله
شاید این گزاره را شنیده باشیم که
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فرایند تحول دولت ،فرایند تغییرات اجتامعی
و فرایند تغییر ِ
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فرایندهای تغییر ِ
ات هویتی در ایران معارص
چه سمت و سویی داشتهاند؟ هویت ملی با
چه چالشها و فرصتهایی در “عرص جهانی
شدن” روبهروست؟
”Behrouz Alikhani, “Globalization and Iranian Identity,
Iran Nameh, 26:3-4 (2011), 100-112.

مفهوم هویت ،همانند بسیاری از دیگر مفاهی ِم علوم
انسانی ،مفهومی است مبهم ،و تعاریف متفاوتی از آن ارائه
شده است .اگر از زاویة جامعه شناسیِ فرایندی (process
 - )sociologyکه زاویة اصلیِ نگاه در این نوشته است -به
این مفهوم نگاه کنیم ،میتوان آن را به دو جنبة درهمتنیده و
تفکیک ناپذیر “من -هویت” ( I-identityو “ما -هویت”
( )We-identityتقسیم کرد 1.بر اساس این تعریف میتوان
با نشان داد ِن درهمتنیدگی و درهمبافتگیِ فرد و جامعه ،بر
نگاههای تئوریکی غلبه کرد که فرد و جامعه را شئگونه
و ایستا در برابر هم قرار میدهند و هر کدام اصالت را به
یکی از آنها میدهند ،بدون اینکه به صورت سامانمند
مشخص شود که چه رابطهای میان این دو جنبه برقرار
است .موازنة “من-ما-هویت” بر چگونگی رابطة فرد و
اجتماع در زمانها و مکانهای مختلف در جامع های خاص
داللت دارد .این موازنه ،بسته به ساختارهای اجتماعی،
میتواندبه نفع “جامعه” یا “فرد” سنگینی بیشتری کند،
ولی این رابطه در هیچ جامعهای به صورت مطلق به نفع
یکی از دو س ِر این قطب نیست 2.دلیل اصلی استفاده نکردن
ِ
غالب “هویت فردی” و “هویت
از اصطالحات همچنان
جمعی” در این نوشته ،همین ایستایی ،شئ گونگی و
دوقطبی بودن آنهاست .استفاده از این اصطالحات تا حد
زیادی مانع نشان داد ِن دقیقت ِر موازنه میان این دو جنبة
1Norbert
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ِ
مفاهیم
سودمندی نگاه فرایندی در این است که پژوهشگ ِر علوم انسانی را بر
ِ
ایستا ،شئ گونه و دو قطبی و بعضاً ارادهگرایانه در این حوزه چیره میگرداند.
مفاهیم همچنان مسلط در حوزة علوم انسانی ،قادر است
پژوهشگر با غلبه بر این
ِ
طیفها و موازنههای مختلف میا ِن دو قطب را در بستری بلند مدت با تمایز یافتگی
و باریکسنجیِ بیشتری ببیند و توضیح دهد .پویاییِ درونی تغییرات اجتماعی،
جهت و سمت و سوی این تغییرات و استمرار یا عدم استمرار این جهت و سمت
و سو ،مرکز اصلی توجه است .از زاویة نگاهِ جامعه شناسی فرایندی ،نزدیک
شدن به ساختار واقعیِ پدیدههای پیچیدة انسانی نیازمند ابزار و وسایلی است که
به وسیلة آنها فهم همه جانبه ت ِر این پدیدهها بیشتر ممکن شود .بر اساس این
رهیافت ،چارچوب نظری دقیقی که بر پایة انسان شناسی ،به واقعیت نزدیکتری
استوار باشد ،این امکان را به پژوهشگر علوم انسانی میدهد که به درکی نسبتاً
واقعی از ماهیت این پدیدهها نایل گردد .بدون این درک که گام اول و بنیادی در
پژوهشهای علوم انسانی است ،ارائهی هر گونه پیش بینی و راهکاری اگر نه غیر
ممکن ،بسیار دشوار است .اینجاست که عالم علوم انسانی باید ابتدا “انگارهاش از
انسان” را دقیقاً مشخص کند .به نظر نمیرسد که پرداختن به مسائل هویتی ،بدون
در نظر گرفتن ویژگیها و نیازهای اساسی انسان ،چه ایرانی و چه غیر ایرانی ،نتایج
علمی داشته باشد .با کمک یک چارچوب نظری نسبتاً تمایز یافته ،مطالعة تطبیقیِ
جوامع مختلف در یک زمان واحد و همچنین مطالعة تطبیقی یک جامعه در
برهههای زمانی مختلف آن به نتایج پژوهشیِ علمیتری خواهد انجامید.
عالوه بر این ،جامعه شناسی فرایندی از نسبی گرایی که در فضای علوم
انسانی غالب است فاصله میگیرد و بر این نکته اصرار میورزد که در کنار
همة جنبهها و رهیافتهایی که در پژوهش مسائل علوم انسانی در نظر گرفته
میشود ،بدون تحقیق میان رشته ِ
ای همه جانبه و بدون برقرار کردن ترکیبی میان
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هویتی ،جهت احتمالی تغییر این موازنه و درجه و نوع آن
از سوی پژوهشگر میشود .به عبارت دقیقتر ،رابطة میان
“من -هویت” و “ما -هویت ”،بسته به ساختار جامعهای که
انسان در آن زندگی میکند ،متفاوت است .با مطالعة جامع
تغییرات بلند ِ
ِ
مدت ساختاری جوامع مختلف ،میتوان
در
نشان داد که موازنة میان این دو جنبة هویتی چرا و چگونه
به نفع یکی از آنها تغییر میکند .پژوهشگر علوم انسانی
ِ
سوی تغیی ِر این موازنه در جوامع
فقط با نشان دادن سمت و
ِ
تغییرات هویتیِ
مختلف ،قادر است سمت و سوی احتمالی
آینده را تا حدودی پیش بینی کند و به تبع آن ،بر امکا ِن
تاثیر گذاری بر این سمت و سو و کنترل بیشت ِر رون ِد آن
بیفزاید .در اینجا باید به این نکتة مهم اشاره کرد که سمت
ِ
سوی تغییرات موازنة هویتی لزوم ًا خطی و رو به جلو
و
ِ
نیستند و امکان غلبة فرایندهای متضاد همواره وجود دارد.
برای ملموس شد ِن بیشت ِر بحث ،بهتر است در کنار
ِ
پردازی محض راجع به مفهومِ هویت ،که بیشتر
نظریه
میتواند ماهیتی انتزاعی و پندارگونه داشته باشد ،به صورت
ِ
تغییرات موازنة
تجربی نشان دهیم چه چیزی در جریان
هویتی تغییر میکند .اصوالً پیوند و تعامل نظریه و آزمون
به انتزاعی نشدن بحث کمک میکند و این امکان را برای
پژوهشگر فراهم میسازد که در فرايند پژوهش ،بر اساس
ِ
چارچوب
دادههای تجربی به بازبینی و دقیقتر شد ِن مستمر
نظری خود بپردازد .از این رو ،سعی خواهد شد به صورت
ِ
نتایج پژوهشهای تخصصیِ
منفک از هم رشتههای علوم انسانی و ایجاد نظریة
ترکیبی واحد بر اساس نتایج این رشتهها و آزمون و تکمیل مداوم این نظریه
بر اساس نتایج جدیدتر ،فهم همه جانبهت ِر مسائل و مشکالت در این حوزه با
مشکل مواجه خواهد بود .تخصصی شدن افراطی در این حوزه و نهادینه شدن
مرزها میان رشتههای مختلف علوم انسانی ،بیشتر از آنکه بر اساس نیازی
شناختی باشد ،از رقابت شغلی و حرفهای شاغالن در این رشتهها و جنگ
قدرت میان آنها نشات میگیرد .برای آشنایی بیشتر در این زمینه ،نک:
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3در این نوشته برای مفهوم جهانی شدن هیچ گونه آغاز و پایان مشخصی در
نظر گرفته نشده است و ما فقط میتوانیم در جریان فرایند جهانی شدن از
جهشها و موجهای مختلف سخن بگوییم .اگر چه اصطالح جهانی شدن
از دهة 1990م و بیشتر در زمینههای اقتصادی وارد بحث عمومی شد ،ولی
فرایند جهانی شدن فرایندی است بسیار قدیمی و دیرپا .در دورة معاصر ،انقالب
صنعتی در اروپا ،جهش عمیقی در جهت تسریع این فرایند بود .اکنون در
همتنیدگیِ زنجیره ِ
های وابستگی انسانها در این سطح بسیار بیشتر از گذشته
است .نه فقط از حیث تکنیکی و اقتصادی ،بلکه از لحاظ امنیتی ،محیط زیستی
و رفاهی نیز شاهد افزایش این وابستگیهای متقابل در این سطح هستیم .از
لحاظ نهادی ،سازمانهایی چون سازمان ملل متحد ،بانک جهانی ،صلیب سرخ
و غیره نیز برای پاسخ گفتن به نیازها و مشکالت در این سطح ایجاد شدهاند.
بعد منشی این فرایند اما در مقایسه با سایر ابعاد سرعت بسیار کمتری داشته
است .همذات پنداری انسانها در این سطح مراحلِ ابتدایی خود را طی میکند.
4اصطالح “جوامع در حال توسعه” که امروزه به اصطالح غالبی در متون علوم
انسانی تبدیل شده است و به جوامع خاصی اطالق میشود ،این مشکل را در

اجمالی به روند تغییر این موازنه در جوامعی اشاره شود
که از نظر “درجة تحول اجتماعی” در مرحلة باالتری قرار
دارند .در ادامه برای فهم مسائل و مشکالت هویتی در
ِ
اهمیت توضیح این روند در این جوامع اشاره
ایران ،به
و پس از این اشاره ی اجمالی ،به مسائل هویتی در ایران
معاصر پرداخته خواهد شد .فرصتها و تهدیدهای فرایند
جهانی شدن در این زمینه موضوع دیگری است که در
پایان نوشته ،به صورت مفصلتری مورد توجه قرار خواهد
3
گرفت.

موازنه “من-ما-هویت” در جوامع مختلف

بر اساس جامعه شناسیِ فرایندی ،جوامع به “کمتر
تحول یافته” و “بیشتر تحول یافته” تقسیم میشوند 4.بر
اساس این تعریف ،همة جوامع بشری ،در همة زمانها
و مکانها ،در حال تحول بودهاند و خواهند بود .به
عبارت دیگر ،مفهومِ تحول هیچ گونه آغاز و پایا ِن
ْ
تحولیافتگی جامعه را
مشخصی ندارد .درجه و گونة
میتوان بر اساس درجه و گونة پیچیدگیِ نقشهای
اجتماعی ،و طوالنی یا کوتاه بود ِن زنجیرههای وابستگی
انسانی در آن جامعه با جوامع دیگر مقایسه کرد و
سنجید .به همین سبب توجه به قیدهای تفضیلی “کمتر”
و “بیشتر” در این زمینه برای رسیدن به درکی دقیقتر
5
و واقعیتر از مسائل علوم انسانی اهمیت بسیاری دارد.
خود نهفته دارد که گویی جوامعی نیز وجود دارند که دیگر در حال توسعه
فهم همه جانبة مسائل،
نیستند .این مفهو ِم ایدئولوژیک باعث گمراهی در ِ
تغییرات و تحوالت اجتماعی میشود .مفهو ِم توسعه در این متون بیشتر به
جنبة اقتصادی آن تقلیل داده شده است .هر چند که در مطالعات اخیر توسعه،
این مفهوم ،حوزههای دیگر زندگی انسانی را نیز دربرگرفته است ولی در این
مطالعات نیز بیشتر شاهد قرار دادن جنبههای مختلف توسعه به صورت ایستا و
شئ گونه در کنار هم هستیم .جدا کردن شئ گونة دو مفهوم “توسعة سیاسی”
و “توسعة اقتصادی” از هم و بحث دربارة رابطة آنها نتیجة این طر ِز نگاه به
مسائل انسانی است .در این نوشته ترجیح میدهم به سبب بار ارزشی مفهو ِم
توسعه از مفهوم همه جانبهت ِر “تحول” استفاده کنم .این مفهوم به همة جنبههای
ِ
تفکیک مصنوعی آنها اشاره دارد .در این باره ،نک:
تغییرات اجتماعی بدون
Elias, The Germans, 177f
5در اینجا این خطر وجود دارد که خواننده در دام مفاهیم ایستا ولی در
حوزة علوم انسانی همچنان قدرتمن ِد زیربنا-روبنا یا مادی-غیر مادی بیفتد.
نه مفهوم “درجة پیچیدگی نقشهای اجتماعی” مفهومی است که آن را
بتوان به یکی از سر این دو قطب تقلیل داد و نه مفهوم “درهم تنیدگی
زنجیرههای وابستگی انسانی ”.به سخن دیگر این مفاهیم هم جنبههای
“مادی” زندگی انسانی را شامل میشوند و هم جنبههای “غیر-مادی ”.به
طور همزمان هم به زنجیرههای وابستگی عاطفی و هم به زنجیرههای شغلی
و نقشی انسانها در یک جامعه اشاره دارند .هم رابطة میان زنان و مردان
و والدین و فرزندان را دربر میگیرند و هم به رابطة حکومت کنندگان
و حکومت شوندگان و گروههای مذهبی و قومی اشاره دارند .متاسفانه
گرایش ِ
های ایدئولوژیک مسلط در علوم انسانی که خود را در زبا ِن
علمی در این حوزه نیز نهادینه کردهاند ،بعضاً امکان فاصله گرفتن از این
نگاه ِ
های مطلقِ دوقطبی را برای پژوهشگر بسیار دشوار میکنند.
جهانی شدن و هویت ایرانی
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در جوامع ملی شدة پیچیدة صنعتی که فردگرایی در
آنها نسبت ًا شدیدتر است ،نقشهای اجتماعی پیچیدهتر
و زنجیرههای وابستگی انسانها به هم طوالنیتر و
درهم تنیدهترند .در این جوامع“ ،من -هویت” در
مقایسه با “ما-هویت” در شرایط عادی به رفتار و
افکارِ انسان سمت و سوی بیشتری میدهد .در
ْ
تحولیافته و پیشاملی ،وضع به
جوامع سادهتر ،کم تر
گونة دیگری است .درجة فردگرایی در این جوامع
بهقدری پایین است که موازنة این دو جنبة هویتی
به نفع دومی سنگینی بیشتری میکند“ 6.ما-هویت”
عرصه را در این جوامع آنچنان بر “من-هویت” تنگ
میکند که فرد در مکالمات روزمرهاش ،حتی زمانی که
از زاویة اول شخص مفرد سخن میگوید ،ناچار است
از ضمی ِر جم ِع ما استفاده کند.
در این جوامع زنجیرههای وابستگی انسانها به هم
کوتاهتر و نقشهای اجتماعی سادهترند .روابط در
این جوامع شخصیتر و مشکالت و مسائلِ انسانها
“ملموس” ترند .واحدهای اجتماعی که فرد در
آنها به دنیا میآید ،وی را در سراسر عمر همراهی
میکنند .وضعیت و جایگاه خانوادگی در سلسله
ِ
منزلت اجتماعیِ نسلهای آینده نقش
مراتب قدرت و
تعیین کنندهای دارد .شجره نامه که گاهی تا  14نسل
به عقب برمیگردد ،فرد را به حلقة بسیار کوچکی در
ادامة زنجیرة نسلهای پیشین تبدیل میکند .در زبان
از“سطح
محاورهای هم اصطالحات انتزاعیتری که
ِ
نسبت ًا باالی ترکیبی” ()higher level of synthesis
ِ
دانش و
برخوردارند کمتر دیده میشود 7.سطح زبان،
تفکر که در پیوند تنگاتنگ با هم قرار دارند ،مانع از
دستیابی انسانهای این جوامع به درجة نسبت ًا باالیی
از درخودنگری ( )self-reflectionمیشود 8.روند
زندگی بیشتر ناخودآگاه است و توا ِن فاصله گرفتن
از “خود” و نگاه انتقادی به “خود” ( )selfکمتر
وجود دارد.
6در اینجا از کاربرد دو مفهوم “هویت فردی” و “هویت جمعی” به
علت ماهیت ایستا و شئ گونه شان پرهیز میکنم .تعیین رابطة دقیق
ِ
جهت تغییر این رابطه با
میان این دو جنبة هویت و مشخص کردن
کاربرد چنین اصطالحاتی با مشکالت جدی مواجه میشود.
7تقسیم اصطالحات به “عینی” و “انتزاعی” باعث ایجاد این شبهه
میشود که این خود اصطالحات هستند که میتوانند ملموس
یا انتزاعی باشند .در صورتی که این اصطالحات فقط به نمایش
سمبلیک واقعیتهایی میپردازند که انسانهای درگیر آنها را
بیواسطه و باواسطه تجربه میکنند .دنیای تجربی انسانها در
جوامعی که از نظر سطح تحول ،درجة پایینتری دارند در مجموع
سادهتر و ملمو ستر است .به تبع آن اصطالحات در این جوامع
در سطح ترکیبی نسبتاً پایینتری قرار دارند .مطابق سطح دانش
و تفکر این انسانها که در پیوند تنگاتنگ با نوع تجربیات آنها
قرار دارد ،نیاز به ایجا ِد اصطالحات انتزاعیتر که از سطح ترکیبی
باالتری برخوردارند کمتر وجود دارد .اصطالحاتی همچون آزادی،

اصطالح التینیِ فرد در جوامع پیچیدهت ِر
در واقع
ِ
اروپای غربی در معنایی که امروزه به کار برده
میشود و به مسلط شدن تدریجیِ “من-هویت”
اشاره دارد ،دارای قدمت زیادی نیست و در تحوالت
اجتماعی-روانی پایان قرون وسطی ریشه دارد 9.پیش
ِ
تعلقات جمعی بودند که به فرد
از این دوره ،بیشتر
هویت و کیستی میبخشیدند .اینکه انسان به کدام
جمع تعلق دارد ،برای جهت یابیِ “خودش” و دیگران
تعیین کننده بود .فرایند تغییر در موزانة “من-ما-
هویت” به سود اولی با چالش ها و تنشهای فراوانی
در این جوامع همراه بوده است و هنوز هم هست.
چنین فراین ِد گذاری با نقش زدایی از واحدهای بقا
( )survival unitقدیمیتر ،مانند طایفه ،عشیره ،ایل،
کالن -خانواده ،محله و ده و شکلگیری واحدهای
جدی ِد بقا در سطح ملی ،و تا حدی منطقهای و جهانی
همراه بوده است .دامنه و گسترة “ما-هویت” در
جریان این فرایندها تغییر “کمی و کیفی” کرده است
و واحدهای جغرافیایی گستردهتری و انسانهای
بیشتری را شامل شده است .در این میان “من-
هویت” نیز با رش ِد فردگرایی و پیچیدهتر شد ِن
ِ
بازی گستردهتری پیدا کرده
ساختارِ جامعه ،میدان
است.

ِ
طبقات جدی ِد
ملی ،رفته رفته شاهد شکلگیری
کارگری و بورژوایی بودیم .در جریان این گذار،
ِ
طبقات ماقبل ملیِ اشرافی و جنگاوری به مرور زمان
ِ
نقش تعیین کنندة خود را از دست دادند .همچنین
در جریان تغییر ساختار اجتماعیِ این جوامع ،که با
ِ
تغییر ساختارِ
قدرت همراه بود ،دامنة تصمیم گیری
11
و عملِ انسانها و گروههای انسانی نیز تغییر نمود.
نهادها و سازمانهای غیر شخصیتری بهتدریج جای
گروهها و واحدهای شخصیت ِر سابق را گرفتند .در
چنین جوامعی نمادهایی مانند پرچم ،سرود ملی و
زبان مشترک رفته رفته در برابر نمادهای شخصیتر و
ِ
ملموست ِر جوامع اشرافی-فئودالی به ابژه ِ
مشترک
های
همذاتپنداری ( )identificationانسانها تبدیل
ِ
تغییرات موازنة هویتی یکی از
شدند .در واقع فراین ِد
ِ
همپای تمایز یافتگی ()differentiation
فرایندهای
و پیچیده شد ِن نقشهای اجتماعی و درهم پیچیدگی
و طوالنیتر شد ِن زنجیرههای وابستگیِ انسانی بود
و خود این فرایند هم با فرایند انحصار خشونت و
ِ
دست دولت پیوند تنگاتنگ داشت 12.در
مالیات در
جریان این تحوالت ،با افزایش دامنة تصمیمگیری
انسانها“ ،من-هویت” در جهت دادن به تنظیم رفتارِ
فردی رفته رفته نقش پررنگتری بازی کرد .به
سخن دیگر ،در جریان گذار به دولتهای ملی شاهد
تغییراتی در الگوهای احساسی-رفتاری انسانها هستیم
ِ
تغییرات موازنة هویتی و رشد فردگرایی فقط
که
جنبهای از آنها و با هم در پیوند تنگاتنگ هستند.
ِ
فرایندهای همپا،
بدون فهم و توضیح ارتباط این
رسیدن به یک نگاه نسبت ًا همه جانبه دربارة تغییرات
هویتی و ساختار این تغییرات بسیار مشکل است .در
اینجاست که ضرورت نگاه پیوندی میان رشتههای
ِ
مختلف علوم انسانی مشخصتر میشود.
همان گونه که اشاره شد ،ترکیبی که از نتایج این
پژوهشها حاصل میشود ،در سطح باالت ِر توضیحی و

دموکراسی ،عدالت ،پیشرفت و غیره ،نشان از سطح ترکیبی نسبتاً
باالیی دارند که در دنیای تجربی این انسانها معنا و جایگاه خاصی
ندارند .سنجش سطح ترکیبیِ یک اصطالح بر اساس جمع همه
مشترکاتی است که یک اصطالح به آنها داللت میکند و صرف
نظر از تفاو تهایی است که داللت شوندگان با هم دارند .توجه
به ایجاد و تحول اصطالح “فرد” در زبان التین از معنای ماسک به
معنای امروزیاش میتواند به عنوان مثال به روشنتر شدن ساختا ِر
فرایند بلند مدت شکلگیری و تحول سطح ترکیبیِ اصطالحات در
پرتو تغییر ساختار نوع تجربیات اجتماعی انسانها کمک کند.

و عشیرهها در جوامع ماقبل ملی خواهان اعطای همة مسئولیت و قدرت
خود به سطح باالتر یعنی قارهای نیستند .درجة همذات پنداری نسبتاً
کم اکثریت اعضای این جوامع با انسانهای جوامع دیگر نشان از عدم
بر ِد دایرة “ما-هویتی” در سطح قارهای دارد .انتخاب دولتهای محافظه
کار و راستگرا در این کشورها از جمله به دلیل احساس نا امنی
اجتماعی -روانیای است که انسانهای درگیر این فراین ِد پر َدرد گذار
در کشورهای اروپایی به آن دچار هستند .سمت و سوی آیندة این
فرایند به عوامل درهم تنیدة مختلفی بستگی دارند که بحث دربارة آنها
در چارچوب این نوشته نمیگنجد.
ِ
ایستای “آزادی” به کار
11در زبان فلسفی برای این فرایند ،مفهو ِم مطلق و
برده شده است .برعکس این مفهوم ،مفهوم “دامنة تصمیم گیری و عمل”
مفهومی است موازنهای .این دامنه میتواند گستردهتر یا محدودتر شود.
در این باره ،نک:
Elias, The Society of Individuals, 166.

دولت و موازنه هویتی

فرایند تحو ِل دولت ،فرایندی است همگام و در عین
ِ
تغییرات موازنة هویتی .به سخن
حال جهت دهنده به
دیگر ،گذار از دولتهای ماقبلِ ملی به دولتهای ملی
و قارهای همگام با تغیی ِر در موازنة دو جنبة یاد شدة
ِ
قطب “من-هویت” است 10.بنابراین ،بدون
هویتی به نف ِع
ِ
ِ
ِ
پژوهش سمت و سوی تحوالت دولت ،فهم و توضیح
سمت و سوی تغییرات موازنة هویتی ناقص است.
به عنوان نمونه ،در جوامع ملیِ اروپای غربی ،در
جریان گذار دولتهای فئودالی به دولتهای صنعتیِ

The Symbol Theory (London: Sage, 1991), 59f.
The Society of Individuals, 157ff.

8 Elias,
9Elias,

10نمونة اتحادیه اروپا و فرایند گذار به یک واحد بقای فراملی که در
پیوند تناتنگ با فرایندهای متضاد میباشد نمونة دیگری از بحرانهای
هویتی در جوامع ملیِ اروپایی است که در سطح باالتری از تحول و
پیچیدگی قرار دارند .دولتهای ملی در این سطح همانند سران ایلها

12در جریان تحول یک جامعة کمتر تحول یافته به جامعهای تحول

مفهومی قرار دارد و قابل تقلیل دادن به هیچ کدام از
اجزایش نیست .به طور خالصه ارتباط این رشتهها و
اجزاست که کانون اصلی توجه جامعه شناس فرایندی
است.

انحصار دولتی خشونت و موازنه هویتی

انحصار نسبت ًا دائمی و همه جانبة خشونت در
دست دولت در یک واحد سرزمینیِ مشخص ،پدیدة
ِ
اروپای
نسبت ًا جدیدی ابتدا در تاریخ برخی از جوامع
غربی است که آرامش و امنیت همه جانبة داخلی را
با خود به همراه داشته است .هر چند که این دولتها
در ابتدا مطلقه و خودکامه بودند ،ولی پیچیدهتر
شدن درجه و گونة نقشهای اجتماعی و طوالنیتر
شد ِن زنجیرههای وابستگی انسانی در دورههای نسبت ًا
طوالنی حکومتی آنها ،رفته رفته به شکل گیری
گروهها و طبقات جدیدی منجر شد که اجتماعی یا
مدنی شدن هر چه بیشتر مناب ِع قدرت در این جوامع
را به دنبال داشت .به تدریج حاکمان مطلقه ،دیگر در
موقعیتی نبودند که به تنهایی همة این منابع قدرت را
همچنان تحت انحصارِ مطلقة خود حفظ کنند .ظهورِ
طبقات و قشرهای جدیدی همچون طبقات کارگری و
ِ
گسترش خود را مرهون آرامش
بورژوازی ،که رشد و
ِ
ِ
قدرت
امنیت شکل گرفته بودند ،رفته رفته از
و
ِ
طبقات بانفوذِ اشرافی و جنگاوری کاست .میتوان
گفت که زمینههای اجتماعی-روانیِ حکومتهای
ِ
درازمدت اجتماعی شدن
پارلمانی در جریان فراین ِد
مناب ِع قدرت این دولتهای مطلقه مهیا گردید .این
روند را میتوان همچنین به عنوان روند ملیِ شدن
جوامع ماقبلِ ملی قلمداد کرد .این روند در برخی
از این جوامع به علت مقاومت انحصارگران در برابر
تغییرات ،با خشونت و انقالب همراه بود و جوامع
ِ
طبقات جدید
دیگر با اصالحات تدریجی و مشارکت
در مناسبات سیاسی-اجتماعی و دسترسی آنها به
یافتهتر ،شاهد تمایز یافتگی نقشی و تخصصی شدن فعالیتهای اجتماعی
هستیم .با طوالنیتر شدن و تمایز یافتهتر شد ِن نقشهای اجتماعی در
یک جامعه ،گروههای بیشتری به دنبال دستیابی به منابع قدرت با
یگدیگر به رقابت میپردازند .کثرت و نحوة ارتباط این گروهها انحصار
منابع قدرت در دست یک گروه واحد را با مشکل مواجه میسازد.
ِ
باعث کنترل
کاهش مقادی ِر قدرت میان گروههای مختلف اجتماعی
متقابل این گروهها بر هم و عدم کنترل مطلقِ این روند توسط گروه
واحدی میشود .چیزی که ما از آن به عنوان “کثرت گرایی اجتماعی”
ِ
نهادی کثرت گرایی داللت دارد ،در واقع
نام میبریم و بیشتر بر سطح
پوستهای است نازک که در پیوند تنگاتنگ با کثرت گراییِ نقشی و
کاهش تفاوتهای قدرت میان گروههای مختلف در یک اجتماع قرار
دارد .از این فرایند میتوان به عنوان فرایند “دموکراتیزه شدن نقشی” نیز
نام برد .در این باره ،نک:

Elias, What is Sociology (New York: Columbia University
Press, 1978), 68
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ِ
بلندمدت طاقت فرسا را
منابع قدرت ،این فراین ِد
پشت سر گذاشتند 13.جامعة فرانسه نمونهای است از
نو ِع اول و جامعة انگلستان تا حد زیادی از نوع دوم.
ِ
کتاب دربارة فرایند تمدن از زاویة
ن ُربرت الیاس در
روانشناسی اجتماعی به ساختار واقعی این تحوالت
در اروپای غربی به خوبی نزدیک شده است 14.وی با
فاصله گرفتن از روایت غالب ،که تاریخ تحوالت اروپا
را بیشتر از زاویهای فکری و حاصل اراده و عملِ
مردان و اندیشمندان بزرگ دیدهاند ،سعی کرد این
تحوالت را از دریچة روانشناسیِ اجتماعی نشان دهد.
نقدش به نگاههای اراده گرایانه به تحوالت اجتماعی ،با
توضیح و تبیینِ نگاه ِ جدیدی همراه است .الیاس ،رون ِد
فرایندهای اجتماعی را از دریچة درهم تنیدگیِ نگاهها
و عملکردهای گروهها و افراد مختلفی میبیند که هیچ
کدام از آنها به تنهایی روند و سمت و سوی تحوالت
آینده را مشخص نکردهاند .برآیند درهم تنیدگی آمال،
آرزوها ،ترسها و نفرتهای این گروهها و افراد در
یک اجتماع طبق موازنه ِ قدرتشان ،مقدمة تصمیم گیری
و عمل همان گروهها و افراد یا گروهها و افرادِ دیگر
در مراحل بعدی است .هر چه جامعهای پیچیدهتر
شود ،بازیگران بیشتری برای دستیابی به منابع قدرت
وارد میدا ِن بازی میشوند و سمت دهی به فرایندهای
اجتماعی نیز پیچیدهتر و دشوارتر میگردد 15.الیاس از
این فرایند با عنوان فراین ِد دموکراتیزه شد ِن نقشی یاد
میکند 16که در کنار دموکراتیزه شدن منشی و نهادی ،به
یکی از جنبههای سهگانة فرایند دموکراتیزه شدن جوامع
17
انسانی اشاره دارد.
اهمیت اشاره به این تحوالت در این نوشته به این
ِ
تغییرات
سبب است که با درک واقعیتر زمینههای
موازنة هویتی در جوامع تحول یافتهتر ،هم آگاهی
ِ
تغییرات موازنة هویتی در جوامعی مانند
نسبت به روند
جامعه ایران ممکن میشود ،و هم امکان جهت دهیِ
بیشتر به مسیر این تغییرات،؛ رویارویی با چالشها و
بحرانهای همپای این تغییرات نیز از این طریق آسانتر
میشود.
در جوامع اروپای غربی ،آن گونه که الیاس نشان
میدهد ،نقش زدایی از واحدهای بقای ماقبلِ ملی،
فرایندی زمانبر و تدریجی بود که با نقش گیری فزایندة
واحد بقای ملی همراه شد 18.تغییر در دلبستگیهای
عاطفی از این واحدهای بقای ماقبل ملی ،به واحد
بقای ملی ،فرایندی همپا و همزمان با فرایند تحول
ِ
دولت مرکزی رفته
دولت بود .سپر حمایتی و دفاعی
رفته سپرهای حمایتی و دفاعی واحدهای بقای ماقبل
ملی را تضعیف نمود 19.نقش زدایی از واحدهای بقای
ِ
کاهش دلبستگیهای احساسی
ماقبل ملی به مرور زمان
وعاطفی اعضای آنها را به این واحدهای اجتماعی به
همراه داشت .فرایندی که قرنهاست شروع شده است

و همچنان ادامه دارد .این فرایند همواره با فرایندهای
متضاد همراه بوده ،ولی در کل ،جهت و سمت و سوی
آن تا کنون به سود واحدهای بقای ملی و درجة باالی
همذات پنداری انسان ِ
های عضو با این واحد بقا بوده
است .در جوامع پیچیدهتر و ملی شده ،شاهد الیههای
هویتی متعددی در کنار هم هستیم .این الیههای هویتی
هر کدام واحدهای بقا ،و به طور همزمان سطحی
از همآمیزی را نشان میدهند 20که یا فرد به صورت
بیواسطه در آنها زندگی کرده یا نیاکانش در چارچوب
آنها زندگی کردهاند و به صورت حافظهای جمعی
از طریق زبان ،رسوم و سنن که اجزای به هم بافتة
منشی اجتماعی ( )social habitusهستند به صورت
اجتماعی به او به ارث رسیدهاند .اگر چه الیة هویتی
ملی همچنان الیة غالب ِ ِ
منش اجتماعی اعضای این
جوامع است ،ولی الیههای دیگر هویتی نیز هر چند کم
رنگ ،به ایفای نقش ادامه میدهند .اگر روزی تحوالت
اتحادیة اروپا به عنوان یک واحد بقای فراملی قادر به
نقش زدایی تدریجی از واحدهای بقای ملی شود ،شاید
زمانی شاهد تضعیف تدریجی الیة ِ
منش اجتماعیِ ملی
در این جوامع و مسلطتر شد ِن الیة هویتی اروپایی
باشیم .با نگاهی به عقب میتوان تشخیص داد که از
شدت الیة منش ملیِ اعضای این جوامع نسبت به
ابتدای قرن بیستم کمی کاسته شده است .نکته مهم
این است که گذار به واحدهای بقای بزرگتر در سطح
همآمیزی باالتر همواره با یک جهش فردی شدن همراه
بوده است .به عبارت دیگر با افزایش برد “ما-هویت”،
13اصطالح شهروند به معنای امروزیش در پیوند مستقیم با قدرت گیری
طبقات و گروههای بورژوازی و کارگری قرار دارد.

14Elias,

The Civilizing Process: Sociogenetic and
Psychogenetic Investigations (Oxford, Blackwell, 2000).

“15قدرت” از نظر الیاس مفهومی مطلق نیست .موازنهها و تفاوتهای
رابطة قدرت است که مورد توجه اوست .از نظر وی حتی یک برده در
برابر اربابش و یک نوزاد در مقابل ماد ِر خود دارای “قدرت” هستند .هر
چند که این موازنه به شدت به نفع ارباب و مادر است .مطالعة همه جانبة
تغییرات موازنة قدرت میان انسانها و گروههای متفاوت از وظایف اصلیِ
پژوهشگ ِر علوم انسانی از نظر اوست .این برداشت از قدرت هر چند به
ظاهر ساده به نظر میرسد ولی نتایج تئوریک بسیار عمدهای دارد .در این
باره ،نکElias, What is Sociology, 77. :
What is Sociology, 68-69.

16Elias,

ِ
خوانش بدیعی از
17داود غالم آزاد ،استا ِد جامعه شناسیِ دانشگاهِ هانوفر ،با
نظریة نربرت الیاس به تدوین مدلی از دموکراسی دست زده است که بر
اساس آن میتوان به صورت سامان یافتهای ارتباط میان جنبههای سه گانة
فرایند دموکراتیزه شد ِن جوام ِع مختلف را مشخص کرد .از سوی ایشان
به خصوص بر اساس نمونة موردی انقالب اسالمی ،مسالة ناهمزمانی میان
این سه جنبه بررسی شده است .این ناهمزمانی بر سرعت کمتر تغییر در
جنبة الگوهای رفتاری و احساسی انسانها در جریان دموکراتیزه شدن یک
جامعه در برابر تغییر در دو جنبه نهادی و نقشی داللت دارد .برای آشنایی
بیشتر با این مدل ،نک:
http://zamaaneh.com/idea/2007/10/post_177.html

ِ
بازی گستردهتری پیدا کرده
“من-هویت” نیز میدان
است .به تبع آن واحدهای بقای جدیدتر که در سطح
ِ
آمیزی باالتری قرار دارند بیشتر بر خود-تنظیمیِ
هم
( )self-regulationاعضایشان در مقابل ديگر-تنظیمی
( )external-regulationاستوارند و رفتار انسانها در
شرایط عادی بیشتر از اینکه وابسته به مراجع “بیرونی”
24
باشند ،با مراج ِع “درونی” کنترل و تنظیم میشوند.
برای این مراج ِع درونی نامهای متفاوتی وجود دارد .در
زبان فلسفی با نام “عقل” یا “خرد” از آنها یاد میشود.
روانشناسان مفاهیمی همچون “وجدان” یا “منِ -برتر”
را دقیقتر میدانند .بسیاری نیز مفاهیم موجود را غیر
دقیق و شئ گونه میدانند و به دنبال تکوین مفاهیمی
هستند که به واقعیت نزدیکتر باشند.
سطح باالت ِر همآمیزی ،تشکیل یک واحد بقا
در
ِ
در سطح جهانی در ابتدای راه خود قرار دارد .نمونة
سازمانهای بینالمللی که در قرن بیستم شکل گرفتند،
تالشی برای پاسخ دادن به مشکالت و نیازهای زندگی
انسانی در این سطح بود .البته با توجه به نقش حمایتی
و تدافعی واح ِد هویتیِ ملی در دنیای امروز ،شاید نتوان
انتظار تصورِ همذات پنداری همة انسانهای روی کرة
زمین را داشت ،بدون وجودِ خط ِر یک دشمن بیرون-
زمینی .مسلم اینکه با قدرت گیری روزافزو ِن نهادهای
بین المللی از ابتدای قرن بیستم ،همزمان شاهد تضعیف
چنین نهادهایی از سوی دولت-ملتها و گروههای
انسانی مختلف هستیم .با توجه به جهشهای سریع
فرایند جهانی شدن ،شاید بتوان در آینده و در شرایط
The Society of Individuals, 233.

18Elias,

19الیاس سعی میکند عمدا ً از نگاه علت و معلولی پرهیز کند که وی
آن را تنها در حوزة علوم طبیعی تا حد زیادی معتبر میداند .او در حوزة
علوم انسانی از فرایندهای همپایی سخن میگوید که هیچ کدام از
ِ
“علت” دیگری نیست ،بلکه درهم تنیدگی و پیوند آنها مشخصة
آنها
اصلیشان است .هر گونه انفکاک این فرایندها و مطالعة آنها بدون در
نظر گرفتنِ رابطهشان با جنبههای دیگر به تقلیل گرایی و کج فهمی منجر
خواهد شد .البته ناهمزمانی تحوالت به خصوص در دورههای گذار یکی
از دغدغههای اصلی ذهنی الیاس است .در ادامه به صورت کوتاه به این
بحث اشاره خواهم کرد.
20Elias, The Society of Individuals, 208.
اصطالح “انتگریشن” در بیشتر متون علو ِم انسانی به زبان فارسی یا به
صورت التین آن به کار برده میشود و یا به معنی یکیگری یا ادغام
ترجمه شده است .من اصطالح همآمیزی را به سبب تاکید بیشتر بر چند
ِ
اصطالحات دیگر که بیشتر
جنبهای و چند طرفه بودن آن در مقایسه با
بر همگون سازی و حل شدن یک جنبه در جنبههای دیگر تاکید دارند
(اسیمیلیشن) ترجیح میدهم .وقتی که از سطح باالتر همآمیزی سخن
میگویم به سطح ترکیبیِ جدیدی اشاره دارم که دارای ویژگیها و
ِ
خاص خود است .بنا براین سطح همآمیزی ملی از نظر ساختاری
پویایی
با سطوح همآمیزی ماقبل ملی ،همچون سطح همآمیزی قبیلهای تفاوت
دارد .در این نوشته به این تفاوتهای ساختاری اشاره شده است.
The Society of Individuals, 204.
The Society of Individuals, 224.

24Elias,
25Elias,

عادی به تقویت الیة ما-هویت در این سطح نیز امیدوار
بود .آن چیزی که فیلسوفان عصر روشنگری به گونهای
انتزاعی “بشریت” مینامیدند ،در دنیای جهانی شدة
امروز مسلم ًا شکل واقعیتری به خود گرفته است .هم
چالشها و خطرها در این سطح جهانی شدهاند و هم
فرصتها و امکانات.

دشواری تغییرات هویتی

تغییر در موازنة “من-ما-هویت” ،همپای گذار به
واحدهای بقای ملی و فراملی ،معموالً با چالشهای
معنایی و ارزشی ،با شدت و ضعفهای مختلف
برای تک ِ
تک اعضای جامعة دستخوش این تحوالت
ِ
احساس بیمعنایی در جریان ذوب
همراه است.
و حل شدن واحد بقای خود در واحدهای بقای
ِ
نابودی دستاوردهای واح ِد بقای
جدیدتر به معنای
مستقلی است که نسلهای پیشین سالیان درازی
در چارچوب آن زیستهاند و تجربیات خود را به
نسلهای جدیدتر ،به خصوص از راه زبان ،منتقل
ِ
متعلق به این واحدهای
کردهاند .تضعیف الیة هویتی
بقای قدیمی ،ولی مأنوس و خودی ،میتواند
همچون مرگی جمعی احساس شود .زندگی در سایة
واحدهای جدی ِد بقا نمیتواند لزوم ًا در کوتاه مدت
به ارضای نیازهای عاطفی -احساسی انسانهای
درگیر منجر شود .گاهی اوقات سوگواری جمعی
و نگاه نوستالژیک به گذشته ،چندین نسل زمان
میبرد و نوعی احساس افسردگی جمعی و عزای
عمومی ،انسانهای این جوامع را همراهی میکند.
شعر و موسیقی انسانهای درگیر این تحوالت امکان
بسیار مناسبی برای نزدیک شدن به درک آالم روانی
آنهاست .از آنجا که عموم ًا بعدهای عاطفی و
احساسیِ مواجهه با تغییرات هویتی بر بعد عقالنی
آن چیرگی دارد ،فرد نمیتواند از طریق عقالنی و
با مثبت و سودمند جلوه دادن این فرایند ،از شدت
25
رنجهای خود بهراحتی بکاهد.
جهشهای فردی شدن در نتیجة فرایند شکل
ِ
سرعت
گیری واحدهای بقای جدید ،بسته به
ِ
تغییرات ،لزوم ًا باعث شکل گیری ساختارِ
شخصیت
اجتماعی متناسب با این واحدهای بقا نمیشود .در
ِ
پژوهش فرایندهای تحول اجتماعی ،امکان
جریان
برخورد با مراحلی وجود دارد که افراد در جریان
آنها اگرچه به مرحلة زندگی در واحدهای اجتماعی
جدیدی وارد شدهاند که از آنها انتظار خود-تنظیمی
و خود-کنترلی بیشتری دارند ،ولی آنها به طور
ِ
منش اجتماعی و ساختارِ شخصیتشان بر
همزمان در
ِ
انتظارات واحدهای بقای پیشین عمل میکنند.
اساس
به عبارت دیگر ،تغیی ِر الگوهای احساسی-رفتاری
این انسانها نسبت به سایر تغییرات اجتماعی
جهانی شدن و هویت ایرانی

ایران نامه سال ،26شماره 4-3
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سرعت خیلی کمتری دارند .از نظ ِر منشی ،تغیی ِر
موازنة “من-ما-هویت” به نفع اولی ،آنگونه نیست
که با واحد بقای جدیدی که تاکید بیشتری بر “من-
هویت” میکند ،متناسب باشد .فرد از نظر روانی
همچنان خواهان غیر-تنظیمی و غلبة “ما-هویتش”
به مراج ِع “من-هویتش” اش است .اصوالً وجدان یا
منِ -برت ِر فرد در این وضعیت به پشتیبانی و حمایت
این مراجع بیرونی برای جهتیابی نیاز دارد .فرد
این گونه میخواهد از سختیها و فشارهای روانیِ
خود-تنظیمی شانه خالی کند و مانند قبل مسئولیت
تعیین سرنوشتش را به مراجع بیرونی واگذارد .این
گونه است که او خواستار بازتولید ساختار اجتماعیِ
در پیوند با واحد بقای سابقش میشود که با ساختار
شخصیتش هماهنگتر بود 26.به تبع آن الیة هویتی
مربوط به این واحد بقا ،نقش تعیین کنندهای هم در
جهت دهی به رفتار او بازی میکند؛ به خصوص در
دورههای گذار از یک مرحلة پایینت ِر همآمیزی به
مراحل باالت ِر آن ،شاهد این وضعیت هستیم.

چالشهای هویت ایرانی

فراین ِد تغییر در موازنة هویتی که در پیوند تنگاتنگ
ِ
تحوالت اجتماعی قرار دارد فرایندی زمانبر
با سایر
و تدریجی است .در شرایط عادی ،تغییر الگوهای
احساسی و رفتاری انسانها معموالً  3تا 5نسل زمان
الزم دارند 27.تنشها و چالشهای برآمده از این فرایند،
پدیدهها ی غریب و غیرعادی نیستند و حتی میتوان
گفت که مؤلفة جدایی ناپذی ِر این فرایندند .نحوة
برخورد و جهتدهی به این تنشها و چالشها موضوع
مهمتری است که در واقع میتواند موضوع پژوهش
عالمان علوم انسانی در رشتههای مختلف باشد .اگرچه
آسیب شناسی علمی این فرایند ها لزوما به معنی حل و
فصل این تنشها و چالشها نیست ،ولی درک دقیقتر
ماهیت ،زمینههای شکلگیری و ساختار آنها امکان
مواجهه بهتر با این تنشها و چالشها را فراهم میکند.
در حالی که اغلب جوامع اروپایی مرحلة گذار
به دولت ملی را پشت سر گذاشته و به تدریج در
حال گذار به واحدهای بقای منطقهای و جهانیتر
ِ
مختص این فرایند گذار
و رویارویی با چالشهای
هستند ،جوامع کمتر تحول یافتهای مانند جامعة ایران،
همزمان با رویارویی با تنشهای گذار به جامعهای
ملی ،درگیر مواجهه و دست و پنجه نرم کردن با
تبعات گذار جوامع تحول یافتهتر به سطوح منطقهای
و جهانیتر هم هستند .به سخن دیگر ،جامعة ایران
درحالی درگیر موجهای جدید جهانی شدن شده است
که به طور همزمان درگیر هض ِم مراحل ابتداییت ِر
تحول دولت و جامعه نیز میباشد .بروز مسائل و
مشکالت هویتی در این گونه جوامع ،در مقایسه با

جوامع پیچیدهت ِر ملی شده دوچندان است .از یک
طرف ،همان گونه که اشاره شد ،واحدهای بقا و به
تبع آن ،الیه ِ
های هویتی ماقبلِ ملی ،از خود جانسختی
و مقاومت نشان میدهند و از طرف دیگر ،واحدهای
بقای جهانیتر ،واحد بقای ملی را به چالش میکشند.
چیزی که از آن به عنوان “بحران هویت” نام برده
ِ
شرایط اجتماعی به اوج خود
میشود ،در چنین
میرسد .تعیین برد و دامنة “ما-هویت” که برای جهت
یابی ( )orientationفرد بسیار حیاتی است ،برای وی
مشکلتر میشود .در حالی که واحدهای بقای قدیمی
نقش دفاعی و حمایتی خود را از دست میدهند و
بدین ترتیب به تدریج از تعلق احساسی-عاطفی به
آنها کاسته میشود ،واحد بقای ملی نیز قادر به ایفای
نقش دفاعی و حمایتی از اعضای خود نیست .عدم
ِ
عمیق عاطفی به واح ِد جدی ِد بقا هم بر شدت
دلبستگی
ِ
وضعیت “جهت-گم-کردگی” ()disorientation
افراد میافزاید .واژة “بیاصل و نسب” یا “بیریشه”
در مناطق قبیلهایتر و واژة “بی هویت” در مناطق
شهرنشینتر ،که بار ارزشی بسیار باالیی دارند ،از
سوی به کاربرانشان بر خوار و ننگین جلوه دادن این
وضعیت داللت دارند.

تحول هویت ملی در ایران

از آنجا که شناخت مسائل و مشکالت هویتیِ انسا ن
های هر اجتماع ،بدون توجه به چگونگیِ فرایند تحول
دولت ،شناختی ناقص است ،بهتر است که به صورتی
کوتاه به فرایند تحول دولت در ایرا ِن معاصر نظری
افکنده شود .تحول دولت در ایرا ِن معاصر ،فرایندی
پرگسست و منقطع است .اکثر دولتهای مرکزی و
مقتدر ،پس از دورة کوتاهی ،از سوی طوایف و عشایر
خارجی یا داخلی محکوم به فروپاشی بودند .دولت
26Elias,

The Society of Individuals, 221 .
The Society of Individuals, 34.
30Elias, “Zivilisation,” in: Grundbegriffe der Soziologie,
hg. Bernhard Schäfers (Opladen: VS Verlag, 1998), 410.
27Elias,

31یرواند ،آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب ،ترجمة احمد گل محمدی و
محمد ابراهیم فتاحی (تهران :نش ِر نی.20-15 ،)1378 ،
32در بارة قدرت واحدهای بقای ماقبل ملی تا سدة  ،19نک :نیکی
کدی ،ریشههای انقالب ایران ،ترجمة عبدالرحیم گواهی (تهران:
قلم57-56 ،)1369 ،؛ در بارة استخدام مشاوران اروپایی در زمینههای
گمرک و خزانهداری ،نک :کدی ،ايران دوران قاجار و برآمدن
رضاخان (( )۱۳۰۴-۱۱۷۵چ ،3:تهران ،1387 :ققنوس)94-91 ،؛
در بارة ناکامی در ایجاد دموکراسی متمرکز در ایران ،نک :یرواند
آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب( ،چ  :14تهران :نی64-50 ،)1378 ،؛
در بارة ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی و ساختار اجتماعی جامعة
ایران در سدة  ،19نک :آبراهامیان47-13 ،؛ در بارة تجربة روانگزای
شکست از روسها در سطح هیات حاکم ،نک :سوالهای عباس

صفوی که به عنوان یکی از قدرتمندترین دولتها
پس از حملة اعراب به ایران قلمداد میشود ،مراحل
ِ
دولت ملی را نشان میدهد که به دست
اولیة یک
ِ
ضعف
طوایف افغانی سقوط کرد .ناامنی داخلی و
دائمی دولت مرکزی در ایفای نقش دفاعی و حمایتی
خود ،به واحدهای بقای ماقبلِ ملی همانند ایل ،طایفه،
عشیره ،ده ،محله و کالن-خانواده نقش تعیین کنندهای
میداد .زندگیِ انسانها در سایة این واحدهای بقا در
آرامش و امنیت نسبی امکان پذیر بود .زنجیرههای
وابستگی متقابل انسانها به هم در این واحدهای سادهت ِر
اجتماعی ،کوتاهتر و تمایزیافتگیِ نقشی کمتر بود .از
این رو ،روابط شخصیتر و چهره به چهرهتر و نمادهای
همذات پنداری ملموستر و محسوستر بودند .مطالعة
ساختارِ خانواده به عنوان جزئی از ساختار اجتماع ،فرد
را به فهمیدن اهمیت روابط شخصی و خویشاوندی در
این مرحله از تحو ِل اجتماع نزدیک میکند.
ِ
طبیعت
انسانها در این جامعه در حال نبرد دائمی با
ِ
طبیعت وحشی در کنار
پیرامونشان بودند و مهار کردن این
مهار کردن گروههای انسانیِ دشمن ،از دغدغههای اصلی
زندگیشان بود .علم در این جامعه ،بیشتر علمی پنداری
بود تا عل ِم نزدیک به واقعیت .انحصارگران این نوع از علم
و دانش “نقطههای جهتیابی” را برای انسانهای درگیر
مشخص میکردند .جامعه به شدت خشونتزده و ناامن
بود .قوانین نانوشته بودند و به دلخواه جنگاوران و حاکمان
محلی تغییر میکردند .دوراندیشی و برنامهریزی برای
ِ
ِ
وضعیت ناامنی کار نسبت ًا محالی بود.
تحت چنین
آینده،
وجدان انسانها بیشتر تحت کنترل شدید مراجع بیرونی
قرار داشت وخودآگاهی آنها نیز تا حد زیادی غریزی و
احساسی بود 30.تمدن به معنای کنترل بر خویشتن در این
جامعه در مراحل ابتداییتر خود قرار داشت .توانمندی
بدنی ،پرشوری ،دلیری و سلحشوری از ارزشهای مسلط
میرزا از ژوبر ،فرستادة ناپلئون در :جواد طباطبایی ،تاملی دربارة ایران
(تبریز :ستوده134 ،)1385 ،؛ در بارة تاکید بر اصالحات سیاسی و
نظامی و ایجاد حکومت مرکزی قوی پس از شکست از روسها،
نک :جان فوران ،مقاومت شکننده :تاريخ تحوالت اجتماعي ايران،
از سال  ۱۵۰۰ميالدي مطابق با  ۸۷۹شمسي تا انقالب ،ترجمة احمد
تدین (ج :7تهران :رسا216 ،)1386 ،؛ در بارة ایجاد نیاز به اصالحات
در دورة قاجار ،نخست در سطح هیات حاکم ،نک :فریدون آدمیت،
امیرکبیر و ایران (ج ،9 :تهران :خوارزمی164 ،)1385 ،؛ در بارة
اهمیت سفرنامهها و گزارشهای فرستادگان به فرنگ در جهتدهی
به اصالحات در هیات حاکم ،نک :مونیکا ام .رینگر ،آموزش دین و
گفتمان اصالح فرهنگی در دوران قاجار ،ترجمة مهدی حقیقتخواه
(تهران ،ققنوس79 ،)1381 ،؛ در بارة اهمیت متمرکز سازی حکومت،
نک :رینگر81 ،؛ در بارة اعزام دانشجو به فرنگ و بازگشت آنها به
ایران و فعالیت آنها ،نک :رینگر.110-103 ،
33عبداهلل مستوفی ،شرح زندگانی من (تهران :هرمس.112-108 ،)1386 ،
34مستوفی ،شرح زندگانی من.129 ،

بر چنین جامعة خشونتزدهای بودند .همچنین مفاهیمی
مانند ناموس ،شرف ،تعصب و آبرو جزء مفاهیم جهت
دهندة به رفتار آدمی بودند.
وضعیت جغرافیایی ایران با راههای صعب العبورش،
نقش زدایی از این واحدهای ماقبل ملی را برای دولتهای
ضعیف مرکزی مشکل میساخت 31.تنها در زمان پادشاهی
ناصرالدین شاه بود که دولت مرکزی به تدریج قدرت
بیشتری پیدا کرد .احساس نیاز به نوعی همبستگی ملی
در ایران معاصر ،به خصوص زمانی اوج گرفت که کشور
ایران از سوی دولت-ملتهای دیگر به شکل نظامی
به چالش کشیده شد .شکستهایی در برابر روسیه و
انگلستان و رقابت دائمی با عثمانيها ،احساس نیاز به
واحد بقای قدرتمن ِد ملی را تقویت میکرد که توان مقابله
با تهدی ِد دیگر دولت-ملت ها را داشته باشد .احساس نیاز
به دولت-ملت شد ِن تحت فشارهای بیرونی ،اصالحاتی
را در سطح هیأت حاکمه در ساختارِ ارتش و نهادهای
آموزشی و مالیاتی در پی داشت .ارتش ،یکی از ارکان
اساسی دولت ملی ،تا آن زمان در ایران شاملِ سوارهای
ایلی و پیادههای چریکی بود که تحت فرمان حاکما ِن ایلی
سطح ملی کمتر
و منطقهای خود بودند و به نمادها در
ِ
دلبستگی داشتند 23.انحصار مالیات که یکی از فرایندهای
همپای انحصار خشونت در جریان ملی شد ِن جوامع ماقبل
ملی است ،در ایران به دالیل جغرافیایی و ترکیب جمعیتی
به سختی ممکن بود .نمونة ابتدایی تشکیل ارتش جدید
ِ
دولت مرکزی دستمزد میگرفت،
که به صورت مستقیم از
در زمان صدارت امیرکبیر به وجود آمد .امنیت راهها،
تاسیس چاپارخانه یا ادارة پست و تشکیل تلگرافخانه
برای خبررسانی سریعتر به فرایند ملی شدن جامعة ایرانی
و نقش زداییِ تدریجی از واحد های بقای ماقبل ملی
کمک کرد 33.دانشجویان اعزام شده به دولت-ملت های
خارجی برای پیشرفت و آبادانی کشور به اهمیت تشکیل
یک واحد بقای ملی پی بردند و هر کدام از آنها در این
راه طرحی دادند و قدمی برداشتند .ایجاد سفارتخانه در
دولت-ملتهای دیگر به روند انتقال تجربیات سرعت
بیشتری میداد .در این زمینه میتوان به استخدام مشاورا ِن
نظامی و مالی از جوامع ملی شدة غربی اشاره کرد .هر چند
با عزل و قتل امیر کبیر از سرعت این اصالحات کاسته
شد ،ولی ناصرالدین شاه همچنان عالقة خود را به تغییرات
ساختاری از دست نداد ،البته تا آنجا که منافعش با تهدید
روبهرو نمیشد .به نوشتة عبداهلل مستوفی ،ناصرالدین شاه
ارتباطش را با دارالفنون حفظ نمود و “فارغ التحصیالن
34
الیق” را برای تکمیل تحصیالت ،همچنان به اروپا فرستاد.
تشکیل مجلس مصلحتخانه و شورای وزیران ،تالشهای
دیگری در جهت نوسازی نهادهای دولت مرکزی بودند.
سفرهای سه گانة شاه به فرنگ نیز در ادامة این اصالحات
موثر بودند .البته عیاشی و بیحوصلگی شاه در پیگیری
همه جانبة اصالحات ،در کنار کارشکنیهای عناصر
جهانی شدن و هویت ایرانی
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فاسد درباری و همچنین مقاومت حاکمان محلی در برابر
قدرتمندتر شد ِن دولت مرکزی ،از سرعت این اصالحات
میکاست.
در عصر مشروطه شاهد شکل گیری گروههایی هستیم
که برای اولین بار به صورت سامان یافته و گسترده بر
خواستهای خود در سطح ملی تاکید کردند 35.شعر و
نثر این دوره مملو از تاکید برتعلقات احساسی و عاطفی
اعضای این گروه ها به یک واحد جدی ِد بقای ملی به
نام ایران است .افرادی نظیر ملک الشعرای بهار ،عارف
قزوینی ،میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل ،میرزادة عشقی
و فرخی یزدی و بسیاری دیگر بر هویت ملی خود
36
تاکید فراوانی میکردند.
در جریان هرج و مرجهای داخلی عص ِر مشروطه،
زمینههای اجتماعی-روانی برای شکلگیری حکومت
مرکزی قوی رفته رفته فراهم گردید .دولت مرکزی
ِ
پرشتاب واحدهای
عصر رضاشاه در راه از بین بردن
بقای ماقبل ملی کوشید .از نظر هیأت حاکمه با تأسی
به تجربة دیگر دولت-ملت ها ،به خصوص تجربیات
ِ
ِ
تاسیس ترکیه ،واحد بقای ملی ،و به تبع
دولت تازه
آن الیة ملیِ ما-هویت به عنوان تنها واحد بقا ،و الیة
هویتی مشروع باید با فشار از باال جای واحدهای
ِ
بقای ماقبل ملی و الیههای هویتی متعلق به آنها را
میگرفت .سرنگونی رهبرا ِن ایالت و عشایر در جهت
ِ
تضعیف این واحدهای بقای اجتماعی بود .ارتش جدید
در این میان نقش بارزی بازی میکرد .اصالحات در
نظام مالیاتی سهم مهمی در انحصار دائمیتر و همه
جانبهتر خشونت در دست دولت داشت .فرمانهایی
همچون کشف حجاب و اصالح قوانینِ آموزشی و
قضایی نیز در راستای به چالش کشید ِن انحصارِ حامالن
ِ
دانش ماقبل ملی و الیة هویتی مذهبی بود که با الیههای
دیگ ِر هویتیِ ماقبل ملیِ پیوند تنگاتنگی داشت .هر چند
که با پایان جنگ دوم جهانی و خلع شدن رضا شاه از
قدرت ،از سرعت این روند پر سرعت کاسته شد ،ولی
این روند در دورة پهلوی دوم همچنان دنبال شد.
ِ
سرکوب حامالن الیههای هویتی ماقبلِ
در کنار
ِ
سرکوب نهضتهای ملی-مردمی و استقالل
ملی،
طلبانهای همچون جنبش مصدق راه را برای تندروتر
شدن الیههای هویتی ماقبل ملی هموارتر کرد .عدم
ِ
مشارکت
توان دستگاه ِ سیاسی در جذب ،همآمیزی و
تودههای ناراضی در ِ
قالب ملی ،به افراطیتر شدن
خواستههای آنها افزود .در نهایت این اسالم سیاسی
بود که به نمایندگی از سوی الیههای هویتیِ سرکوب
شده ،الیة رسمیِ ملیِ هویتی را به چالش کشید .در
واقع تاکید بر الیة هویتیِ مذهبی ،عکسالعملی بود
ِ
هویت
در مقابل تاکید زیاد دستگاه حاکمة پهلوی بر
ملی ،هر چند که در تعبیر و تفسیر جدی ِد هویت دینی
رگههایی هم از الیة هویتی ملی نیز وجود داشت.

خشونت دستگاه سیاسی در جهت تحمیل الیة هویتی
ملی که ظاهری جدید و غربی به خود گرفته بود ،به
مقابلة خشن و تند الیههای هویتی تحت فشار ماقبلِ
ملی ولی “خودی” منجر گردید.
مفهوم “بازگشت به خویشتن” که از سوی روشنفکرانی
همچون احمد فردید ،حسین نصر ،داریوش شایگان،
احسان نراقی ،جالل آل احمد و علی شریعتی در دو
دهة پایانی حکومت پهلوی به صورت سامان مند
نظریهپردازی شد ،در واقع عکس العملی بود بر تاکید
بیش از حد این حکومت بر الیة نازک و تازه شکل
ِ
گرفتة هویت ملی .راهکارهای ارضای نیازِ
بازگشت به
بسیج قشرهایی در جامعه منجر
خویشتن ،به خصوص به
ِ
ِ
اصالحات عصر پهلوی ،مخصوص ًا
شد که در جریان
اصالحات ارضی ،واحدهای بقای ماقبل ملی خود را،
ِ
و به تب ِع آن الیة هویتیِ
عمیق در پیوند با این واحدها
را ،در معرض خطر انقراض می دیدند .ممانعت از
مشارکت سیاسی این تودهها توسط هیات حاکمه ،از یک
طرف از همآمیزی آنها در جامعة به سرعت ملیِ شدة
عص ِر پهلوی میکاست و از طرف دیگر ،عدمِ همآمیزی
آنها ،فرایند همذاتپنداری این تودههای اجتماعی را
با نمادهای ملی با مشکل جدی مواجه میساخت .عدم
ِ
نمادهای تازه
تعلق و دلبستگیِ احساسی-عاطفی به
شکل گرفتهای که از سوی هیات حاکمهای “نامشروع”
تبلیغ میشدند ،اقبال بیشتر به الیههای هویتیِ عمیقتر
و مانوستر را به همراه داشت .الیة مذهبیِ هویتی به
سبب سازماندهی بهتر حامالنش رفته رفته به الیة مسلطِ
هویتی تبدیل شد ،به نوعی که برخی از گروههای سیاسی
چپ آن زمان ،که خود را سکوالر میدانستند و رسالتشان
ِ
را در مبارزة دائمی با نمایندة امپریالیسم جهانی در کشور
خود احساس میکردند ،از نمادهای الیة هویتیِ مذهبی
بدون هیچ ابایی استفاده میکردند 37.رهبران روحانی
ِ
ادبیات چپ و پیوند زدن آن با
جنبش نیز با تأسی به
ِ
نمادهای مذهبی سعی داشتند به نیازهای احساسی-
عاطفی مردم آن زمان پاسخ دهند .به طور خالصه میتوان
گفت اسالم سیاسی در واقع پاسخی بود به سرکوب
 35ماشااهلل آجودانی ،مشروطة ایرانی (تهران :اختران.200-194 ،)1386 ،
 36این تاکید عارف قزوینی اگرچه به نظر اغراق آمیز می رسد ولی می
تواند اشاره ای به اهمیت یافتن واحد بقای ملی در طول مدت زمان نسبتا
کوتاهی داشته باشد .وی می نویسد:
“اگر من هیچ خدمتی دیگر به موسیقی و ادبیات ایران نکرده باشم ،وقتی تصنیف
وطنی ساخته ام که ایرانی از ده هزار نفر ،یک نفرش نمی دانست وطن یعنی چه .تنها
تصور می کردند وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا زاییده شده باشد ”.به
نقل از ماشااهلل آجودانی ،یا مرگ یا تجدد (تهران ،اختران ،)1385 ،ص .۲۱۱
37به عنوان نمونه میتوان به دفاعیات خسرو گلسرخی در جریان محاکمهاش
در دادگاه نظامی اشاره کرد .در زمینة چگونگی این تلفیق ،نک:

Dawud Gholamasad, Selbstbild und Weltsicht islamischer
Selbstmord-Attentäter (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 2006), 74f.

جامعة ایرانی در مجموع ،بعد از گذشت  3دهه
افراطی و عدم ارضای نیازهای الیههای عمیقت ِر هویتی.
ِ
شرایط جهانی و فضای دوقطبی جنگ سرد نیز زمینههای از انقالب اسالمی ،دچار تغییرات ساختاری عمدهای
شده است .ساختارِ این جامعه پیچیدهتر شده و شاهد
چنین گرایشهایی را فراهمتر میکرد.
گسترش نسبی دمکراتیزه شد ِن نقشی و منشی در این
جامعه هستیم 38.در مجموع ،وضعیت شهرنشینی و
چالشهای موازنه هویتی جامعه ایرانی پس از
امکانات آموزشی و ارتباطی در مقایسه با دورههای
انقالب اسالمی
قبل رشد بسیار باالیی پیدا کردند .نقشهای اجتماعی
انقالب  1357را میتوان به صورت ساده به عنوان
ِ
پیروزی سیاسیِ حامال ِن الیة هویتیِ مذهبی ،تمایزیافتهتر و زنجیرههای وابستگی انسانها به
نقطة عطف
هم طوالنیتر شده است 39.در این جامعه بر قدرت
به نمایندگی از الیههای هویتیِ ماقبلِ ملی ،بر حامالن
ِ
الیة هویتیِ
نازک ملی قلمداد کرد .این پیروزی ،تبلور
تعیینکنندگی طبقات متوسط افزوده شده و به تبع
خود را در تغییر نامهای “ملی” به “اسالمی ”،به عنوان مثال آن زمینه های اجتماعی-روانی جامعة مدنی با ظهور
“مجلس شورای ملی” به “مجلس شورای اسالمی” نشان داد .طبقات جدید متوسط و کارگری مهیاتر شده است.
بر س ِر واژة “جمهوری” در اصطالح “جمهوری اسالمی” ،که بنا بر آمار رسمی ،بیش از  60درصد افرادِ جامعه
برگرفته از تجربة نظامهای سیاسیِ حزبیِ ملیِ اروپایی بود و زیر  30سال هستند .از نگاه این نسل ،تاکید بیش از
تبدیل آن به “حکومت اسالمی ”،بحثها و مشاجرات
اندازه بر ایدئولوژی برآمده از هویت مذهبی و درنظر
ِ
هویت ملی ،نوعی عدم تعادل هویتی را
زیادی وجود داشته است و هنوز هم دارد .آنچه مسلم گرفتنِ کمت ِر
است اینکه کفة اسالمی نظام بر کفة جمهوریتش به صورت به همراه داشته است.
ِ
نهادی سنگینی میکند .همذاتپنداری دستگاه حاکمه با سایر
البته به نظر میرسد تاکید دوباره بر هویت ملی
جنبشهای اسالمیِ منطقهای ،گواه دیگری بر تضعیف الیة در نسل جوان ،به دلیل “ساختار پیچیدهتر شخصیتی
ملیِ هویتی است .اصطالح “منافع ملی” که بر منافع ملتی
شان” و درجةی باالتر “کنتر ِل غریزی و احساسی”
ِ
در منطقة جغرافیایی خاصی داللت دارد ،پس از انقالب به
سرکوب هویتهای ماقبل ملیشان
این نسل ،نفی و
ً
سایر مناطق همکیش گسترش پیدا کرد .تاکید بر مفهوم
را لزوما به دنبال ندارد .گرایشهای ،بیشتر تلفیقی
“امت” به جای مفهوم “ملت ”،افزایش بردِ “ما-هویت” از
هستند تا مطلق و سیاه و سفید .این نگاه تلفیقی را
ِ
مرزهای جغرافیایی
خاص به مرزهای فرات ِر عقیدتی را نشان در همة حوزههای زندگی این نسل ،اعم از موسیقی،
میدهد ،هر چند که این مرزهای عقیدتی خط اول جبهه معماری و آداب و رسوم اجتماعی میتوان به وضوح
خود را بیشتر دشمنان غربی می بیند تا شمالی و شرقی.
دید .ساختار غریزی و احساسی این نسل به آنها
از اوایلِ دهة دوم پس از انقالب ،شاهد تالشهایی در این اجازه را میدهد که به همجوشی این الیههای
ِ
ِ
برقراری موازنة میان این دو الیة هویتی هستیم.
جهت
خالف نظریه
هویتی بپردازند .زندگی روزمرة آنها
پردازی ِ
دولتهای عمل گرات ِر هاشمی رفسنجانی و خاتمی،
های انتزاعی و ایدئولوژیکی را ثابت می کند
ِ
هم در عرصة داخلی و هم در عرصة خارجی ،در این
آمیزش الیههای مختلف ما-هویت را
که هر گونه
راه قدم برداشتند .دورة ریاست جمهوری احمدی نژاد
امری ممتنع و محال میدانند و بر تناقض ِمعرفتی
تاکیدی است دوباره بر فهم و قرائت خاصی از الیة
این گونه تلفیق ها انگشت میگذارند 40.این گونه
هویتیِ مذهبی در این حوزهها ،اگر چه رگههایی از تاکید به نظر میرسد که نسل جدید به دنبال سرکوب
بر هویت ملی به خصوص در زمینة اصرار بر استفاده از
و واپس زد ِن الیهای از الیههای ما-هویت خود و
ِ
انرژی هستهای ،در این دوره دیده میشود.
انگاری الیه یا الیههای دیگر نیست و
ستایش و بت
نمیخواهد خودآگاه و ناخودآگاه خود را درگیر کنار
ِ
مشکالت روانی خود-انکاری کند .احساس
 38آمدن با
Gholamasad, “Zur institutionellen Entdemokratisierung
ِ
 weniger entwickelter Staatsgesellschaften als einemشرمساری کمتری نسبت به الیههایی هویتی دارد که
 Habitusproblem,”: in, Die Dritte Welt und wir: Bilanz undبه رفتارش کمتر جهت میدهند .توانایی روانیش در
für Wissenschaft und Praxis, hg. Mohssen
 Perspektivenبحث با کسانی که جور دیگری دربارة ما-هویتشان
Massarrat (Freiburg: Breisgau, 1993), 394-401.
تغییرات فکر میکنند ،از نسلهای پیشین باالتر است .رگ
ِ
 39با نگاهی گذرا به تغییرات در ساختا ِر خانواده در ایران میتوان به
گردنش سریع از غضب برجسته نمیشود و در
ساختاری در اجتماع بهتر پی برد .باال رفتن سن ازدواج ،کاهش نرخ زاد
ِ
و ولد ،ورود زنان به عرصة اجتماعی ،تغییرات موازنة قدرت میان زنان و
خشونت بدنی کمتر دست میزند.
روند بحث به
ِ
معیارهای
مردان و والدین و فرزندان ،همه از نشانههای این تغییرات ساختاری در سطح سعی میکند در بحث صدایش باال نرود و
خانواده هستند.
اجتماعی غالب بر بحث غیر احساسی و “معقول”
 40در این باره ،نک:
 Elias, Die höfische Gesellschaft (Frankfurt amرا رعایت کند .شاید تجربة جنگ ،صلح دوستی
Main,
 Suhrkamp, 1999), 410-413و آرامش طلبی را در این نسل بیشتر تقویت کرده
جهانی شدن و هویت ایرانی
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است .مفهوم رواداری را میشناسد و به کثرت گرایی و
نسبی بود ِن فهم و سلیقه ،التزام نظری و عملی بیشتری
دارد .کمتر جزم اندیش و مطلقنگر است .به چرایی
و چگونگیِ مسائل بیشتر فکر میکند و سریع هم
قانع نمیشود .اعتماد به ِ
نفس نسبت ًا باالیی دارد و کمتر
میخواهد دنباله رو باشد .قدرت خودنگری و انتقاد
از خودش ،باالتر از نسلهای پیشین است .اگر چه در
دورهای از گذار اجتماعی زیست میکند که با تنشها و
چالشهایي همراه است ،ولی به رغم همة این فشارها،
برای رسیدن به خواستههای سیاسی و اجتماعی اش
بیشتر معتقد به راههای مدنی و بدون خشونت است.
41
اعتراض و مقاومتش هم مدنی و آرام است.
اگر به دنبال نشانههایی برای اثبات این ادعاها باشیم،
میتوان مثالهای فراوانی یافت .به عنوان نمونه ،در
ِ
ِ
الگوی مردا ِن ظریفی همچون امین حیایی
سینمای ایران
و محمدرضا گلزار جای الگوی مردا ِن خشنتر و بزن
بهادری چون ناصر ملک مطیعی و بهروز وثوقی را
گرفتهاند .نگاه این نسل به جنس مخالف نیز تغییر
کرده است .زن به مرد به عنوان تنها سرور و ساالر
خانواده و جامعه نگاه نمیکند و خواهان مشارکت و
سهم یابی بیشت ِر خود ،هم در خانواده و هم در جامعه
است .مرد نیز دنبا ِل ازدواج با یک “ضعیفه” نیست که
همواره باید در پستوی خانه به دور از چشم نامحرمان
ِ
مبنای
مخفی بماند .استمرار رابطة زناشویی بیشتر بر
عشق و دلبستگی متقابل است تا فشارهای اجتماعی
ِ
“حرف مردم” .با پیچیده شدن ساختار جامعه ،رابطه
و
با دوستان و همفکران رفته رفته در کنار روابط خونی
و خویشاوندی اهمیت پیدا میکند .مشخص است که
در نسل جدید به تدریج موازنة هویتی به سمت “من-
هویت” در حرکت است .رشد فردگرایی در جریان
“دمکراتیزه شدن نقشی” در جامعه ،قدرت مانور فردی
را افزایش داده است .به عنوان مثال تاکید بر مفهوم
“حق” در برابر مفاهی ِم “وظیفه” و “تکلیف ”،از این
فرایند نشان دارد .این نسل بیشتر به دنبال اصالحات
است تا انقالب و به رفتارهای خشونت آمیز کمتر

تمایلی نشان میدهد .همچنین از درجة نسبت ًا باالیی
از دورنگری و عاقبت اندیشی برخوردار است که از
صفات ویژة انسانهای متمدن هستند و به همین سبب
بیشتر عملگراست تا آرمانگرا؛ اگرچه در زندگیش
آرمانهایی هم دارد.
تصویر خدا در میان این نسل ،تصوی ِر متمدنانهتری
ِ
خشونت
است .بیشتر بر صفات مثبت و به دور از
ِ
صفات خشنتر آن .خدای این
خدایش تاکید دارد تا
نسل خدای پیش بینی پذیرتری است؛ همیشه مهربان،
دلسوز و پرطاقت میماند و همواره در فکر کمک و
دستگیری است؛ این گونه نیست که روزی سختگیر و
ِ
طبیعت
عصبانی و روزی دیگر مهربان باشد .این نسل،
اطراف و گروههای انسانی پیرامونش را کمتر همچون
دشمنان خطرناکی میبیند که باید با خشونت تمام بر
آنها سلطه یابد .گرایشهای توجه به محیط زیست و
همذاتپنداری با انسانهای غیرِهمکیش در این نسل،
در مقایسه با نسلهای دیگر باالتر است 42.به طور کلی،
روند سریع تحوالت اجتماعی اخیر باعث دور شدن این
نسل در منش اجتماعیش از نسلهای پیشین شده است.
این پدیده چیزی است که در جامعه شناسی از آن با نام
“شکاف میان نسلها” یاد میشود و میتواند در تعیین
و تشخیص موازنة میان من-ما-هویت خود در تک تک
افراد با آشفتگی شدید همراه باشد .همان گونه که اشاره
شد ،این فرایند میتواند با فرایند “جهت-گم-کردگی”
نسلِ جدیدتر نیز همراه باشد .پرسش از کیستیِ خود،
به صورت خودآگاه و ناخودآگاه این نسل را بیشتر
به خود مشغول کرده است .اهمیت پرداختن به مبحث
“هویت” در دورة معاصر به پاسخ گفتن به این نیاز
حیاتی برمیگردد.
گسترة “ما-هویت” در این نسل از گسترة “ما-
ِ
هویت” نسل های پیشین متفاوتتر است .به نظر میرسد
ِ
الیة ملیِ
“ما-هویت” این نسل نه تنها امکان بالقوة ترکیب
ِ
و جوش خورد ِن با الیه ِ
“ما-هویت” ماقبل ملی را
های
داراست ،بلکه توان رویارویی و هضم الیههای هویتی در
سطوح منطقهای و جهانی را هم در خود دارد .این نسل

در عین ایرانیبودناش از حیث ساختار کنترل غریزی
ِ
ظرفیت این را دارد که به طور همزمان
و احساسیش
مسلمان ،کرد ،لر ،ترک ،بلوچ یا عرب باشد ،آسیایی باشد
و خود را به عنوان شهروندی جهانی حس کند.
البته از این نکته نباید غافل بود که بسته به روند
تحوالت اجتماعی-سیاسیِ آینده ،امکان بالقوة
گرایشهای ملی گراییِ افراطی و همچنین اسالمگراییِ
افراطی در تعیین برد “ما-هویت” بخشی از اعضای
این نسل میتواند نقش اساسی بازی کند .پاسخ خشنِ
حاکمان در ایران به خواسته های سیاسی-اجتماعی
معترضان پس از انتخابات ریاست جمهوری 1378
بدون شک پیامدهای بسیار منفی ای برای رون ِد آینده
این تحوالت خواهد داشت .جنبش نافرمانی مدنی و
غیر خشونت آمیز اکثریت مردم ایران به عنوان یک شکلِ
اعتراض متمدنانه می تواند بیشتر از امروز ،بسته به
اقدامات و تصمیم گیری آینده حاکمان ،در نزد بخشی از
ناراضیان از روی ناامیدی و بی چشم اندازی (lack of
 )perspectiveبه روش های خشونت آمیز مبارزه و یا
ِ
انطباق از روی ناچاری،
بی تفاوتی (اعتیاد به مواد مخدر،
فرار به خارج از کشور و زندگی دو گانه) منجر شود.
تمایالت خـود-ویرانگر( )self-destructiveنزد برخی از
انسانهای جامعه ای که در آن مراجع مذهبیِ “بیرونی” در
مدت زمان نسبتا کوتاهی مشروعیت خود را از دست داده
اند ،می تواند افزایش بیشتری پیدا کند .بخصوص اینکه
هم زمان برای برخی از انسانهای درگیر این فرایندها،
تحت سلطه سیاسی نسبتا طوالنی حاکمان مذهبی امکان
شکل گیری و پرورش مراجع اخالقیِ “درونی” کمتر
وجود داشته است .شکل های بسیار خشن از تجاوز
به عنف و قتل در ملع عام در اوال سال  1390نشان از
این تمایالت مخرب اجتماعی دارند ،چیزی که به آن
از دیدگاه حاکمانی که خود از راه های گوناگون به طور
دائم به ترویج خشونت فیزیکی در جامعه می پردازند با
مجازات های شدیدتر و نظارت پلیسی بیشتر باید پاسخ
داده شود .در اعدام های به طور منظ ِم عمومی سعی در به
نمایش گذاشتن جدیت و بی رحمی نزد شهروندان ایرانی

ِ
جهت
 41داود غالم آزاد در اثر جدید خود “دگرگونی جدید در ایران” به
برخی از این روند ها به صورت تجربی اشاره کرده است:

لفظ رهبر در مورد خویش به سبب بار منفی چنین اصطالحی نزد پیروانش
است که تا حد زیادی خود را حاکم بر سرنوشت سیاسی خویشتن
میبینند .تحلیل محتوایی شعارهایی که در جریان این اعتراضات داده شده
است میتواند به عنوان مثال دریچهای برای فهم نوع و درجه خودآگاهی
اکثریت این نسل باشد .از نظر مذهبی نیز شاهد فردی شدن مذهب نزد
اکثریت اعضای مذهبی این نسل هستیم .بحثهای غالب روشنفکران و
روحانیان اصالح طلب مذهبی همچون سروش ،کدیور ،شبستری ،ملکیان
و غیره از جمله در جهت پاسخگویی به نیازهای مذهبی نسل جدید در
جهت فهم مفاهیمی مانند مدارا ،دموکراسی ،کثرت گرایی و غیره است.
همچنین تاکید بر جنبههای عارفانه و باطنی مذهب به جای جنبههای
فقهی و شرعی در میان این پژوهشگران نیز در جهت پاسخ گویی به این
نیازهای احساسی است که از اسالم سیاسی فاصله گرفتهاند و مذهب را

امری شخصی میدانند .اگر به خواستهها و مطالبات نسل جدید در مقایسه
با نسل انقالب نگاه کنیم ،شاهد روند دنیوی شدن آنها خواهیم بود .البته
برای دوری از کلی گویی و دقیقتر نشان دادن این تحوالت و جهت آنها
استفاده از دادههای آماری و تحقیقات میدانی و تحلیل محتوایی آنها از
نگاهی تئوریک ضروری است.
 43ن ُربرت الیاس در کتاب مطالعاتی دربارة آلمانیها از این زاویه درجة
باالی گرایشها خشونت طلبانة نیمة اول قرن بیستم را در آلمان توضیح
میدهد .بازتولی ِد گذشتة درخشا ِن از دست رفتة امپراتوری روم مقدس
ملت آلمان در دورهای تشدید گرایشات نظامی گرایانه و خشونت طلبانه
را به همراه داشت که کشور آلمان جایگاه سیاسی-نظامی خود را در اروپا
ِ
واقعیت
از دست داده بود .شکاف میان این گذشتة آرمانی و درخشان و
تلخ زبونی و خواری “ما-هویت” به خصوص باعث پناه بردن
کنونیِ ِ

Dawud Gholamasad, Irans neuer Umbruch: von der Liebe
zum Töten zur Liebe zum (Hannover: Ecce-Verlag, 2010),
27-50.

 42برای اثبات هر کدام از این گفتهها میتوان به نمونههای مختلفی اشاره
کرد .به عنوان مثال در زمینة تغییر موازنه میان حق و تکلیف برای اولین
بار در جریان انتخابات ریاست جمهوری در 1388ش در ایران به صورت
اجتماعی و گسترده بر مفهوم حق و فردیت تاکید شد .شعارهایی مانند
“رای من کجاست؟” از بلوغ نسبی سیاسی نسلی نشان دارد که دیگر حاضر
نیست بر اساس وظیفه ،تکلیف و تقلید در انتخابات شرکت کند و خود را
از نظر سیاسی صغیر و پیرو بداند .عدم تمایل آقای موسوی برای کاربرد

و به نوعی زهرچشم گیری از آنها دیده می شود.

شکاف میان واقعیت و آرمان

شکاف میان “من/ما-واقعیت” و “من/ما-آرمان”
به شکاف میان واقعیتی اشاره دارد که فرد در آن
زندگی میکند و آرمانی است که او خواهان رسیدن
به آن است .هر چه این شکاف عمیقتر باشد ،خطر
شکلگیری ایدئولوژیهای افراطی نیز افزایش مییابد.
در ایران این ظرفیت در الیههای ماقبل ملیِ قومی،
محلی و مذهبی ما-هویت وجود دارد ،و نیز در
الیههای ملیِ ما-هویت 43.حامالن الیة هویتی مذهبی،
گذشتة بسیار درخشانی را میبینند که در تمدن اسالمیِ
سدههای اولیه ی ظهورِ اسالم تجسم مییابد .قدرت
برت ِر این تمدن ،هم از نظر سیاسی-نظامی و هم از نظر
فرهنگی پررنگ جلوه داده میشود .فاصلة وضعیت
کنونیِ “ما-هویت” خود را با این زمان ،بسیار دور
میبینند و خواهان بازگشت به این دورا ِن پررونق و
پرشکوه هستند .این شکاف عمیق ،خط ِر شکلگیری
اندیشههای بنیادگرایانه و افراطی را به عنوان مرهمی
بر دردهای روانیِ حاصلِ این احساس زوال و افو ِل
ِ
وضعیت بن بستی
تمدنی افزایش میدهد .در چنین
“دشمن-انگارهای” ( )feindbildشکل میگیرد که
همة تقصیرها به گردنش میافتند .هر چه شکاف میان
واقعیت و آرمان عمیقتر باشد ،توجیه خشونت نیز
در برابر این “دشمن-انگاره” آسانتر میشود 44.تمدن
غربی در اینجا نقش این دشمن انگاره را بازی میکند.
نه تنها ِ
منش اجتماعیِ حاصل این تمدن ،بلکه تجربة
ِ
احساس دشمنی
جنگهای تاریخی و مستعمراتی به این
ِ
“ما-هویت”
قوت میبخشد .این گروهها بر انسجام
شان ،که شاملِ همة مسلمانان میشود ،در مقابلة با
دشمن مشترکشان تاکید دارند .هر گونه محلی و ملی
عمل کردن در این میان ،آب به آسیاب دشمن ریختن
و بنابراین به عنوان نفاق تلقی میشود .بدین گونه هر
ِ
ِ
برچسب خیانت
گرایش سازش طلبانه و صلح محوری
و سست عنصری میخورد .در این میان مرزِ میا ِن
طبقات میانی جامعه به سوی اندیشههای جنگ طلبانه و خشونتگرا شد .به
این امید که گذشتة درخشان دوباره ایجاد شود و زندگی با شرایط خواری
و زبونی به پایان برسد .حزبهای دست راستی در این زمان به دنبال پاسخ
گفتن به این نیاز اجتماعی-روانی بودند.
 44در این زمینه میتوان به عنوان مثال به سخنرانیهای حسن عباسی اشاره
کرد که در آنها بر “خشونت و تروریسم مقدس” برای مقابله با “جبهة
کفر” تاکید میکند :سخنراني در همايش جبههء مقاومت بين المللي
ِ
آدرس
(دانشگاه تهران  ۲۸ ،مهر  )۱۳۸۵در

www.youtube.com/watch?v=sXpT8mcSXjU; zamaaneh.
com/nilgoon/2007/02/post_40.html

در بارة اهمیت دیدگاههای او در هیات حاکم کنونی در ایران ،نک:

www.iranianuk.com/article.php?id=59785
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دوست و دشمن ،خودی و غیر خودی کام ً
ال مشخص و
خطکشی میشود.
در الیة هویتی ملی نیز چنین شکاف عمیقی میان
واقعیت و آرمان دیده میشود .گذشتة بسیار درخشانی
از سوی حامال ِن این الیة هویتی در نظر گرفته میشود.
ِ
وضعیت ضعف و زبونی واحد
وضعیت کنونی ،که
بقای هویتیشان است ،غیر قابل تحمل احساس میشود.
“دشمن-انگاره” در اینجا الیههای هویتی ماقبل ملی و
ِ
اعراب
به خصوص الیة هویتی مذهبی آنهاست .حملة
بادیه نشین به عنوان مسبب اصلی فروپاشی تمدنِ
درخشان باستانی شان احساس میشود .به پاکسازی
ِ
مطلق
فرهنگی اعتقاد دارند و خواهان توجه و تاکید
سیاستمداران بر الیة هویت ملی و ارتباط دادن آن با
نمادهای ماقبل اسالمی هستند .در اینجا مرز میان
دوست و دشمن کام ً
ال مشخص است .اصطالح سازش
در اینجا نیز همچون دشنام به کار برده میشود.
گرایشهای بومیگرایانه و قو ْممحور دیگری در ایران
وجود دارند که با دو نمونة باال شباهتهای ساختاری و
تفاوتهای شکلی باال دارند .مولفههای احساسی و پنداری
در همة این نگاهها پررنگ هستند و همة این گرایشها
از ظرفیت خشونت گراییِ باالیی برخوردارند .هدف
بازیافتن “بزرگیِ از دست رفته” ،با هر وسیلهای توجیه
میشود .همة این گرایشها از ظرفیت کثرتگراییِ پایینی
برخوردارند و درون خود ساختاری سلسله مراتبی دارند
که بر اساس فرمان از باال و اطاعت از پایین عمل میکنند.
در این گروهها از نگاههای رنگیتر و تمایزیافتهتر استقبال
نمیشود .هر گونه تلفیق و آمیزشی متناقض و ناپاک
محسوب میشود .دوستان ،صد در صد دوست و دشمنان
کام ً
ال دشمن فرض میشوند .گفتوگو با دشمنان و امتیاز
دادن احتمالی به آنها عدم وفای به عهد و خیانت است.
هر کدام از این الیه ِ
های هویتیِ افراطی از نظر سیاسی
غالب شوند ،بازتولید افراطیِ الیه یا الیههای ما-هویتی
دیگر را به دنبال خواهد داشت .در صورت چنین
وضعیتی ،عرصه بر گرایشهای تلفیقیتر ،مدنیتر و
صلحجوتر تنگ میشود .دشمن همة این گرایشهای
افراطی ،نگاههای کثرتگرایانه ،نسبیگرایانه ،تلفیقی و
ْ
سازشمحور است .راههای رف ِع تهدید همواره خشن،
افراطی و انقالبی هستند .همة این گرایشها ،فرایند
جهانی شدن را همچون تهدید حس میکنند و خواهان
45
راههای مقابله با آن و حفظ هستة درونیِ “خود” هستند.
آن سوی این مرزهای خودی ،غیر خودیهایی سکنی
 45کشور ترکیه نمونة خوبی برای نشان دادن نوع برخورد حامالن افراطیِ
ِ
ما-هویت ملی و مذهبی با پدیدة جهانی شدن و ورود به اتحادیة
دو الیة
ِ
کلیدی
اروپا ست .هم ملیگراهای افراطی که با در دست داشتن پایگاههای
سیاسی-نظامی ،خود را پاسدا ِر میراث آتاتورک میشناسند و هم اسالمگراهای
تندرو که فع ً
ال بیشتر در بطن جامعه جایگاه دارند ،به فرایندهای جهانی شدن

گزیدهاند که به آنها باید همواره ظنین بود .این غیر
خودیها دائما در حال توطئه چینی ،نیرنگ و نفاق اند.

راهکاره

یکی از راهکارهای اساسی در این زمینه ،توجه
ِ
نیازهای الیههای مختلف ما-هویت
همه جانبه به
در عرصة تصمیمگیریهای سیاسی و فرهنگی است.
همآمیزی اجتماعی گروههای مختلف با منشها و
تصورات متفاوت ،که بر نفی خشونت و همزیستیِ
صلح آمیز تاکید میکنند ،میتواند از خطر مسلط شدن
گرایشهای خشنِ افراطی بکاهد .تنها در جامعهای
ِ
بحث آزاد دربارة الیههای
کثرت گرا که فرد قادر به
متفاوت ما-هویتی است و در آن جامعه امکان دریافت
کردن پاسخ مناسب وجود دارد ،راه بر مسلط شدن
گرایشهای خشونتگرا و تندرو بسته میشود .در این
میان نباید فراموش کرد که فرایند همآمیزی در جامعة
ملی و جهانی با چالشها و بحرانهای فراوانی همراه
است .تغییر در ترکیبهای جدی ِد الیه ِ
های هویتی و
مسلط شدن یک الیه بر الیههای دیگر همواره با دردها
و فشارهای روانی و بحرانهای روحی همراه است.
توجه اصلی پژوهشگرا ِن علوم انسانی و تصمیمگیران
در عرصههای مختلف ،بهتر است بر نحوة رویارویی
با این بحرانها و چالشها متمرکز باشد .اهریمن
ِ
سازی تغییر و مقاومت در مقابل آن ،به مثابة پاک
صحیح ساختار
درک
با
تنها
است.
مسئله
صورت
کرد ِن
ِ
و ماهیت این بحرانها و چالشهاست که میتوان
راهکار مناسبتر و نزدیکتر به واقعیت ارائه داد.
یکی از وظایف اصلی پژوهشگرا ِن علومِ انسانی در
این زمینه ،فاصله گرفتن از آمال و آرزوها ،ترسها
و نفرتهای خود برای فهمیدن به واقعیت نزدیکت ِر
این مسائل انسانی است .در این راه نه تنها فاصله
گرفتنِ از موضوع تحقیق ،بلکه فاصله گرفتن از خود
و الیههای مانوست ِر هویتیِ خود پیش شرط اصلی
ِ
پژوهش علمی در این زمینه است.
پرداختنِ به فرصتهای به وجود آمده در جریان
طرح برنامههای
جهانی شدن در کنار چالشها ،با
ِ
میان مدت و بلند مدت ،به استفاده ،حداکثری از این
فرصتها کمک میکند. .

ِ
دولت نسبتاً عملگرا و اصالح طلب حاکم در
همچون یک تهدید مینگرند.
این کشور از سوی هر دوی این گروهها تحت فشار است .آنچه اکنون غالب
است تلفیقی از دو الیة هویتی ملی و مذهبی با گرایش ِ
های نسبتاً میانه رو ست.
آنچه در این کشور در آینده غالب خواهد شد ،به عملهای مختلفی بستگی
داردکه پرداختن به آنها در این بحث نمیگنجد.

“Heydar Radjavi’s memories of the 1930s and
1940s, when he was growing up in Iran (a
country he describes as one that has been “in
ambivalent flirtation with modernity for the past
hundred years”), are a delightful and moving
evocation of a vanished past. His wise, witty,
gentle, and eminently humane voice is one
that is irresistibly attractive, and the anecdotes
he recounts have a quiet, resonant charm that
stays in the mind long after the book is closed.
This little book is a gem, as a memoir and as a
human document.”—Dick Davis
“Heydar Radjavi describes each episode in his
school years with lucidity and consummate
art. He shows a very traditionalist Azerbaijani
family grappling with modernity. The father and
son are nicely contrasted in their own worlds.
While the young Heydar is becoming part of a
modernizing world, the father is clinging to his
fast disappearing world.”—Hasan Javadi
All memoirs bring the past into the present, but
only a few manage to illuminate both simultaneously. French Hats in Iran, a quietly insightful
masterpiece of remembrance, belongs in that
select group. Heydar Radjavi’s evocations of growing up in Tabriz in the 1930s and 1940s
describe a traditionalist Iran grappling with modernity, a process as fraught with contradictions and stresses then as it is in Iran today. In a series of mini-tales, we meet a rich cast
of characters: the elderly father who works in the Tabriz bazaar and runs his household
according to unbending religious precepts; the resourceful mother who finds ways to enjoy
such forbidden frivolities as music; the female playmate who marries at the age of nine; the
teacher whose personal journey takes him from strictest piety to political radicalism; and
many more. Finding a path through all the complexities is Radjavi himself—a wide-eyed
little boy in some episodes, an adventurous teenager in others, and finally a young man
preparing to enter a fast-changing world. The tone is always light, the memories wonderfully vivid, and the underlying theme of tension between old and new truly timeless.
Heydar Radjavi was born and raised in Tabriz and did not leave that city until he was admitted to the University of Tehran in 1953. He was in love with modern Persian literature
and dreamed of being a writer until he switched to mathematics at the end of high school
(but that is another story). He was sent to the University of Minnesota, where he got his
doctorate in 1962. He then taught in Iranian, American, and Canadian universities until
he moved permanently to Canada in 1972. He now resides in Waterloo, Ontario, with
his wife Ursula. He has published books and articles in mathematical journals, and has
been known to most of his friends and acquaintances as a mathematician. This collection
constitutes his first publication outside mathematics in 55 years.
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از کتاب مقدس تا عرصه ادبیات نمایشی فارسی
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چکیده
سلیمان حییم (1304ق1348-ش1969-1885/م)
از پايهگذاران فرهنگنگاری نوین در ايران و نگارندة
شماری فرهنگ لغت دو زبانه است ،اما شايد همگان
ندانند كه او در حوزة نمايشنامهنگاری هم طبع آزمايي
كرده است و در كنار فعاليتهاي لغتشناختی خود ،به
نگارش چند نمایشنامه هم دست زده است .اين مقاله
به معرفي و تحلیل بارگاه خشایارشا ،آفريدة صحنهاي
مهمی از سلیمان حییم ،ميپردازد که به طور مشخص
داستان “استر و ُمردخای” را بر مبنای عهد عتیق باز
میگوید .این نمایشنامه از آن جهت حائز اهمیت است
که احتماالً تنها نمونة نمایشنامه نویسی یک ایرانی کلیمی
است ،و نیز احتماالً تن ها اقتباس نمایشنامهنویسی
ایرانی از متن کتاب مقدس به شمار میرود .نگاه
احترامآمیز کلیمیان به امپراتوری هخامنشی ،از دیگر
دریافتهای خوانندة این نمایشنامه است ،که در جریان
تطبیق متن نمایشنامه با کتاب استر در عهد عتیق
حاصل میشود .متن کامل این نمایشنامه برای نخستین
بار به پیوست این مقاله انتشار مییابد.
مقدمه
در تاريخ معاصر ايران ،نمونههاي جالبي از طبع
آزمايي بزرگان عرصههاي علم و ادب و سياست در
حوزههايي جدا از تخصصشان به چشم ميخورد:
ذكاء الملك فروغي ،سياستمدار باسابقه ،كليات سعدي
را تصحيح كرد؛ دكتر قاسم غني ،دندانپزشك ،ياور
مرحوم عالمة قزويني در تصحيح ديوان حافظ شد.
دكتر حسين گل گالب ،استاد دانشكدة داروسازي
دانشگاه تهران بود ،ولي بیگمان شهرتش را وامدار
آفرینش سرود جاوداني “اي ايران” است .احمد شاملوي
شاعر ،نمايشنامههاي مردگان براى انتقام باز میگردند
(1334ش) و قرمز و آبى (1336ش) را نوشت و فيلم
سينمايي داغ ننگ (1344ش) را ساخت .فروغ فرخزاد
مستند خانه سياه است (1342ش) را كارگرداني كرد،
و منوچهر آتشي در نقش كوتاهي در فيلم آرامش در
حضور ديگران (1351ش) ظاهر شد.

Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari and Farhang Farbod, “Soleiman
Haiim’s ‘The Court of Xerxes’: From the Old Testament to Persian
Theatrical Literature,” Iran Nameh, 26:3-4 (2011),115-134 .
ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2011/26.34/115-134

:

احمد سخاورز

بارگاه خشایارشا

ایران نامه سال ،26شماره 4-3

115

از سوي ديگر ،اديبان و نويسندگان نامآوری
را در حوزة ادبیات روایی ميشناسيم كه در حوزة
ادبيات نمايشي هم طبعآزمایی کردهاند :عباس اقبال
آشتياني ،نمايشنامة دوست خود را بشناس را نوشت
(1317ش) 1و ملك الشعراي بهار به درخواست علي
اصغر حكمت ،نمايشنامة تربيت نااهل را بر اساس
حكايت چهارم از باب اول گلستان سعدي نگاشت
(1316ش) 2.نيما يوشيج هم نمايش كوتاهي با عنوان
كفش حضرت غلمان نوشت (1307ش) 3.سعيد نفيسي
دو نمايشنامة آخرين يادگار نادرشاه و قرباني يك
دختر را نوشت و ابوالقاسم الهوتي نمايشنامة كاوة
آهنگر را در مسكو به چاپ رساند .علي اكبر سياسي،
رئيس اسبق دانشگاه تهران ،هم دو نمايشنامة ماهپار يا
يك قرباني ديگر و عشق وطن دارد 4و سليمان حييم،
فرهنگنويس ،مجموعه اشعار يادگار جاويد را سروده
و نمايشنامههاي يوسف و زليخا و بارگاه خشایارشا را
نوشته است ،که در اين مقاله ضمن معرفي اجمالي او،
به معرفي و تحليل نمایشنامة دوم او خواهيم پرداخت.
آنچه باعث میشود که سلیمان حییم را جداگانه و به
طور دقیقتری مورد مطالعه قرار دهیم ،آن است که او
به احتمال قریب به یقین ،یگانه هموطن کلیمی است
که نمایشنامة فارسی نوشته است (در حالی که در میان
اقلیتهای مذهبی ،نمایشنامهنویسان زردشتی و مسیحی
چون ارباب شاهرخ و گریگور یقیکیان را از دیرباز
میشناسیم )،و یگانه متن اقتباسی ایرانی از تورات نیز
احتماالً به حییم تعلق دارد.

سلیمان حییم

فرهنگنگاری جدیدايران با نام سليمان حييم
گره خوردهاست و شمار بسیاری از ايرانيان با
ي به
ي به فارسي و فارس 
فرهنگهاي دو زبانةانگليس 
انگليسي او به دنياي زبان انگليسي راه يافتهاند.او را
“پدر فرهنگنویسی معاصر ایران” نام نهادهاند و مجلة
روشنفکر به او لقب “آقای لغت ایران” را داد 5.که لقب
مناسبی است ،زیرا انصاف ًا حییم چه از لحاظ وسعت
انتشارات و چه از لحاظ نوآوریهایش در تدوین
فرهنگهای دو زبانه ،از ایرانیان پیشتاز به شمار میرود.
الزم به ذکر است که تلفظ دقیق نام او  Hayimبر وزن
“حکیم” است ،حال آنکه هنوز هم اکثرا ً نامش را به
6
خطا به صورت  Hayyemتلفظ میکنند.
ي كليمي در تهرا ن به دنيا
سليمان حييم در خانوادها 
آمد .نخست به مکتبخانه رفت ،با تأسيس مدرسة
میسيونرهاى مسيحى در مدرسة نور ادامه تحصيل داد
و سپس در مدرسة آليانس به تحصیل پرداخت .او در
۱۳۲۶ق۱۹۰۶/م وارد كالج آمريكايىها شد 7.استعداد
وهوش او در زمينة زبانهاي خارجي موجب شد كه
ج مشغول
پساز پايا ن تحصيالت (۱۹۱۵م) درهمان کال 

تدريس شود .در ۱۳1۴ش۱۹۳۳/م به عنوان مترجم به
استخدام وزارت دارايى درآمد و سپس مترجم شركت
ملى نفت ايران و انگليس شد .او همزمان با تدريس در
كالج آمريكايى ،به تدوين فرهنگنامة كوچك انگليسى-
فارسى دست زد كه با اقبال روبهرو شد .پس از آن به
طور جدى اين كار را ادامه داد .او فرهنگ فارسى-
فرانسه و فرهنگ فرانسه به فارسى را در ۱۳۱۶ش
تدوين كرد و فرهنگ فارسى-انگليسى را در ۱۳۱۲ش
و فرهنگ انگليسى -فارسى را در ۱۳۲۰ش منتشر
کرد .همچنين تدوین ضربالمثلهاى فارسى به انگليسى
را در ۱۳۳۴ش به پايان برد .او یک فرهنگ عبرى به
فارسى را هم تدوین کرد که  10سال کار برده بود ،اما
در زمان حیاتش به چاپ نرسید 8.ویژگی مهم حییم
به عنوان فرهنگ نگار این است که او به هر دو زبان
فارسی و انگلیسی تسلط کامل داشته ،از تب واژهسازی
برکنار بوده و به علت دقت وسواس گونهاش در
انجام کارهای فرهنگیاش (از برگه نویسی تا تصحیح
نمونههای چاپی) آثاری بسیار کم غلط و منقح ارائه
9
کرده است.
اما حییم فقط واژهنگار و فرهنگنویس نبود ،او در
کنار نوشتن به موسيقياصيلايراني هم عالقهمند بود و
تار و کمانچه مینواخت و قطعهاي كوچك از نوازندگی
او با همكاري عبداهلل طالع همداني بر روي نوار ضبط
شده است 01.حييم در بهمن ماه  1348دچار حمله
قلبي شد و روز شنبه  25بهمن ماه در سن  82سالگي
درگذشت.
از آنجا که حییم نمایشنامة بارگاه خشایارشا را بر
اساس یکی از اسفار کتاب مقدس نوشته است ،نخست
به معرفی اجمالی این متن میپردازیم و سپس اقتباس
حییم از آن را بررسی میکنیم .الزم به ذکر است که
متن این نمایشنامة منتشر نشده به صورت تایپ شده
در بخش اسناد کتابخانة ملی ایران با شمارة ردیف
 293005374نگهداری میشود.

کتاب استر ،منبع نمایشنامة حییم

کتاب مقدس از دو بخش مجزای “عهد عتیق” و
“عهد جدید ”،تشکیل شده است .عهد عتیق شامل سه
قسمت تورات (حاوی اسفار،آفرینش ،خروج ،الویان
و اعداد) ،پیامبران و مکتوبات است که کتاب “استر” از
1علی ميرانصاري و مهرداد ضيايي ،گزيدة اسناد نمايش در ايران

(تهران :سازمان اسناد ملي ايران.464-425 ،)1381 ،
2ميرانصاري و ضيايي ،گزيدة اسناد.674-661 ،
3ميرانصاري و ضيايي ،گزيدة اسناد.682-675 ،
4ابوالقاسم جنتي عطايي ،بنياد نمايش در ايران (تهران :صفي عليشاه،
.70 ،)1333
5بیژن آصف“ ،نگاهی به زندگانی سلیمان حییم ”،افق بینا ،شمارة 36
(.44-41 ،)1388

اسفار بخش مکتوبات آن به شمار میرود .کتاب استر (با
نام دقیقتر “کتاب دوازدهم مورخان”) ناظر بر رخدادی
ِیروش )،امپراتور هخامنشی،
در بارگاه خشایارشا (ا َ َحشو ُ
است و فتوت و مهر ایرانیان را در قبال هم وطنان
کلیمیشان باز میتاباند .این کتاب مشتمل بر  10فصل
و  173آیه است ،که در میان آنها ،فصل نهم با  32آیه
و فصل دهم با  3آیه به ترتیب بیشترین و کمترین
تعداد آیات این کتاب را در بر میگیرند.
اطالعاتی دربارة نویسندة کتاب استر موجود
نیست ،ولی این امکان وجود دارد که از محتوای کتاب
به نتایجی دربارة نویسنده و تاریخ نگارش آن دست
یافت .ظاهرا ً نویسنده از رسوم فارس اطالع داشته ،و
وقوع داستان در شهر شوش و عدم اشارة نویسنده به
اورشلیم ،بیانگر این است که او احتماالً ساکن یکی
از شهرهای فارس بوده است .قدیمترین تاریخ برآورد
شده برای کتاب ،کمی پس از وقوع اتفاقات نقل شده
در آن ،یعنی حدودا ً  460قم است .برخی از محققان
کتاب مقدس ،تاریخ نگارش کتاب را به دورة هلنستیکا
مربوط میسازند ،ولی دیده نشدن کلمات یونانی و
شیوة زبان محلی عبری در کار نویسنده ،این احتمال را
قوت میبخشد که کتاب پیش از سقوط فارس به دست
11
اسکندر (331قم) نوشته شده باشد.
طبق روايت کتاباستراز تورات ،خشايارشا در
ي خود مجلس ضيافتي در کاخ
سال سوم پادشاه 
شوش ُ
(ش َ
وشن) ترتيب داده بود و از فرط مستي امر
ي داد .چون ملکهازآمدنامتناع
به احضار ملکه وشت 
کرد ،شا ه از سر خشماو رااز شهبانويي معزول کرد و
ي برگزيد کهاو راا ِ ْستِر (به
دختري يهو دي را به شهبانوي 
معنای ستاره) ناميد.استر پد ْرخواندهاي (یا به عبارتی:
ي (یا مردکی) داشت که
عموزاده ای) به نام مردخا 
نزدش تربیت شده بود .در ادامة این حکایت ،مردخاي
ف کرد و بهاطالع شاه رسانيد که دو
توطئهاي را کش 
تناز خواجگان دربار بر ضد شاه ترتيب داد ه بودند.
ي به
از سوی دیگر هامان،از بزرگا ن کشور که مردخا 
او تعظيم نميکرد ،کینة يهوديان را در د ل گرفت واز
ي از این توطئه
ت کهاو را بکشد ،ولي مردخا 
شا ه خواس 
ف شاه صادر
آگا ه شد وبا کمکاستر حکمياز طر 
شد ک ه به موجب آن يهوديان بیگناهاز مرگ رستند و
 6مریم بهاری“ ،حییم ،سلیمان” ،در دانشنامة جهان اسالم ،جلد14
(.564-563 ،)1389
 7آصف“ ،نگاهی به زندگانی سلیمان حییم”.41 ،
“ 8استاد سلیمان حییم (قسمت اول)” ،افق بینا ،شمارة .)1379(10
 9کریم امامی ،از پست و بلند ترجمه( ،تهران :نیلوفر.)1372( ،
10آصف“ ،نگاهی به زندگانی سلیمان حییم”.42 ،
11دایره المعارف کتاب مقدس.184 : ،
بارگاه خشایارشا
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بدخواهانی چونهامان مجازات شدند.
الگوی کلی داستان فهرست وار از این قرار است:
 .1ضیافت خشایارشا
الف) خلع وشتی.
ب) ملکه شدن استر.
 .2ضیافت استر
الف) مردخای نقش های را آشکار میکند.
ب) نقشة هامان.
پ) مردخای ،استر را با خود همراه میکند.
ت) درخواست استر از پادشاه :نخستین ضیافت.
ث) شبی بیخواب.
ج) اعدام هامان :ضیافت دوم.
 .3عید پوریم
الف) فرمان پادشاه به نفع یهودیان.
ب) مراسم عید پوریم.
13
پ) ارتقای مردخای.
در این روایت داستانی ،ضیافتها موقعیتی برای
آشکار سازی نقشهها فراهم میکنند .در این کتاب
10ضیافت وجود دارد که  3جفت از آنها (که در آغاز،
میانه و انتهای داستان ظاهر میشوند) اهمیت بیشتری
دارند :دو ضیافت از سوی خشایارشا ،و دو ضیافت از
جانب استر ،و دو بار هم برپایی جشن پوریم .به نظر
می رسد که ثبت اعیاد به شکل جفت ،نمونهای از سبک
روایت این داستان در کتاب باشد ،زیرا در طول روایت،
دوبار پنهان کردن هویت استر گزارش شده است.
همچنین گردآوری زنان ،روزهداری ،مشورت هامان با
خانواده و دوستانش ،حضور بیبرنامة استر در مقابل
پادشاه ،جستوجو برای یافتن مردخای ،سرافکندگی
هامان ،اشاره به پسران هامان ،فرمانهای سلطنتی ،اشاره
به فرونشستن خشم پادشاه ،و اشاره به قطعی بودن
قوانین فارس همگی به صورت دوتایی و جفتی در متن
ارائه میشوند.
آنچه اکنون از استر و مردخای به جای مانده،
آرامگاه آنان در همدان است.اصلاين بنا متعلق به سدة
ق بوده (كه در سدة 8ق تجديد بنا شده است) و در
3
ي به خطعبري دیده مي شود.
آن  2قبر با کتيب ة گچبر 
شکل خارجي مقبره ،مانند بناهاياسالمياز سنگ و
آجر ساخته شدهاست.اينآرامگاه شامل مدخل ،دهليز،
حرم ،صفه و شاهنشيناست( 14.به باور برخی ،این
آرامگاه از آن “شوشان دخت” همسر یزدگرد اول است
نه “استر”).
12

روایت سلیمان حییم از داستان استر

نمایشنامة در بارگاه خشايارشا از  6صحنه تشکيل
شده است که نويسنده تالش نموده ساختاری اوجگاهی
را برای آن در نظر بگیرد .ولی شخصیتها با توجه به
پیشینهای که در طول نمایشنامه از هر کدام از آنها اعم

از خشایارشاه ،هامان وزیر ،استر و مردخای؛ به مخاطب
یا خواننده میدهد ،بیشتر به تیپ نزدیکند تا به
شخصیت نمایشی ،زیرا به درونیات و شخصیتپردازی
آنها به قدر کافی پرداخته نشده است .خشایارشا،
پادشاه ایرانی ،با ویژگی های پادشاهی عادل به صحنه
میآید ،که عدالت طلب و صلحجوست ،البته تا زمانی
که خطری را متوجه سلطنت خود نبیند .هامان وزیر
که خود از قوم یهودیان (البته بتپرست) است ،پس
از ترفیع رتبه به وزیری شاه منصوب می شود و در
برخوردی که با مردخای ،یهودی خداپرست ،دارد و
اهانتی که به زعم خود و درباریان از سوی او می بیند،
تصمیم به کشتن و از بین بردن او میگیرد ،که البته
کشتن او به تنهایی او را اقناع نمیکند و دستور قتل
عام یهودیان ایران را در روز سیزدهم آذر ماه (ماه پایان
سال یهودیان) از خشایارشا میگیرد .مردخای در این
میان ،استر را که به عنوان ملکة ایران برگزیده شده و از
کودکی به مانند پدر پـرورشش داده و راه و رسم خدا
پرسـتی و انـساندوستی را به او آموخته است ،از این
موضوع مطلع میکند و از استر میخواهد برای نجات
مردمش به نزد شاه رود و از او طلب عفو نماید و خود
را به عنوان یکی از یهودیان مقیم ایران معرفی کند .در
این میان خشایارشا از برمال شدن توطئه ای که دو دربان
مخصوصش برای قتل او چیده بودند ،توسط استر مطلع
میشود (البته حضور استر در برابر شاه ایران نشان داده
نمیشود) و از هامان میخواهد که مراسمی را برای
مردخای آن طور برگزار کند که شایسته اوست .استر به
نزد شاه ایران می آید و خشایارشا و هامان را به ضیافتی
در منزلش دعوت میکند .استر ،خشایارشا را در ضیافت
از توطئه هایی باخبر میکند که هامان بر ضد مردخای
و یهودیان مقیم ایران داشته است .شاه دستور میدهد
که هامان را در منزلش بر داری بیاویزند که زرش،
همسرش ،و 10پسرش برای مردخای برپا داشتهاند.
این الگوی شخصیت پردازی در روایت سبب شده
است که از پیش بتوان انتهای نمایشنامه را حدس زد.
گرههای داستانی و نقطة اوج آن عم ً
ال با نقطه عطف هايي
گذرا ارائه میشوند؛ ضیافت خشایارشاه ،ضیافت استر و
عید پوریم.
نکتة مهم دیگر در خوانش این اثر ،ویژگیهای
زبانی شخصیتهای نمایشنامه است .در این نمایشنامه
سعی بر این بوده است که برای درباریان ،اعم از شاه،
ملکه و وزرا ،گفتاری متکلف در نظر گرفته شود و
برای دیگر شخصیتهای نمایشنامه مانند کنیز و نوکر،
گفتاری عامیانه و کوچهبازاری؛ که گهگاه با ضربالمثل
نیز همراه است:
“کنیز :همیشه تو از این حرفها میزنی ،ولی از این
وعدههای تو آبی گرم نمیشود.
نوکر :میخواهی بگویی چرا عروسی نمیکنیم .میدانی

که حاال آن قدر سمن است که یاسمن پیدا نیست”.
افزون بر این ،طنزی کالمی در میان شخصیتهای
داستان؛ هامان و زرش ،همسرش ،و پرشنداتا ،پسرش،
در پردة چهارم نیز جریان دارد.
“پرشنداتا :باباجان راستی که وقتی آمدند گفتند شاه
فورا ً شما را میخواهد ،نفهمیدم لقمه چه طور از گلویم
پایین رفت.
زرش :پس خود شاه که کار فوری داشت کو؟
هامان :بنشینید تا با شما درد دل کنم.
پرشنداتا :درد دل مال من است ،نه مال شما باباجان.
هامان :تو دیگر برای چه؟
پرشنداتا :برای اینکه ناهار زهر مارم شد ،زهر مار دل
آدم را درد میآورد دیگر.
یا در جایی دیگر:
زرش( :به پرشنداتا) من و تو این جور مهمانیها را
مگر به خواب ببینیم.
هامان :امشب تا صبح خواب دار میبینم.
پرشنداتا :خواب میبینی که پایین داری یا باالی دار؟”
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نکتة قابل توجه دیگر ،شخصیت کنیز و نوکر استر
در نمایشنامه ،و استفادة آنها از اشعار سعدی است .در
جریان طرح داستانی نمایشنامه ،این افراد با ویژگیهای
مثبت انسانی ،اعم از راستگویی و جانبداری از حقیقت
ظاهر میشوند ،و شخصیتهای دلقک در نمایشنامههای
شکسپیر مانند لیر شاه ،رویای شب نیمه تابستان و شب
دوازدهم را تداعی می کنند .استفاده از شعر فارسی در
پردة آخر نمایشنامه کاربرد جدی دارد ،وقتی خشایارشا،
هامان و استر در ضیافت خانة استر حضور دارند ،و
کنیز برای نوکر شعری میخواند تا هامان وزیر متوجه
خطاهای خود شود:

“حریص و جهانسوز و سرکش مباش
15
زخـاک آفریدت چو آتش مباش
تـواضع کند هوشمـند گــزین
16
نهـد شاخ پر میوه سر بر زمین
بــزرگان نکردند در خود نـگاه
17
خدابینی از خویشتن بین مخواه
تــواضع سـر رفعت افرازدت
18
تکبر به خـاک انـدر انـدازدت”
در مجموع ،اگر چه این نمایشنامه اثر جریانسازی
در تاریخ ادبیات نمایشی ایران به شمار نمیرود ،و مانند
سلف خود (یوسف و زلیخا) با وجود بهرهگیری از
اشعار ادب فارسی ،طبق الگوهاي كهن روایت خطی به
پيش ميرود و هيچ نوآوري در استخوانبندي نمايشي
آن دیده نمیشود 19،اما به عنوان نمونهای از اقتباس یک
ایرانی کلیمی از کتاب مقدس ،شایستة بررسی و مطالعه
است.

12محمدجواد مشکور ،ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان
پیش از اسالم (تهران :اشرفی.229 ،)1363،
13دایره المعارف کتاب مقدس.184 ،
14نصرت اهلل مشکوتی ،فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران

(تهران :سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.227 ،)1345 ،
15سعدی ،بوستان ،باب چهارم در تواضع ،سرآغاز.
16سعدی ،بوستان ،حکایت.
17سعدی ،بوستان ،حکایت بایزید بسطامی.
18سعدی ،بوستان ،حکایت بایزید بسطامی.
19یعقوب آژند“ ،از پس پردة نمایش در ایران ”،هنرهای زیبا،
شمارة .108-100 ،)1372( 6
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پردة اول

تاالری در کاخ خشایارشا (خشایارشا و کرشنا و
شیتار و ادماتا و ترشیش و مرس و مرسنا و مموخان
و هامان نشسته و مهومان و حربونا ایستادهاند .کرسی
هامان از کرسی وزیران دیگر پایینتر است .بساط
مهمانی گسترده و دو نفر با نوای ساز میرقصند)
خشایارشا( :پس از رقص) ای وزیران من و ای رؤسای

به قل ِم سلیمان حییم
طبق کتاب مقدس

بارگاه خشایارشا
بازیگران نمایش
خشایارشا پادشاه ایران
هامان نخستوزیر
پرشنداتا پسربزرگ هامان
کرشنا ساتراپ و وزیر
شیتار ساتراپ و وزیر
ادماتا ساتراپ و وزیر
ترشیش ساتراپ و وزیر
مردخای پسر عموی استر
مرس ساتراپ و وزیر
استر ملکة دوم پادشاه ایران
مرسنا ساتراپ و وزیر
زرش زن هامان
مموخان ساتراپ و وزیر
پغتان دربان مخصوص و ساقی
ترش دربان مخصوص و ساقی
مهومان خواجهسرا
هغای رئیس خواجگان
حتاخ خواجه و نوکر استر
وقایعنگار
دو نفر رقاصه
دو نفر خنیاگر
دو نفر دربان
نوکر درباری
جلودار اول
جلودار دوم
جلودار سوم
کنیز اول
کنیز دوم

مد و فارس! آیا همة رعایای کشور من علت انعقاد
این جشن ملوکانه و تفاوت آن را با جشنهای پیش
میدانند؟ (جامی مینوشد)
مموخان :پادشاه عظیمالشأن ایران زنده باد .به عموم
رعایای ایران اعالم شده است که این جشن و ضیافت
به مناسبت سومین سال سلطنت خشایارشا ،پسر
داریوش بزرگ ،منعقد گردیده ،چه در این سال است
که شهریار ایران از هند تا حبش بر یکصد و بیست و
هفت والیت حکومت مینماید.
خشایارشا :آری باید بدانند که این جشن بیشتر به
مناسبت آن یگانگی و وحدت ملی است که در تمام
کشور و در میان همة طبقات حکم فرماست .به قسمی
که تکلم کنندگان به زبانهای گوناگون با هم برابر
و پرستندگان مذاهب مختلف با یکدیگر برادرند و
متحدانی در آبادانی کشور میکوشند و حال آن که در
سالهای اولین این منظور کام ً
ال تأمین نشده بود.
(مینوشد)
کرشنا :پادشاها! به نظر ملوکانه معلوم است که عموم
اهالی دارالسلطنه شوشن دسته دسته از طبقات و ادیان
مختلف در این مدت هفت روز در کاخ پادشاهی گرد
آمدهاند و وشتی ملکه نیز جشن جداگانه برای عموم
بانوان دارالسلطنه فراهم نموده است.
خشایارشا :به به .اما افسوس که ملکة زیبای ما در این
جشن حضور ندارد تا از جلوة جمال و زیبایی خویش
به شکوه آن بیفزاید .راستی که مجلس بیبانو را میتوان
به باغی بیگل بلکه به کالبدی بیروح تشبیه نمود.
شیتار :پادشاها تو که خداوند روی زمین و سایة پاک
یزدانی ،نه تنها روح مجلس ما بلکه احیاکنندة روح
ایرانی .زیبایی وشتی ملکه امری است مسلم ،لکن
ضیافتهای مردانه به ویژه آنها که در حضور شهریاران
بزرگ منعقد میشود از وجود بانوان که اطوار و اخالق
زنانه دارند مستغنی است.
ادماتا :شاهنشاها! گرچه آوازة جمال وشتی ملکه در
سراسر کشور پیچیده ،لکن بسیاری از ساتراپها زیبایی
وی را با زیبایی بانوان خود برابر نمیکنند.
خشایارشا :اکنون شما را اجازه میدهم که هر قدر
بخواهید در تعریف و توصیف زنان والیات خود میدان
سخن را وسعت دهید ،تا وقتی که محک تجربه به میان
آید و مجال مقایسه پیدا شود.

ترشیش :زنان ملک ری که این بنده ساتراپ آنجا
هستم ،قابل مقایسه با هیچ یک از زنان کشورهای دیگر
نمیباشند.
مرس :چه میگویی؟ ملک شام را پریرویانی است که
شام تیرة شوهران خود را به جمال خود روشنتر از
زهرة بامداد میسازند.
مرسنا :از پادشاه بزرگ اجازه خواسته ،به شما میگویم
که هر دو اشتباه کرده و گرجستان را فراموش نمودهاند
و مثل این است که هرگز نشنیدهاید که دلبران گرجی به
زیبایی در جهان طاق و در دلربایی شهرة آفاق هستند.
خشایارشا :دیگر پیمانة صبرم لبریز شد .پس امر میکنم
که مهومان و حربونا ،خواجهسرایان ،رفته و ملکه را در
این بزم حاضر کنند تا همة امیران و ساتراپها زیبایی
وی را ببینند و با زیبایی دیگر زنان کشور مقایسه کنند.
(مهومان و حربونا خارج میشوند)
شما ای نوازندگان عزیز! برای سالمتی وشتی ملکه
بنوازید و مجلس را برای حضور وی آماده سازید.
(ساز و رقص برای دومین بار)
(مهومان و حربونا وارد میشوند)
مهومان :پادشاه سالمت باد .پیغام ملوکانه به وشتی ملکه
ابالغ گردید اما او اعتنا به امر پادشاه نکرد و از آمدن
امتناع ورزید.
خشایارشا :با کدام جرأت اعتنا نکرد؟
حربونا :پادشاها! اعتنا نکرد که سهل است بلکه. . .
خشایارشا :بلکه چه؟ حربونا تو که به حقیقتگویی در
دربار من مشهوری ،چرا سخن را فاش نمیگویی؟
حربونا :آری وشتی ملکه با تغیرگفت به پادشاه بگویید:
چنان مستی شتر چشمت نبیند
کجا حکم تو بر من مینشیند؟
خشایارشا :به به! ملکه ما کارش به جایی رسیده است
که بدینسان جسارت میورزد .شما ای کرشنا و شتیار
و ادماتا و ترشیش و مرس و مرسنا و مموخان و هامان،
رؤسای مد و فارس بیدرنگ بگویید موافق قانون با
وشتی ملکه چه باید کرد زیرا به فرمان پادشاه عمل
ننموده است؟
مموخان :پادشاها! وشتی ملکه نه تنها به پادشاه بلکه
به همة روسای مد و فارس و به جمیع طوایفی که در
والیات متعدد پادشاه میباشند تقصیر نموده است زیرا
این عمل ملکه نزد تمامی زنها شیوع پیدا کند و آگاه
شوند از اینکه خشایارشا پادشاه امر فرمود وشتی ملکه
را به حضورش بیاورند و نیامد ،آنگاه شوهرانشان در
نظر ایشان خوار خواهند شد .آری! بانوان مد و فارس
به ملکه تأسی خواهند کرد و به وزیران پادشاه نیز چنین
سخن خواهند گفت و چه افتضاحی از این بزرگتر
خواهد بود؟
خشایارشا :تقصیر را نیکو بیان کردی ،کیفر آن را نیز
معین کن.

مموخان :اگر پادشاه مصلحت بداند فرمان ملوکانه از
طرف وی صادر شود و در قوانین مد و فارس نیز ثبت
گردد که دیگر وشتی به حضور پادشاه نیاید و رتبة
ملوکانه او به دیگری که بهتر از او باشد داده شود .بدین
ترتیب در تمامی کشور بزرگ پادشاه ،همة زنان شوهران
خود را از بزرگ تا کوچک احترام خواهند نمود.
خشایارشا( :ایستاده) این کیفر نیز بسیار پسندیده است.
پس امر میکنم که وشتی را از مقام ملوکانه برانند و به
همة والیات نامههایی دایر بر این موضوع بنویسند .به
هر والیت موافق خط آن و به هر قوم موافق زبان آن.
(پرده میافتد)
پردة دوم

حیاط بیرونی پادشاه (نوکر درباری با یک کنیز که
مشغول بافتن گیس خود میباشد)

نوکر :اما راستی که چنین اتفاقی هرگز در دنیا رخ نداده
است:
پادشاهی سرمست غضب کند و ملکة خود را بگوید
از حضورش اخراج کنند و بندگانش بدون توجه به
اینکه مستی صبح ندارد و پادشاه ممکن است در عالم
هوشیاری از گفتة خود پشیمان شود ،حکم او را فورا ً و
مطابق و النعل بالنعل اجرا نمایند.
کنیز :و به چه زودی هم ،حکم دوم را که در هوشیاری
صادر شده بود ،اجرا کردند.
دیدی چه قدر دختر جمع کرده بودند تا پادشاه یکی را
بپسندد؟
نوکر :میدانی این دخترها را از کجا آورده بودند؟
کنیز :بله شنیدهام در تمام والیات ایران مأمور دختر
جمع کنی گذاشته بودند (خنده).
نوکر :و چه دخترهایی .جایت خالی یکی از یکی
خوشگلتر.
کنیز :چرا جای من خالی؟ جای تو خالی .اما ناقال
خوب چشمی آب دادهای.
نوکر :حسودیت میشود؟ خیالت راحت باشد من تو را
هم دوست دارم.
کنیز :همیشه تو از این حرفها میزنی ولی از این
وعدههای تو آبی گرم نمیشود.
نوکر :مقصودت چیست؟
کنیز :مقصودم چیست؟ عاقالن را اشاره کافی است.
نوکر :میخواهی بگویی چرا عروسی نمیکنیم .میدانی
که حاال آن قدر سمن است که یاسمن پیدا نیست.
بگذار این عروسی سلطنتی برگزار بشود ،آخر ما هم
یک کاری میکنیم.
کنیز :اشتباه میکنی .بهترین فرصت در همین روزهاست
که عروسی سلطنتی راه میافتد برای اینکه آن قدر
ریخت و پاش زیاد است که هیچ تفاوتی برای ما یا
بارگاه خشایارشا
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برای دستگاه سلطنتی نمیکند.
نوکر :آدم یک کلمه به زن حرف بزند و یا این که در
چاه بیفتد یکی است .حاال هی پشت هم منطق میبافد.
کنیز :چه میبافم؟ من گیسم را دارم میبافم.
نوکر :خیلی خوب بابا ،عروسی میکنیم .دیگر حرفی
داری؟
کنیز :البته باید صبر کرد تا ببینم کدام دختری مورد
پسند پادشاه واقع میشود و کی عروسی راه میافتد .من
که نگفتم همین امشب. . .
نوکر :راستی این دخترهای باکره و نیکو منظر را چرا
گذاشتهاند زیر دست این مردکة مدّ مق ،اسمش چه
زهرماری است؟ هغای؟ هگای؟
کنیز :هغای .خواجه سرای درباری است .خواجه که
مثل تو نیست چشمچرانی بکند!
نوکر :باز هم دست از حرفهایت برنمیداری؟!
خوب اگر خواجه نمیتواند چشمچرانی بکند چه طور
میگویند اول باید خود هغای دخترها را به پسندد؟
کنیز :مانعی ندارد .مگر هر کسی توانست خوشگلی و
بدگلی را از هم تشخیص بدهد ،با چشم بد هم میتواند
بر زنها نگاه کند؟

(هغای و استر وارد میشوند)
هغای( :به نوکر) تو برو بیرون( .نوکر خارج میشود)
(به استر) اسمت گفتی چیست؟

استر :استر قربان.
هغای :استر شبیه به کلمة یونانی ولی از همان “ستاره”
ایرانی است .استر به تو مژده میدهم که ستارة تو بلند
شده و ملکة ایران شدهای .از همان دقیقة اول که من
جمال نورانی تو را دیدم ،دانستم تنها کسی که شایستة
همسری پادشاه ایران باشد ،تو هستی و یقین داشتم که
مورد پسند و التفات ملوکانه واقع خواهی شد .اکنون به
طوری که شاهنشاه امر فرموده است ،دستور میدهم تو
را در بهترین قصر زنانه جای داده و هفتتن از بهترین
کنیزان درباری را که یکی از آنها همین کنیز است ،در
خدمت تو گذارند.
(رو به کنیز) امشب جشن است و استر ملکة ایران است
و همة کنیزان باید پروانهوار گرداگرد ملکه حاضر بوده
و خدمتش نمایند و کلیة عطریات و لوازم تطهیر وی را
به دست تو میسپارم.
استر :از توجهات بندگان پادشاه بینهایت سپاسگذارم.
عمر پادشاه طوالنی باد( .هغای خارج میشود)
(به کنیز) از شما خواهش دارم دقیقهای چند مرا راحت
گذارید و در پی اجرای دستور هغای بروید.

(کنیز خارج میشود)

(در حال دعا) ای خدای مهربان و ذرهپرور که احسان
بیپایان خود را شامل کنیز ناالیق خود فرمودی و ذرهای
خاک ناچیز را به اوج رفعت رسانیدی ،به چه زبان تو
را شکر و سپاس گویم و با کدام بیان احسان و رحمت

تو را اعالم نمایم که عزت و شکوه و جالل شایستة
تو است و بس .مرا قوت بده تا وظایف خطیر خود
را در این محیط سهمناک به خوبی انجام دهم و ضمن ًا
دستورهای پدرانة عموزادة خود ،مردخای ،را اجرا نمایم
و عنایت بفرما که همسری پادشاه ایران باعث دوری من
و او از یکدیگر نشود.

(کنیز وارد میشود)

کنیز :پیرمردی است که اصرار دارد ملکه را ببیند.
استر :او را داخل کن و خود خارج شو.

(کنیز خارج میشود)
حتم ًا مردخای است (مردخای وارد میشود)

آه ای پدر بزرگوارم! سه روز بود تو را ندیده بودم و
حال آن که ساعتی نمیتوانستم از تو دور باشم .چه شد
که به دیدنت موفق شدم؟
مردخای :دختر عزیزم همان وقت که دعا کردی و نام
مرا به زبان بردی در گوشم طنین افتاد و بیطاقت شده،
به سویت شتافتم.
استر :ای کسی که مرا از یتیمی در دامان مهر و محبت
خود پرورده و از پدر بهتر توجهم کردی ،در این موقع
باریک که مرا به مقام ملکة ایران ارتقا دادهاند ،مرا قوت
قلب بده و اندرز فرما که چگونه انجام وظیفه نمایم.
مردخای :استر! از موقعی که پدرت ،ابی حئیل ،مرد
تو را به فرزندی خود قبول و به تربیت اقدام نمودم،
همواره یک نصیحت را چون حلقه در گوشت کردم و
آن این بود که همیشه و در هر کار خدا را حاضر و ناظر
بدان و چون با خدا بودی به سلطنت رسیدی .اما اکنون
به مناسبت محیط تازهای که بدان وارد شدهای نصایحی
چند بدان مزید میکنم :یکی آن که هیچ گاه خود را
گم نکنی و به خاطر بیاوری که چه بودی و که بودی و
که تو را بدین جاه و مقام رسانید .دوم آن که نسبت به
کشوری که از نعمات آن بهرهمند میشود و نسبت به
پادشاه آن کشور که اکنون شوهر تو است همیشه وفادار
باشی .سوم آن که ملت خود را فراموش نکنی.
استر :هرگز از اوامرت سرپیچی نکردم و باز هم نخواهم
کرد.
مردخای :آیا سفارشی را که پیش از آمدنت به خانة
سلطان کردم به خاطر سپردهای؟
استر :هیچ گاه فراموش نکردهام.
مردخای :آیا قومیت و اصل و نسب خود را به کسی
فاش کردهای؟
استر :تا تو اجازه ندهی چیزی در این باب نخواهم
گفت .اکنون اجازه میخواهم بر خالف میل خود از
حضورت مرخص شوم و خود را برای جشن امشب
آماده سازم ،اما تو در همین حیاط بیرونی به عنوان
دربانی باقی بمان تا از حالت مسبوق باشم.
مردخای :برو خدا همراهت باشد.

(استر خارج میشود)

(بغتان و ترش وارد میشوند)

بغتان :تو گفتی اینجا خلوت است ،پس این کیست؟
ترش :خاطرجمع باش با کمال اطمینان میتوانیم
حرفهای خودمان را بزنیم و نقشة خود را عملی نماییم.
بغتان :از این پیرمرد باید حذر کرد.
ترش :مگر او را نمیشناسی؟ این از یهودیانی است
که جالی وطن شده و چند سالی بیش نیست که بدین
کشور آمده است و اص ً
ال جز زبان عبری زبان دیگری
بلد نیست.
بغتان :باری اصل موضوع این است که خشایارشا به
مناسبت جشن استر ،ملکة جدید ،به همة وزیران و
درباریان خود درجه و منصب داده مخصوص ًا این غول
بیشاخ و دم را که از همة وزیران مقامش پایینتر بوده،
نخستوزیر کرده ولی به ما که چندین سال است عمر
خود را به دربانی و خواجهسرایی به سر بردهایم ،ابدا ً
توجهی نداشته است.
ترش :هامان را میگویی؟ اص ً
ال این مرد که ایرانی نیست.
معلوم نیست کجایی است.
بغتان :همین هامان مجهول الهویه کارش به جایی رسیده
که هر ذی حیاتی جز خود خشایارشا ،باید به او تعظیم و
سجده نماید.
ً
ترش :در این صورت باید فورا وارد مرحله عمل شد.
بغتان :گفتم فرصتی بهتر از امشب پیدا نمیشود .شاه
که میدانی وقتی زیاد مست شد چه حالی به وی دست
میدهد .همین امشب. . .

(نگاه به مردخای میکند)

ترش :میبینی ،اص ً
ال گوشش به این حرفها بدهکار
نیست یعنی هیچ ملتفت نیست که ما چه میگوییم.
بغتان :همین امشب. . .
ترش :سر شب نمیشود .دم صبح که عطشش زیاد
میشود. . .
بغتان :جام پادشاه را آلوده میکنیم.
ترش :آب را؟!
بغتان :شراب را.
ترش :هر دو را آلوده میکنیم هر کدام را خورد ،کارش
ساخته است .آن وقت آن نقشه را عملی میکنیم.
بغتان :چند دقیقة دیگر من و تو هم باید در جزو
مالزمان و نوکران هامان درآمده و با او به قصر برویم.
خواری از این بدتر میشود؟
ترش :امشب را هم باید به این خواری تن در داد تا
نقشة ما عملی شود( .خارج میشوند)
مردخای :خدایا بنیاسرائیل قوم خائنی نیستند .تو میدانی
که اگر فاش کردن این مطلب در نزد پادشاه نسبت به
این دو نفر دربان خیانت است .کتمان کردن آن نسبت به
پادشاه عظیمالشأن ایران که بنیاسرائیل مخصوص ًا مدیون
مهربانی ایشان هستند ،به طریق اولی خیانت خواهد بود.
آری مطلب را باید توسط استر به پادشاه خبر بدهم.

(استر وارد میشود)

استر :نمیدانم این چه روحی است که ما را با هم
ارتباط داده است .مردخای عزیز آیا اسم مرا به زبان
بردی؟
مردخای :چه شد که فرصت بیرون آمدن پیدا کردی؟
استر :گوش بده پادشاه کرسی هامان را از کرسیهای
تمام وزیران باالتر قرار داده و حکم کرده است که همه
باید در جلو او سجده کنند ،آمدم تو را از این موضوع
خبر دهم تا وضعیت را بدانی چیست .اما حقیقت ،این
وسیلهای شد تا بار دیگر چهرة نورانیت را ببینم.
مردخای :آیا اطالع داری که این هامان ایرانیاالصل
نیست و آئینش بتپرستی است؟ کاش اق ً
ال ایرانی پاک
بود تا یزدان پاک را پرستش نماید.
استر :اصل و نسب هامان چیست؟
مردخای :هامان پسر همداتای اغاغی است .اغاغ
میدانی که بود؟
استر :آنچه من از تاریخ مقدس به خاطر دارم اغاغ از
نسل عمالق و عمالق از نوادههای عیسو است و عیسو
برادر حضرت یعقوب است که با او دشمنی داشت و
از خانوادة حضرت ابراهیم منحرف شده و از سلک
خداپرستی دور افتاد.
مردخای :بسیار خوشوقتم که زحماتی که در راه تعلیم
و تربیت تو کشیدم عقیم نمانده و تاریخ کتاب مقدس
را هنوز فراموش نکردهای.
استر :با همة این احوال به طوری که شنیده میشود
خشایارشا تفاوتی بین نژادها و ادیان مختلف قائل
نیست و از رعایای خود وفاداری و خدمت میخواهد.
مردخای :پس چون وفاداری و خدمت منظور نظر
پادشاه میباشد مطلبی دارم که باید درست گوش بدهی
و چون فرصت زیادی نداری آن را خالصه خواهم
نمود :دو نفر از دربانان پادشاه توطئه دیدهاند که امشب
در جام پادشاه زهر بریزند و چند دقیقه پیش در همین
مکان در این خصوص صحبت میکردند .مطلب را
امشب آهسته در گوش پادشاه فروخوان.

(صدای همهمه از بیرون در شنیده میشود)

استر :خداحافظ .مطمئن باش به پادشاه خواهم گفت تا
مطلب به نام تو ثبت شود( .خارج میشود)

(جلودار اول وارد میشود)

جلودار اول :هامان نخستوزیر وارد قصر میشود.

(جلودار دوم وارد میشود)

جلودار دوم :شخص دوم کشور نزول اجالل میفرماید.

(جلودار سوم وارد میشود)

جلودار سوم :در پیش نخستوزیر همه کس سر به زیر
افکند.

(هامان و کرشتا و شیتار و بختان و ترش وارد میشوند)
(همه تعظیم میکنند ولی مردخای بیحرکت میایستد)
هامان :این کیست که جسارت ورزیده چنین بیادب
بارگاه خشایارشا
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میایستد؟
کرشنا :تو کیستی که از رسوم و آداب بیخبری؟
شتیار :تو که باشی که از حکم اخیر پادشاه نسبت به
نخستوزیر اطالعی نداری؟
مردخای :من یهودی هستم و از کلیة رسوم و آداب
و همچنین از حکم پادشاه باخبرم ،اما به تصاویر و
اصنامی که در روی سینة این شخص نمودار است سر
فرود نخواهم آورد.
هامان :چه میگوید؟
بغتان :قربان ،ملتفت تشریففرمایی حضرت اشرف نبود
و معذرت خواست .این سفر تعظیم خواهد کرد.
خیر ،میگوید من یهودی هستم و به تصاویری که بر
روی لباس حضرت اشرف نمودار است تعظیم نمیکنم.
هامان :یهودی؟ با این جسارت؟ (در فکر فرو میرود)
بغتان( :به ترش) نگفتم از این پیرمرد باید حذر کرد؟
ترش :من چه اشتباهی کردم که گفتم این شخص جز
زبان عبری زبان دیگری بلد نیست.
بغتان :نقدا ً هیچ چارهای نداریم جز اینکه برای او
شفاعت کنیم تا راز ما را افشا نکند.
شیتار :قربان ،زحمت فکری به خود ندهید ،امر فرمایید
او را اعدام کنند.
ترش :آیا ممکن است جان نثار برای او شفاعت کنم؟
هامان :خیر ،باید کشته شود .اما . . .کشتن این شخص
به تنهایی برای من که کاری ندارد( .پس از فکر) آیا
یهودیان قومی هستند؟
کرشتا :بله قربان قومی هستند که بختالنصر آن ها را
از مملکت خود به اسیری به بابل آورد و اآلن در همه
جای ایران پراکنده هستند.
هامان :به به .شاهکار من آن است که برای کلیة یهودیان
این کشور حکم اعدام از پادشاه بگیرم .یک نفر که
اهمیت ندارد.
شیتار :در نظر آن مقام منیع ،معلوم است که پادشاه ایران
شخصی است رئوف و مهربان و رعیتپرور و مشکل
میبینم راضی به صدور چنین حکمی بشود به خصوص
که پدرش ،داریوش ،به طوری که مردم این سرزمین به
خاطر دارند به بنیاسرائیل احسان نمود و اجازة کتبی
داد تا به زمین خود مراجعت نمایند.
هامان :آری این مطلب اآلن به خاطرم آمد .پس باید
بهانهای به دست آورد و ذهن پادشاه را نسبت به این
طایفه مشوش ساخت.
کرشتا :به عقیدة چاکر ،این کار هم اشکالی ندارد،
باید به پادشاه چنین گفت که شریعت این قوم مخالف
شرایع همة اقوام دیگر این سرزمین است و رسوم و
آئین پادشاه را رعایت نمیکنند و به طوری که همه چیز
ایشان با سایر ملل فرق دارد .بدین ترتیب ممکن است
خشایارشا نظر مخالفتآمیز نسبت به این قوم پیدا کند.
هامان :کرشنا! رأی تو بسیار پسندیده و با آن چه خود

فکر میکردم یکی است .آری به همین نحو با پادشاه
باید سخن گفت.
بغتان :قربان آن چه که تاریخ نشان داده ریختن خون این
قوم نتایج خوبی که نداده سهل است ،تأثیر شومی هم
داشته است.
شیتار :به نظر این جان نثار چاره این کار را نیز میتوان
با توجه به سعد و نحس ساعات و ایام پیدا کرد .از
قدیم گفتهاند که هر ساعت و هر روز و هر ماه و هر
سال برای انجام هر کاری یا مساعد و یا مقرون به
نحس است .پس باید قرعه انداخت و موقع مقتضی را
برای اضمحالل این ملت تعیین نمود.
هامان :پس برویم و مراسم قرعهکشی را اجرا نماییم
و بعدا ً حکم الزم را برای کشتار قوم یهود از پادشاه
بگیریم( .با همراهان خود خارج میشود)
مردخای :آه که قضا و قدر آسمانی یک بار دیگر قوم
اسرائیل را در معرض بال و در بوتة امتحان قرار داد .ای
خدای بزرگ که پرستش و عبادت تو را شایسته است
و از همین رهگذر قدغن کردی که بندهات اسرائیل ،به
هیچ تصویر و تمثالی سجده نکنند و ای پروردگاری که
در هر دوره ،قوم خود را از نتیجة تدابیر دشمنان یعنی
از فنا و نیستی نجات دادهای ،راه چاره به این بندهات
نشان بده زیرا کمک و راهنمایی در وقت عذاب از
درگاه تو است و بس.

(پرده میافتد)
پردة سوم

خانة استر (استر بر کرسی خود نشسته است)

استر :خدا را سپاس میگذارم که جشن هم به خوبی
برگزار شد و یقین دارم اگر مردخای بشنود که من در
این موقع وظایف خود را درست انجام دادهام شادمان
خواهد شد.

(حتاخ وارد میشود)

حتاخ :بانوی گرام. . .
استر :حتاخ ،چرا از سخن گفتن بیم داری؟
حتاخ :چون خبر خوشی ندارم.
استر( :ایستاده) چه طور؟ چه شده است؟ زود بگو.
حتاخ :پیرمرد دربان را دیدم که پیراهن خود را دریده
و پالس در بر کرده و خاکستر به سر میریزد و زار زار
میگرید.
استر :آیا علت این امر را نمیتوان دانست؟
حتاخ :بانوی ارجمند ،بنده که بیشتر اوقات در دربارم
و از وقایع بیرون اطالعی ندارم لکن آنچه شنیدهام در
شهر شوشن همهمهای هست و نالهها و ضجههایی از
قوم یهود بلند میشود.
استر :حتاخ ،ای مونس رازدار من فع ً
ال برو و لباسی

برای او ببر و او را دلداری بده تا ببینم چه میشود.

(حتاخ خارج میشود)

شاید واقعة اخیر و ملکه شدن من موجب پیشامد
ناگواری شده باشد .آه! من همیشه از عاقبت این کار
میترسیدم .خدایا چه شد که روا نداشتی چند صباحی
آب خوش از گلویم پایین برود؟

(دو کنیز وارد میشوند)

کنیز اول :ای ملکة محبوب چرا این قدر غمگین و
پریشان هستید این موقع بهترین ایام سعادت و خوشی
شما است ،دلتنگی مناسبت ندارد.
کنیز دوم :بانوی گرام شما خود میدانید که بانوان
زیادی آرزوی رسیدن به این مقام را داشتند و از تمام
والیات شما یک نفر شایستگی برای همسری خشایارشا
پیدا کردید پس چه فیروزی از این باالتر.
کنیز اول :اص ً
ال ممکن است این دلتنگی خاطر مبارک
شاهنشاه را نیز افسرده و ملول سازد.
کنیز دوم :پس به طور یقین که ملکه را کسالتی عارض
شده است.
استر :کنیزان عزیزم لحظهای مرا راحت گذارید .البته
مطلب به زودی بر شما نیز مکشوف خواهد گردید.

(حتاخ وارد میشود ـ کنیزان خارج میشوند)

چه شده؟ چه کردی؟
حتاخ :امر بانو را اجرا کردم لکن پیرمرد دربارن از قبول
لباس خودداری نمود و آرزومند است که با همان حال
ملکه را مالقات نماید.
استر :بگو داخل شود و خودت در خارج مواظب باشد.

(حتاخ خارج میشود) ( -صدای در کوبیدن محکم)
خیلی مضطرب است (به سوی در میرود)
مردخای :استر! (استر در را باز میکند) استر!
استر( :خود را عقب کشیده) مردخای مرا از ترس

هالک کردی.
مردخای :شادی مبدل به عزا گشت و تو هنوز بر مسند
عزت و راحت نشستهای و از بالی عظیمی که بر ملت
یهود وارد شده است بیخبری.
استر :آه عموزادة عزیزم قضیه چیست؟ دلم تمام شد.
مردخای :آیا از حکمی که هامان به ُمهر پادشاه برای
قتل عام ملت اسرائیل صادر کرده است ،اطالعی نداری؟
استر :قتل عام؟ هنوز نمیفهمم .این خبر وحشتانگیز
مرا گیج و مبهوت ساخت .التماس دارم جزئیات امر را
گزارش دهی.
مردخای :بله .پس از آن که مرا از ترفیع رتبة هامان
اطالع دادی هامان وارد قصر شد و چون من به علت
اَشکالی که در روی سینهاش بود او را تعظیم ننمودم.
بر من خشمگین و از قومیت من جویا شد و در صدد
برآمد که نه تنها مرا بلکه عموم یهودیان کشور را قتل
عام نماید( .گریة استر) این بود که نزد پادشاه رفته
اجازة این کار را گرفت و هم اکنون احکام آن به کلیة

والیات ابالغ شده که در روز سیزدهم آدار کلیة یهود
را از مرد و زن و پیر و جوان و حتی شیرخوارگان
سربریده (گریة استر) اموال ایشان را غارت نمایند و
در هر شهری اآلن عزاداری و ماتم برپا است .متأسفم
که به تو بگویم وقت گریه کردن هم نداری .گریه را
موقوف کن زیرا تا فرصت از دست نرفته باید در صدد
چارهجویی برآمد.
استر :چه طور ممکن است از طرف شاهنشاهی که
آوازة رأفت و مهربانی او سراسر کشور را فراگرفته
چنین امر ظالمانهای صادر یا چنین اجازهای داده شده
باشد؟
مردخای :استر شک و تردید در این موقع باریک ،روا
نیست .هامان به عنوان این که ملت یهود در مسائل
مذهبی شریعت و آئین جداگانهای دارند ،ذهن ملوکانه
را مشوب ساخته و حاضر شده است دههزار بدرة نقره
به خزانة پادشاه تقدیم نماید و به طوری در این عمل
خود استادی و شیادی به خرج داده که نه تنها پادشاه
نقره را خودش مسترد داشته بلکه انگشتر خاتم خود
را نیز به او داده تا هر عملی را که مقتضی بداند انجام
دهد . . .میبینم باز هم تردید داری .پس نگاه کن سواد
حکمی را که به دستور هامان صادر شده و عنقریب در
همین شهر نیز نسبت به عموم ملت ما اجرا خواهد شد.
استر :در گفتارت تردیدی ندارم ،لکن فکر میکنم که
چه کاری از دست من و تو ساخته است.
مردخای :چه میگویی؟ در این موقع است که تو
میتوانی با استفاده از مقامی که داری ملت خود را از
هالکت نجات داده و نام نیکی در تاریخ یهود از خود
باقی گذاری .آری باید بیدرنگ نزد پادشاه رفته برای
قوم خود شفاعت کنی.
استر :آیا اکنون اجازه میدهی که اصل و نسب و ملیت
خود را به شوهرم ،پادشاه معرفی نمایم؟
مردخای :فرصتی مناسبتر از این نیست .به خدای
[بنی] اسرائیل توکل کن و نژاد و مذهب خود را آشکارا
معرفی نما.
استر( :پس از فکر) اشکال دیگری در کار است .تشرف
به حضور پادشاه مقررات خاصی دارد .همة درباریان و
بندگان پادشاه این قانون را میدانند که هر کس بدون
دعوت پادشاه برای تشرف به صحن درونی سلطان
برود ،مجازاتش یک چیز است :اعدام .مگر آنکه استثنائ ًا
پادشاه چوگان زرین خود را به سوی او دراز کند و فقط
در این صورت زنده خواهد ماند .از طرفی هم چندین
روز است که من برای شرفیابی طلبیده نشدهام.
مردخای :استر وقت فداکاری و جانفشانی است .فکر
جان خود را میکنی؟ با آن سابقهای که به روحیه و
اخالق تو داشتم چنین حرفی را از تو بعید میدانستم.
خیال نکنی که اگر ملت یهود از بین رفت تو در خانة
پادشاه جان به درخواهی برد .آتش این بالی ناگهانی مرا
بارگاه خشایارشا
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زودتر و تو را منتهی دیرتر طعمة خود خواهد نمود .از
طرفی هم بدان که اگر در این موقع ساکت بمانی راحت
و نجات برای قوم یهود از جای دیگر پدید خواهد شد.
پس چرا به وسیلة تو نباشد و به نام تو تمام نشود؟ زیرا
از کجا که رسیدن تو به این مقام از جانب خدا مقدر
نبوده که تو وسیلة استخالص قوم خود بشوی؟
استر :عموزادة عزیزم این که مرا چون مردمک دیده
توجه کردی و این که تو را چون جان شیرین دوست
دارم هرچه بگویی به دل و جان اطاعت میکنم.
مردخای :برخیز و ایمان خود را به خدا محکم کن و
بیم و هراسی از جان خود نداشته باش.
استر :پس استدعا دارم تمامی قوم یهود را که در شوشن
هستند جمع کنی و دستور بدهی که برای من سه روز
روزه بگیرند و من نیز با این کنیزان که با من همراز
هستند روزه خواهیم داشت و پس از سه روز با حالت
روزه نزد پادشاه داخل خواهم شد و اگر هالک شدم،
جانم فدای ملت یهود.
مردخای :من میروم و آرزوی تو را انجام خواهم داد
ولی بدان که فقط با امیدواری و ایمان کامل میتوان
انتظار موفقیت داشت( .خارج میشود)
استر( :دعا کنان) ای خدای ابراهیم و ای پروردگار
رحمان و رحیم! ای کسی که قوم بنیاسرائیل را توسط
بندهات موسی از جور و بندگی فرعون نجات دادی! در
نظر تو آشکار است که چگونه دشمن خونخوار ،قوم
بیچاره یهود را میخواهد به یک بار طعمه آتش کینه
و ظلم خود قرار دهد .آیا در مقام بزرگوار تو سزاوار
است که قوم محبوبت همگی بدین خفت و خواری
در چنگال مرگ اسیر شوند و مادر و فرزند را در جلو
چشم یکدیگر سر ببرند؟ آیا رحم نمیکنی بر کودکان
و شیرخوارگان که باید سر نیزه دشمن را به جای
پستان مادر در دهان بگیرند؟ ای خدای بخشنده! مقربان
درگاه تو ما را خبر دادند که رحم تو بیش از غضب تو
است .پس اگر هم قوم تو خطا کارند ،بخشندگی تو
کجا رفت؟ پروردگارا پیش از آن که جان خود را در
کف نهاده نزد سلطان بروم دست به دامن تو میزنم که
سلطان سالطین هستی .من از جان ناقابل خود گذشتم
دیگر تو دانی و الطاف خداوندی تو.

که از قلم افتاده باشد و اینک تذکره را از لحاظ مبارک
ملوکانه میگذرانم.
خشایارشا :آیا میتوانی وقایع مهم را بدون مراجعه به
تذکره از بر تقریر نمایی؟
وقایعنگار :شاهنشاها وقایع مهم اخیر عبارت
است از ملکه شدن استر و ترفیع رتبة هامان به
مقام نخستوزیری و توطئة دو نفر درباری برای
دستاندازی به جان پادشاه و کشف خیانت و به دار
آویختن آنها.

خشایارشا :آفرین .خاطر ملوکانة ما همواره به هوش و
پشتکار تو استظهار داشته و دارد .برو و گزارش حکم
اخیری را هم که هامان از ما گرفته از خود او بپرس و
در تذکره درجنما.
وقایعنگار :اطاعت میشود (خارج میشود)

(دربانان نیزههای خود را غفلت ًا در جلو در سد میکنند)

خشایارشا :مگر کسی بدون اجازه به طرف ما میآید؟
دربان اول :بانویی است که از دور به نظر میرسد.
دربان دوم :و با چه قدمهای سریعی نزدیک میشود.

دربان اول :مجازاتش اعدام است.
خشایارشا( :نگاه کرده) گویا ملکه است( .چوگان زرین

را به سوی او دراز میکند)
(دربانان نیزهها را بلند میکنند و استر وارد شده نوک
چوگان را میبوسد)

خشایارشا :آه ای ملکة محبوب! اگر لحظهای دیرتر تو را
نگاه کرده بودم ،بندگانم با اجازة قانون تو را کشته بودند.
استر :صاحب اختیارا هستی و نیستی من از آن تو و در
اختیار تو است.

(سر به زانو میگذارد ـ پرده میافتد)
پردةچهارم

خانة پادشاه (خشایارشا و وقایعنگار و دو دربان)

خشایارشا :وقایع اخیر کشور را البته به طور مرتب در
دفتر تذکر نوشتهای.
وقایعنگار :شاهنشاه سالمت باد .جان نثار کلیة وقایع
اخیر را حسب المعمول ثبت کردهام و نکتهای نیست

:
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خشایارشا :ای محبوبة نازنین ،ترا چه شده و درخواست
تو چیست؟
استر :اگر به نظر پادشاه التفات یافتهام ،خواهش دارم
امشب و فردا را با هامان به ضیافتی که تهیه نمودهام
تشریففرما شوند.
خشایارشا :فورا ً هامان را در اینجا حاضر کنید.

(دربانان خارج میشوند)

آری نوبت ما است که برای بازدید به خانة مخصوص
استر برویم.
استر :نوبت این خاکسار است که انجام وظیفه نماید.

(هامان و دربانان وارد میشوند)

خشایارشا :هامان! ملکه یک رشته ضیافتهایی برای ما
تدارک دیده و شما را هم بدان دعوت نموده است.
هامان :از مراحم بیپایان پادشاه و ملکة محبوب
سپاسگزارم.
خشایارشا :پس باید امروز عصر ،خود را برای رفتن
با ما آماده سازید .فع ً
ال چون موقع ناهار است ،ملکه
مهمان ما خواهد بود.

(شاه و ملکه خارج میشوند)

هامان :زرش را فورا ً اینجا حاضر کنید و دیگر هیچ
کس اینجا نیاید حتی شما.

(دربانان خارج میشوند)

اینها همه به جای خود .باید تکلیف مردخای یهودی
را معلوم کرد .این که زندگی نشد.

(زرش و پرشنداتا وارد میشوند)

زرش :چه بود عزیزم که ناهارت را نفهمیدی چه جور
بخوری؟
هامان :پرشنداتا! تو هم با مادرت آمدی؟
پرشنداتا :بابا جان راستی که وقتی آمدند گفتند شاه
فورا ً شما را میخواهد ،نفهمیدم لقمه چه طور از گلویم
پایین رفت.
زرش :پس خود شاه که کار فوری داشت ،کو؟
هامان :بنشینید تا با شما درد دل کنم.
پرشنداتا :درد دل مال من است نه مال شما بابا جان.
هامان :تو دیگر برای چه؟
پرشنداتا :برای اینکه ناهار زهرمارم شد .زهرمار دل
آدم را درد میآورد دیگر.
زرش :شوخی نکن تا ببینم قضیه چه بوده .البد یک
خبری هست.
هامان :اوالً به تو بگویم استر ،من و پادشاه را امشب و
فردا به مهمانی دعوت کرده است.
زرش :تو و پادشاه را؟ یعنی اول تو را بعد پادشاه را.
هامان :بله دیگر پادشاه که شوهرش است .مهمانی را
برای خاطر شخص من درست کرده است.
زرش :این بود درد دلت؟ این که بزرگترین افتخار
است .ببینم کسی دیگر را هم جز تو دعوت کرده است
که به این مهمانی بیاید.

هامان :مگر پادشاه غیر از من کس دیگر را هم دارد؟
پرشنداتا :پس ما ده برادر و این بیچاره مادر چه
کارهایم؟
زرش :ببین ماشاءاهلل از اوالد که تمامی.
پرشنداتا :از ثروت هم کسری نداری.
زرش :از هیکل و خوشگلی هم که نقص نداری.
پرشنداتا :از رتبه هم از همه باالتری.
هامان :زرش جان ،اینها همه یک طرف. . .
زرش :من را که داری یک طرف.
هامان :گوش کن این ها همه در پیش من هیچ میشود
وقتی که این مردخای یهودی را میبینم.
زرش :دیگر چه کارش داری بدبخت را؟ مگر حکم
قتل همة یهودیان را نگرفتهای؟
هامان :چرا.
زرش :خوب دیگر آن هم یک نفر یهودی است.
هامان :آخر من که حوصله ندارم تا آن روز برسد.
زرش :چرا تاریخ اجرای حکم را زودتر قرار ندادی؟
هامان :آخر گفتند خون این طایفه شوم است .من هم
قرعه انداختم ببینم چه وقتی برای اجرای حکم مناسب
است ،ماه آذر که گویا آخرین ماه سال یهودیها است
درآمد .من حاال حاالها باید صبر کنم.
پرشنداتا :بله دیگر آزار را باید در ماه آذر ریخت.
زرش :اص ً
ال من نمیفهمم تو کجا مردخای یهودی
کجا؟ انکار کن اص ً
ال وجود ندارد.
هامان :هی هی نمیدانی من چه طور دارم آتش
میگیرم .یکیش همین حاال که میآمدم پیش سلطان
تمام نوکرها و درباریها پیش من به خاک افتادند اما
این شخص یهودی از جایش تکان نخورد.
زرش :پس یک کاری میگویم بکن.
هامان :زود بگو بلکه دلم خالی بشود.
زرش :تو که هر خواهشی از پادشاه بکنی انجام میدهد.
هامان :بله( .به طور کشیده)
پرشنداتا :از این حیث خیالت راحت باشد.
زرش :فردا صبح سحر میروی پیش پادشاه اجازه
میگیری که مردخای را همان پیش از ظهر دار بزنیم.
هامان :نگفتی اما دارش را چه طور باید تهیه کرد در
این موقع تنگ؟
زرش :درخت که در باغ پادشاه فراوان است .همین
امروز دستور میدهیم تا عصر بسازند.
پرشنداتا :کی بسازد از ما ده تا برادر بهتر؟ پرشنداتا ـ
دلفون ـ اسپاتا ـ پوراتا ـ ادلیا ـ اریداتا ـ پوشتا ـ اریسا
ـ اریدا ـ ویزاتا ـ همه در ساختنش کمک میکنیم .من
خودم نجارباشی هستم.
هامان :میخواهم خیلی بلند باشد ،ها.
پرشنداتا :دو قد من باشد خوب است؟
هامان :بلندتر.
زرش :دو قد تو و بابا جان.

هامان :قد دلفون و اسپاتا را هم بگذار رویش.
پرشنداتا :خیلی خوب رفتم که تهیه کنم.
زرش :حاال خیالت آسوده شد؟
هامان :نه هنوز ،تو خیال میکنی من امشب از بغض
چیزی میتوانم در ضیافت استر بخورم؟
زرش :غصه چیز خوردن را میخوری؟ تو که شکمو
نیستی.
پرشنداتا :کم نه.
هامان :اص ً
ال فکر مردخای یهودی به طوری مرا ناراحت
کرده است که میترسم شاه و ملکه از سیمای من
چیزهایی کشف کنند.
زرش :ببین! اوالً سعی کن که قیافه بشاش داشته باشی.
پرشنداتا :تا میتوانی بابا جان شراب بخور تا بشاش
باشی.
زرش :ثانی ًا اگر هم پرسیدند چرا غمگینی بگو چون زن
و فرزندانم در این ضیافت بزرگ حضور ندارند ،جای
ایشان را خالی میبینم.
هامان :خیلی دلت میخواست در این مهمانی حضور
داشته باشی.
زرش :بله .سورچرانیاش مال تو است ،درد دلش مال
ماها.
(به پرشنداتا) من و تو این جور مهمانیها را مگر به
خواب ببینیم.
هامان :امشب تا صبح من خواب دار میبینم.
پرشنداتا :خواب میبینی که پائین داری یا باالی دار؟
زرش :خیلی جسور شدهای .پرحرفی را موقوف کن.
موقع رفتن به مهمانی نزدیک شده است.
هامان :من باید بروم خودم را حاضر کنم( .خارج

میشود)
پرشنداتا :من هم باید بروم دار را حاضر کنم( .خارج
میشود)
زرش :پس یک کاری هم دست من بدهید( .خارج
میشود ـ پرده میافتد)
پردة پنجم

خوابگاه پادشاه (خشایارشا دراز کشیده و دو نفر
دربان ایستادهاند)

دربان اول :از موقعی که بغتان و ترش سوء قصد نسبت
به جان پادشاه کردند پادشاه راحت نمیخوابد.
خشایارشا( :بیدار شده) هیچ ناراحت نخوابیدم و تا
چند دقیقه پیش در خواب بودم ،اما نمیدانم چه شد که
یک مرتبه خواب از سرم پرید و از آن پس هرچه تقال
کردم دیگر خوابم نبرد.
دربان دوم :هرچند سفیده صبح دمیده و شب به پایان
رسیده است.
دربان اول :معهذا این موقع هنگام بیدار شدن پادشاه

نیست.
خشایارشا :این اولین مرتبهای است که چنین اتفاقی
در زندگی عادی من روی داده است .فورا ً وقایعنگار
را اینجا حاضر کنید و بگویید تذکرة تواریخ ایام را با
خود بیاورد( .دربانان خارج میشوند)
یقین ًا این بیخوابی را علتی خاص و در این کار یک
دستغیبی در پس پرده است .آری حس میکنم که
حقوق کسی پایمال شده یا خیانت کسی بیمجازات
مانده است.

(وقایعنگار و دربانان وارد میشوند)

ای وقایعنگار امین و باهوش من وقایع اخیر را برای من
قرائت نما.
وقایعنگار :اطاعت میشود لکن از دیروز که وقایع مهم
را به سمع ملوکانه رسانیدم واقعة مهم دیگری روی
نداده است.
خشایارشا :دیروز وقایع را از بر گزارش دادی ،اکنون
میل دارم از روی تذکره بخوانی.

(وقایعنگار تذکره را باز میکند)

وقایعنگار( :به خود) این که راجع به مردخای است
چیز مهمی نیست( .ورق میزند)
خشایارشا :چرا نمیخوانی؟
وقایعنگار :قربان وقایع مهم را میخواهم استخراج
نمایم( .ورق میزند)
(به خود) یعنی چه؟ باز هم که راجع به مردخای است.

(ورق میزند)

خشایارشا :علت مکث چیست؟ با خود چه میگویی؟
وقایعنگار :پس اجازه فرمایید جزییات را بخوانم.
خشایارشا :آیا هرچه ورق میزنی همه جزئیات است؟
بسیار خوب همین جا را که در دست داری بخوان.
وقایعنگار( :میخواند) “و اما شخصی که به وسیله
استر به پادشاه خبر داد که بغتان و ترش ،حافظان
آستانه ،با هم توطئه دیده و نسبت به جان پادشاه سوء
قصد کردهاند و در صدد هستند که در جام پادشاه زهر
بریزند ،مردخای یهودی بود که بر دروازة پادشاه نشسته
است”.
خشایارشا :مردخای یهودی؟ اکنون کتاب را بر هم
بگذار و بدون تعمد بازکن و دوباره بخوان.
وقایعنگار( :میخواند) “و اما شخصی که به وسیلة استر
به پادشاه خبر داد که بغتان و ترش”. . .
خشایارشا :این هم که همان موضوع است.
وقایعنگار :بله قربان.
خشایارشا :یک خبر را در چندجا ثبت کردهای و آن
وقت هم آن را از جزئیات میشماری؟ دیروز هم که آن
را برای من گزارش نکردی.
وقایعنگار :حقیقت ،جان نثار این مطلب را با این که
خالی از اهمیت نیست در یک جا بیشتر ثبت نکردهام
نمیدانم چرا. . .
بارگاه خشایارشا
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خشایارشا :خالی از اهمیت نیست؟ چه یاوهها میگویی.
منتهای اهمیت را دارد .این شخص جان ما را از مرگ
نجات داده است خوب ،بگو ببینم در ازای این خدمت
و وفاداری چه عزت و حرمتی به مردخای یهودی کرده
شده یا چه انعامی به وی داده شده است؟
وقایعنگار :آن چه خاکسار به خاطر دارد هیچ کاری در
حق وی کرده نشده است.
خشایارشا :اینجا است که یزدان پاک از بندگان خود

انتظار دارد که حق هیچ کس را پایمال نکنند و حتی
پاداش کسی را به تأخیر نیندازند .علت بیخوابی خود
را فهمیدم .بغتان و ترش برای خیانتی که کردند به
سزای خود رسیدند ،اما خدمت این یهودی بیپاداش
مانده است.
وقایعنگار :هر طور امر فرمایید نسبت به مردخای عمل
شود.
خشایارشا :کیست در حیاط؟

دربان اول :اینک هامان در حیاط ایستاده است.
خشایارشا :آه .وجدانم ناراحت است زیرا اگر مردخای
وفادار یهودی بود من چرا حکم قتل یهود را به دست
هامان دادم .خوب بگویید داخل شود.

(دربانان خارج میشوند)

آیا صبح به این زودی برای اجرای چه نقشة فاسد
دیگری آمده است.

(هامان وارد میشود)

:

احمد سخاورز

هامان :بامداد پادشاه فرخنده و شادان باد.
خشایارشا :هامان جواب این سوال را میتوانی بدهی؟
هامان :جواب هر سؤالی را میتوانم بدهم.
خشایارشا :چه باید کرد با شخصی که پادشاه میل داشته
باشد او را عزت دهد و احترام نماید؟
هامان( :به خود) کیست غیر از من که پادشاه میل داشته
باشد او را عزت دهد و تکریم نماید؟ عرض میکنم اگر
کسی هست که پادشاه مایل به تکریم او میباشد باید
خلعت ملوکانه به او بپوشانند و او را بر اسبی که خود
پادشاه سوار میشود سوار کنند .این را هم ضمن ًا عرض
کنم که این لباس و اسب را باید یکی از مقربترین
وزیران پادشاه برای چنین شخصی ببرد و با دست خود
این عمل را اجرا نماید.
خشایارشا :آفرین بر این پیشنهاد.
هامان :اجازه میخواهم یک چیز دیگر اضافه کنم.
همین وزیر باید او را در کوچههای شهر بگرداند و
در جلو او جار زده بگوید “این است پاداش کسی که
شاهنشاه مایل به تکریم او باشد”.
خشایارشا :هامان! فورا ً لباس و اسب را بگیر و
همانطور که گفتی نسبت به مردخای یهودی که بر
دروازة پادشاه نشسته است اجرا کن.
هامان :قربان با مردخ. . .
خشایارشا :طبق پیشنهادی که کردی باید بی درنگ عمل
نمایی.
هامان :قربان اگر مردخای مستحق چنین انعامی باشد،
گناه خاکسار چیست؟
خشایارشا :شکی نیست که مردخای سزاوار انعام و
تکریم است اما تو اغراق گفتی که شئونات سلطنتی
را برای چنین شخصی پیشنهاد کردی زیرا بزرگترین
مقام در این کشور بعد از مقام سلطنت مقامی است که
تو داری .پس معلوم میشود که این پیشنهاد را در حق
خود کردهای و چنین استنباط میشود که بدین وسیله
میخواهی تاج و تخت ما را هم غصب کنی.
هامان :پادشاها چگونه است که اگر این پیشنهاد نسبت
به جان نثار عملی شود داللت بر سوء قصد من خواهد
کرد اما اگر نسبت به مردخای عملی شود عیبی نخواهد
داشت؟
خشایارشا :هیچ کس نسبت به مردخای چنین سوء
ظنی را روا نخواهد داشت بلکه همه خواهند دانست که
این یک پاداش موقتی است که به او داده شده لکن اگر
دربارة تو اجرا میشد کسانی که ترقیات روزافزون تو را
دیدهاند چیز دیگر استنباط میکردند.
هامان :پس استدعا دارم امر فرما این کار به دست
شخص دیگری اجرا شود.
خشایارشا :از تو وزیری مقربتر ندارم .تعجیل کن و
مواظب باش که چیزی از پیشنهاد اغراقآمیزی که کردی
کم نشود.
بارگاه خشایارشا
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هامان :اطاعت خواهد شد.
خشایارشا :امروز ظهر مهمانی استر را فراموش نکنی.
هامان( :هنگام رفتن) در همان جا شکایت سلطان را در
حضور ملکه عرضه خواهم داشت( .خارج میشود)
خشایارشا :آفرین مردخای .وقایعنگار این مطلب را نیز
در تذکرة ایام ثبتنما که خالی از اهمیت نیست.
وقایعنگار :اطاعت میشود( .خارج میشود)
خشایارشا :گفتیم همة اتباع ایران را به یک چشم نگاه
کنیم و تبعیض بین ایرانیان اصیل و دیگران قائل نشویم،
اما این مردخای غیرایرانی و این هامان غیرایرانی! آن
هم دو نفر ایرانی اصیل که سوء قصد نسبت به جان ما
کردند.

(پرده میافتد)
پردة ششم

خانة استر (مجلس بزم آراسته و کنیز استر با شوهرش
کار میکنند)

کنیز :امروز دیگر مهمانی مال استر ملکه است و بله
دیگر. . .
نوکر :راستی چه بانوی خوش قلب و چه ملکة نازنینی
است این استر .دیدی موقع عروسی خودش چه قدر به
ما کمک کرد و چقدر سیم و زر بخشید تا عروسی ما
دو نفر با هم سرگرفت؟
کنیز :روز اول نگفتم بهترین موقع برای ما توی همین
عروسی استر است؟ پول که به ما داد هیچ ،اص ً
ال از بس
که ریخت و پاش زیاد بود از حیث سوروسات هیچ
کسری نداشتیم.
نوکر :گویا امروز هم هامان با پادشاه به این مهمانی
میآید .حقش هم هست بیاید .بیچاره از صبح تا حاال
جلوداری اسب مردخای را کرده و دیگر رمقی در تنش
نمانده است.
کنیز :خودبینی و تکبر میخواهی نتیجهای بهتر از این
داشته باشد؟
نوکر :بر عکس ببین چه ملت بیتکبری هستند این
یهودیها .این مردخای را میبینی؟ تا یک ساعت پیش
روی اسب شاه سوار بود و خلعت ملوکانه هم پوشیده
بود اما خودش را گم نکرد.
کنیز :چه طور؟
نوکر :همین که مأموریت هامان تمام شد دوباره
مردخای آن لباس اولی خودش را پوشید و رفت در سر
مأموریت خودش .اآلن دم دروازه نشسته است .حقیقت،
من که نمیتوانم بفهم هامان امروز با چه رویی میآید
اینجا.
کنیز :من هم از صبح تا به حال تو همین فکرم.
نوکر :اما میدانی چیست؟ هامان دیگر زده به سیم آخر.
یک دلخوشی هم داریم که حکم قتل همه یهودیها را

گرفته است و اق ً
ال ِ
دق دلش را از این راه خالی میکند.
کنیز :صدای پای هامان می آید .مثل این که زنش هم
دارد با او حرف میزند مگر زنش هم دعوت دارد؟
نوکر :نه .نگاه کن دیگر تعظیم معظیم خبری نیست.ها!
ممه را لولو برد.

(هامان و زرش وارد میشوند)

هامان :ملکه هنوز تشریف نیاوردهاند؟
کنیز :شاید به اتفاق پادشاه بیایند.
هامان :شماها چند دقیقه بیرون باشید .شاه و ملکه
آمدند ،شما هم با آنها بیایید تو.
کنیز( :به خود) نمیدانم این بادِ هامان کی میخوابد.

(نوکر و کنیز خارج میشوند)

زرش :خوب حاال انگار کن تو پادشاهی من هم ملکه.
مگر ما خودمان کمتر از. . .
هامان :دست به دل خرابم نزن.
زرش :امروز را حق داری که اوقاتت تلخ باشد اما
یادت میآید روز اول به تو گفتم کاری به کار این
مردخای یهودی نداشته باش؟
هامان :زرش جان! دیگر خفت و خواری از این باالتر
میشود؟ من کسی بودم که وقتی این شخص را میدیدم
تمام دارایی و جاه و جالل در نظرم هیچ میشد .آن
وقت با دست خودم بیایم . . .به به .من این چیزها را
خواب میدیدم یا در بیداری بود؟ راستی اگر امروز
صبح شمشیر همراه داشتم ،وقتی شاه آن دستور را داد
شکم خودم را پاره میکردم.
زرش :سبک بیا ،اگر تو حاضر بودی دست از جانت
بکشی چرا اص ً
ال فرمان شاه را اجرا کردی؟ نافرمانی
میکردی .منتهی میکشیدندت باالی دار.
هامان :تو هم معلوم میشود از من برگشتی و
میخواهی سر مرا باالی دار ببینی.
زرش :شوخی میکنم عزیزم .حاال هم غصه نخور
این ستون به آن ستون فرج است .فقط این حرف در
گوشت باشد. . .
هامان :چه حرفی؟
زرش :مگر این مردخای از نسل یهود نیست؟
هامان :چرا.
زرش :حریفش نیستی .حریفش که نمیشود سهل است
از او شکست هم خواهی خورد.
هامان :با همة این حرفها ولش نمیکنم .در همین
مجلس امروز پیش ملکه تظلم خواهم کرد .حیف که
تنها نمیبینمش .به نظرم ملکه آمد ،زود برو بیرون.
زرش :یادت نرود به ملکه بگویی( .تا دم در میرود و
باز برمیگردد) جای ما را هم خالی کن (خارج میشود)
هامان :مشکل برود.
(استر با کنیز و دو رامشگر وارد میشوند) بانوی جوان
و ملکة محبوب ایران زنده و پاینده باد.
استر :پادشاه با شما نبود؟

هامان :خیر بانوی ارجمند و ملکة خردمند.
کنیز( :به خود) تازگی زبان تملقش روان شده است.
هامان :ای ملکة گرامی عرض مختصری دارم اگر. . .

(خشایارشا و حربونا و نوکر درباری وارد میشوند)

آه. . .
خشایارشا :به به .بساط بزم را به بهترین طرزی آراسته
میبینم .هامان امروز باید به سالمتی استر میگساری
کرد.

(نوکر شراب میریزد)

هامان :البته .صد البته.
خشایارشا :میخوریم به سالمتی ملکة محبوب که با
حسن تدبیر خود دستگاه سلطنت ما را آبرومند میسازد.

(مینوشد)
(کنیز شراب میریزد)

استر :من باید به سالمتی شاهنشاه جمجاه بخورم که
در راه دادگستری میکوشد تا حق را از ناحق تشخیص
دهد. . .
هامان :آفرین! زنده باد ملکة ایران.
استر . . . :و دعا میکنم که یزدانش نگهدار و بخت و
اقبالش یار باد( .مینوشد)
هامان( :به خود) ما هم خودمان برای خودمان بریزیم
دیگر (میریزد) به سالمتی شاهنشاه مهربان و ملکة
میزبان (آهسته) اگر به عرض ما هم برسد( .مینوشد)
استر :رامشگران عزیز برای سالمتی پادشاه عدلپرور
ایران بنوازید.

(رامشگران پس از پیشدرآمد و آواز ،اشعار زیرین را با
ضرب میخوانند)

زخاک آفریدت خداوند پاک
پس ای بنده افتادگی کن چو خاک
کنیز( :به نوکر) هامان بفهمد.
حریص و جهانسوز و سرکش مباش
زخاک آفریدت چو آتش مباش
نوکر :مانند ملکة محبوب.
بزرگان نکردند در خود نگاه
خدابینی از خویشتن بین مخواه
تواضع سر رفعت افرازدت
تکبر به خاک اندر اندازدت

(رقص با تمام رِنگ)
خشایارشا( :پس از رقص) ای ملکة با وقار ،دیروز

که مطلب خود را ظاهرا ً نگفتی امروز بگو خواهش تو
چیست و درخواست تو کدام ،تا به تو داده شود.
استر :اگر پادشاه در حق این کنیز خود التفاتی دارد،
استدعا دارم که جان من و جان قوم مرا بخرد .زیرا که
من و قوم من فروخته شدیم نه به غالمی و کنیزی بلکه
به قتل عام و فنا و نیستی.

خشایارشا :استر! کیست و کجاست آن شخصی که
جسارت ورزیده تا چنین عملی را اجرا نماید؟
استر :دشمن من و بدخواه ملت من ،همین هامان شریر
و بد قلب است.
هامان :جان نثار؟ مگر چه جسارتی شده است؟
خشایارشا :این هامان؟ آه .همین هامان که میخواست
دست ما را به خونریزی ناحق آلوده و وسایل تحصیل
تاج و تخت را برای خود آماده سازد .همین هامان که. .
 .استر بگذار تا لحظهای در بوستان بسر ببرم ،مبادا آتش
غضب که سراپای وجودم را گرفته به طور خطرناکی
شعلهور شود( .خارج میشود)
هامان :افسوس که میبینم بال بر من مقدر شده و دیگر
چارهای جز استغاثه از ملکه برای جان خود ندارم .ای
استر ملکه مرا ببخش و بر جان من ترحم کن و در نزد
پادشاه برای من شفاعت نما زیرا که من خطا ورزیدم و
بیجهت در صدد قتل مردخای بیگناه برآمدم.
استر :نه تنها در صدد قتل او برآمدی بلکه برای قتل
کلیة یهود که من یکی از آنها هستم قیام کردی ،در
صورتی که تو فقط از یک نفر رنجش داشتی.
هامان :آه .باز هم مرا ببخش که نمیدانستم تو از این
قوم هستی.
استر :بر فرض این که مرا نمیشناختی ،این ملت نسبت
به تو چه گناهی را مرتکب شده بودند که باید همه در
یک روز کشته شوند؟
هامان :امید است که اگر تو برای جان من شفاعت کنی
بعدا ً با همدیگر چارهای بیندیشیم تا قوم یهود از مرگ
رهایی یابند.
استر :عجب باز هم به خود اهمیت میدهی و دست از
خودبینی و تکبر برنمیداری؟ تو دیگر نمیتوانی ملت
یهود را نجات دهی ،بلکه نجات آنها از جای دیگر
مقرر گردید .اما کاری را که تو کردهای درست در نظر
خود مجسم کن و ببین افراد یک ملتی که میدانند در
یک روز معین باید کشته شوند و هر دقیقه مرگ را
انتظار میکشند تا روزی که وعدة اجل برسد چند بار
مرگ را به چشم میبینند.
هامان( :بر زانوهای استر افتاده) آه استر! مرا ببخش و
برای جانم شفاعت کن.

(خشایارشا وارد میشود)

خشایارشا :آیا در حضور من به ملکه نیز بیحرمتی
میکنید؟ رویش را بپوشانید.

(روی هامان را میپوشانند)

حربونا :پادشاها اجازه میخواهم عرض کنم که هامان
یک دار پنجاه ذراعی برای دار زدن مردخاری درست
کرده بود که اکنون در خانة خودش موجود است.
خشایارشا :چرا معطلید؟ هامان را بر همان دار مصلوب
سازید.

(هامان را کشیده خارج میکنند و فورا ً حربونا
بارگاه خشایارشا
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استر :صاحب اختیارا اکنون که قلب مجروحم را مرهم
نهاده و خشم خود را نیز فرونشاندی باید صریح ًا خاطر
ملوکانهات را مستحضر سازم که مردخای یهودی،
پسر عموی من است و سمت پدری بر من دارد زیرا
اوست که از روزگار کودکی مرا بزرگ کرده و با غذای
روحانی پرورش داده است.
خشایارشا :تو با این گوهر پاک و نسبتی که با مردخای،
مرد امین و شاهپرست ،داشتی چرا زودتر قومیت خود
را به من معرفی نکردی؟ حربونا! مردخای را فورا ً در
اینجا حاضر نما.

(حربونا خارج میشود)

خشایارشا :اکنون که حق به حقدار و سر خائن به باالی
دار رسید خیالم دارد راحت میشود .آیا دیگر خواهشی
داری؟
استر :خداوندگارا التماس دارم شر هامان یعنی آن بالیی
را که برای عموم ملت یهود به موجب حکم سابق بر پا
کرده است برطرف فرمایی.
خشایارشا :این کار هم چارهناپذیر نیست.

(مردخای و حربونا وارد میشوند)

ای مرد شاه دوست و یزدان پرست این انگشتر را در
دست کن و به اتفاق استر هرچه را که میخواهید به نام
من به یهودیان و حکام والیات بنویسید و با مهر پادشاه
آن را ممهور سازید و دستور میدهم که چاپارهای
مخصوص بر اسبهای تازی سوار شده و سوادهای آن
حکم را به همه والیات برسانند تا مفاد حکم قبلی را که
هامان صادر کرده بود باطل نماید.
مردخای :عمر و عزت و اقتدار شاهنشاه ایران پاینده باد.
خشایارشا :آری باید معلوم شود که پادشاهان ایران
رعایای خود را از هر طایفه و مذهب که هستند مادامی
که به شاه و کشور وفادار باشند دوست دارند .پس
اکنون حکم را با مشورت یکدیگر بنویسید.

(خشایارشا و حربونا خارج میشوند)

مردخای :اکنون بیا تا با یکدیگر. . .
استر:
ســتایش نماییـم حـق را ز جـان
کــه قومـش بود زنده تا جـاودان
مردخای:
خدایی که در جسم و تن جان دهد
جلوتــر ز هـر درد درمــان دهـد
استر:
بکـن خدمت حـق که مولــی شوی
مکن پشت بر دین که رسوا شوی
مردخای :ما امروز برای تمامی قوم یهود روزهای 14
و  15آدار را عید قرار میدهیم و نام آن را “پوریم”
میگذاریم یعنی عید قرعهها ،زیرا که هامان قرعه

(پرده میافتد)

"

برمیگردد)

انداخت و این ماه برای فنا ساختن یهود درآمد اما
مشیت الهی فنا را به بقا و سوگواری را به شادمانی
مبدل ساخت .در این عید باید خانوادههای اسرائیل
برای یکدیگر تحفهها بفرستند و به فقرا و بینوایان
بخشش و احسان نمایند.
استر :و مخصوص ًا ملت یهود ایران ،پادشاه و کشور
ایران را دعای خیر نمایند.
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درآمد
این مقاله با بررسی جزئیات پیدایش چاپ در ایران،
به چگونگی انتشار این صنعت در جهان اسالم در
اواسط دهة 1320ق/اوایل دهة 1820م میپردازد ،کاربرد
انقالب جهانی چاپ در پی تولید انبوه با دستگاه چاپ
فلزی از نوع ابداعی چارلز ارل استانهوپ (=اِستَن ُهپ)
در 1800م .دستگاههای چاپ بادوام ،قادر به تولید
زیاد ،قابل حمل و نقل و با کاربرد آسان در اوایل آن
سالها ،برخالف نوع چوبی آن ،از اوان اروپای جدید
به سرزمینهایی راه یافت که با چاپ ناآشنا بودند و
توانستند به بازار کتاب ،که فقط به دستگاههای چوبی
و قدیمی چاپ محدود بودند ،عمیقتر رخنه کنند .در
حالی که انقالب گوتنبرگی به اروپا و مهاجرنشینان
آن در آمریکا و آسیا محدود بود“ ،انقالب استانهوپی”
به نسبت ،جهانی بود و امکان توسعۀ چاپ را در
ایران ،همزمان و همگام با استرالیا ،هندوستان ،ماالیا و
بخشهای بزرگی از آمریکا فراهم ساخت .این مقاله
با ارائة اسناد و مدارکی اثبات میکند پیدایش چاپ
با دستگاههای دستی فلزی چاپ و تولیدات آنها در
ایران و تعدادی از مناطق دیگر به طور همزمان صورت
گرفته است ،به گفتوگو دربارۀ تثبیت موقعیت چاپ
در ایران ،به عنوان بخشی از یک روند بزرگتر جهانی،
میپردازد .مقالۀ حاضر عالوه بر مرور روند چاپ در
ایران و سایر کشورهای خاورمیانه ،به عنوان “آخرین
طراحان” چاپ ،دربارۀ فرایند آن در دو انقالب متفاوت،
یعنی فرایند گوتنبرگی و استانهوپی ،بحث میکند.

صنعتی شدن و جهانی شدن چاپ

در سالهای اخیر پژوهشگران ایرانی و اروپایی
دربارۀ شناخت چگونگی ظهور صنعت چاپ در
Nile Green, “The Stanhope Revolution and Persian Print: Industrialization, Evangelicalism and the Coming of Printing in
Early Qajar Iran,” Iran Nameh, 26:3-4 (2011), 137-157 .
ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2011/26.34/137-157
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ایران پیشرفت زیادی کردهاند 1.با نظری اجمالی به
آثار خطی ،کتابهای چاپ سنگی و قدیمی چاپ
شده در 1830م1245-1246/ق دست کم میتوان به
تصویری نسبت ًا شفاف از تاریخ چاپ در ایران دست
یافت .هرچند تحقیق دربارة چاپ فارسی در مقایسه
با پژوهشهای فراوان انجام شده دربارة چاپ عربی
عقبتر است ،در هر دو مورد روند اصلی تاریخنگاری
در جای دادن چاپ زیر عنوان مدرنیته بوده است که به
سهم خود با توسعۀ سکوالریسم ،ملیگرایی و انقالب
مشروطه ارتباط مییـابد ،گـرایشی که ادوارد بـراون
پیشگام آن بوده است 2.حتی آثـار الیزابت ایزنشتاین
( )Elizabeth Eisensteinیا بندیکت اندرسن
( )Benedict Andersonکه از نظر روش ،سطح باالیی
دارند ،از نظر بحث دربارۀ همة جریانها و تراکنشهایی
که موجب گسترش ماشینهای چاپ شدهاند ،نامفهوماند.
راه حل عمده در این چارچوب ،ترویج مطالعۀ متن و
خواندن کتاب و چاپ آن ،با تمرکز بر چاپ به عنوان
ابزار نشر اندیشه است که با خواندن کتاب گسترش
یافته است .از این رو ،مورخان بیشتر به متونی توجه
دارند که گواهی بر تحول این اندیشهاند .به موازات این
نگرش تاریخی ،نظریۀ جدیدی دربارۀ “فرهنگ چاپ”
مد نظر قرار میگیرد که بنا بر آن ،به استقبال عمومی
بیش از تولید توجه شده و به دنبال تغییرات وسیع در
“نظام های اطالع رسانی” و دستاوردهای اجتماعی

3
دانش مکتوب بشری است.
درحالی که این مسائل از اهمیت زیادی برخوردارند،
به پرسشهای اساسی دربارۀ شواهد بازمانده از شروع
چاپ در خاورمیانه پرداخته نشده است .این مقاله
سعی دارد با تمرکز بر کاالهایی که داد و ستد و گردش
آنها روند چاپ ،به ویژه روند ثانویۀ بعد روشنگرانة
نشر متون ،را تحت تأثیر قرار میداد ،ریشههای چاپ
را در ایران (با توجه به خاورمیانه و جنوب و جنوب
شرقی آسیا) بازسازی کند .بحث در این باره به علت
فقدان دادههای اولیه در خاورمیانه ،با وجود اهمیت
زیاد آن ،و نبودن اطالعات تفصیلی در منابع ثانویه،
به حدس و گمان راه برده است .اما در صفحات بعد
شواهد پراکندهای دربارة “موضوع مغفول مانده”ی چاپ
در ایران و بحث دربارۀ جمعآوری این اسناد ،موید
آن است که چاپ در ایران (و با خط عربی) حاصل
4
بازتابهای جهانی اوایل انقالب صنعتی بریتانیاست.
اگر آغاز پیدایش چاپ در خاورمیانه به دست اروپاییان
باشد— که طرفداران ملیگرا با نظریۀ “ابراهیم متفرقه
پیش از ظهور ناپلئون” با آن مخالفت میکردند—
میبینیم که ایرانیان و دیگر مسلمانان در عرصۀ چاپ
کمبودهایی مشابه هم در زمینۀ اصول فنی چاپ
داشتند ،همانند همتایشان در کنار اقیانوس اطلس و
اقیانوس آرام .بر این اساس میتوانیم ایران را در زمینة

نمونۀ ماشین چاپ چارلز
استانهوپ (= است ُهپ-1816 ،
1753م) که در سال 1800م اختراع
شد ،این دستگاه چاپ دستی فلزی
به سرعت وارد بازار تولید کتاب
در بریتانیا شد و نخستین گام
اساسی را به سمت صنعتی شدن
چاپ برداشت.
1شهال بابازاده ،تاریخ چاپ در ایران (تهران :طهوری8731 ،ش9991/م)؛
فرید قاسمی ،اولینهای مطبوعات ایران (تهران :نشر آبی3831،ش4002/م)؛
حسین میرزایی گلپایگانی ،تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران (تهران :انتشارات
گلشن راز8731 ،ش9991 /م)؛
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دربارۀ طرز کار نخستین دستگاههای چاپ دستی صادر شده به ایران ،نک:
میرزایگلپایگانی ،تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران.13-12 ،

گستردهتری از جنبش جهانی صنعت چاپ در نظر
بگیریم که با صنعتی شدن چاپ در بریتانیا در حدود
1800م همراه است .نتیجة این تغییر از متن و اندیشه
به کتاب و کاال ،نه تنها نمایانگر توسعهای همراه با
تأخیر است ،بلکه چاپ به خط و زبان فارسی و عربی
سه سده پس از عصر گوتنبرگ در اروپا ،به طور کلی با
انقالب وسیعتر و فراموششدۀ دوم در چاپ همراه شد
که برآمده از انقالب صنعتی اروپاست .این انقالب در
واقع به اروپا محدود نبود و وسعتی جهانی داشت.
پس از تجربیات ابراهیم متفرقه در استانبول در
دهة 1730م ،چاپ به خط عربی در ایران ،مصر و
هندوستان ،به عنوان پیامد سریع نوآوریهای فنی آغاز
صنعتی شدن چاپ کتاب در اروپا بین سالهای 1817و
1820م انجام گرفت 5.این اختراعات شامل چاپ دستی
سربی (1800م) ،چاپ سنگی (1804م) و دستگاه
کاغذسازی (1806م) بودند .این نوآوریها نشاندهندۀ
نخستین تغییر اساسی در زمینۀ چاپ و فنآوریهای
کاغذسازی از زمان اختراع چاپ به دست گوتنبرگ و
بیش از سه سده پیش از آن بودند 6.دستگاههای جدیدی
که از محصوالت فنآوریهای پیشرفتۀ زمان خود
بودند ،از ظهور ماشینهای چاپ دستی به ماشینهای
چاپ صنعتی و تحول ماشینهای کاغذسازی به کارگاه
های خودکار تولید کتان در اواخر قرن 18م ،جهشی
7
محسوب میشدند.
مقالۀ حاضر به جزئیات چاپ دستی فلزی جدید
پرداخته و تأثیر آن را در رواج جهانی این نوع از چاپ
دنبال کرده است .نخستین حروف چینان ایرانی را در
این روند باید جای داد.
چاپ دستی فلزی و ترویجگران آن پس از آنکه
نخستین نمونۀ ماشین چاپ را چارلز استانهوپ
(=است ُهپ1753-1816 ،م) در 1800م اختراع کرد،
دستگاه چاپ دستی فلزی به سرعت وارد بازار تولید
کتاب در بریتانیا شد و نخستین گام اساسی را به سمت
8
صنعتی شدن چاپ برداشت.
استانهوپ در اقدامی انساندوستانه و بزرگمنشانه،
که نمایانگر پیشرفت علم در اواخر سدۀ 18م است،
از حق انحصاری بهره برداری از وسیلهای که اختراع
کرده بود ،چشم پوشید و به دیگران نیز اجازه داد تا
از روی آن آزادانه نمونهبرداری کنند ،و به این ترتیب
وضعیت نمونۀ اصلی خود را هم بهبود بخشید .از
 1800تا 1830م تعدادی از نمونههای متفاوت دستگاه
چاپ دستی ساخته شد که بسیاری از آنها از روی
نمونۀ اصلی مستقیم ًا استانهوپ درست شده بودند .این
دستگاهها در کارگاههای ریختهگری با چدن قالبگیری
میشدند و برخی دیگر نیز مدلهای پیشرفتهتری
برگرفته از نمونۀ اصلی استانهوپ بودند 9.مزایای
دستگاه چاپ دستی جدید ،زیاد بود .دستگاههای جدید
انقالب استانهوپی و چاپ فارسی
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بر خالف دستگاههای چوبی دستساز قبلی (که به
آن جعبة جوراب میگفتند) ،شامل قطعات متحرکی از
جنس چدن بودند .تا 1810م تولید در راستای نیاز و
مختص به تقاضای چاپگران روزنامه بود و قیمت،
متناسب با آن پایین آمد .گزارشهای اولیه ،چگونگی
افزایش تولید از روی نسخۀ اصلی استانهوپ و کاهش
قیمتها را شرح میدهند .تامس هنسارد (Thomas
 )Hansardدر نوشتههای مربوط به 1815م به گزارش
چگونگی راهاندازی چاپ به دست عدهای در آغاز کار
با دستگاه استانهوپ و با هزینۀ پایینتر از چاپ در زمان
مدیریت آقای واکر ( )Walkerپرداخته است:
آقای واکر تولیدکنندۀ اصلی بود که قیمت تولیدی او
برای هر کاغذ چاپ 90گینه تمام می شد .آقایان فولر
( ،)Fowlerنیل ( ،)Nealجونز ( )Jonesو شرکت
کینگز آرمز آیرون ورکز (،)King’s Arms Iron Works
کوپارز بریج ( )Cupar’s bridgeو لمبث ()Lambeth
نخستین کسانی بودند که از این رقابت سود میبردند
و برنامۀ مشابهی با قیمت 60گینه به اجرا گذاشتند.
کاهش هزینههای سنگین خرید باعث جلب رضایت در
10
معامالت شد.
انبوه نمونههای بهبودیافتۀ ماشین چاپ ،موجب
از رده خارج شدن ماشینهای قدیمی و تبدیل شدن
آنها به دستگاههای چاپ دست دوم در بازار با قیمت
ارزان شد .این امر بهخصوص پس از 1812م با اختراع
دستگاه چاپ با قدرت بخار به وسیلۀ فریدریش کونیگ
(1774-1833 ،Friedrich Konigم) میسر شد و نوید
افزایش اقتصادی جدیدی می داد .این اختراع ،بیشتر
در جهت تأمین منافع صاحبان روزنامه بود تا صاحبان
ماشینهای چاپ دستی .به این ترتیب روزنامۀ تایمز
در 1814م با صدها دستگاه چاپ دستی که از دهۀ قبل
11
خریداری شده بود ،بازار لندن را پر کرد.
تصور میرود که بازار ماشینهای چاپ دست دوم و
وضعیت چاپخانهداران کوچک ،که به نمونههای چاپ
دستی بهبودیافتۀ هنسارد نیاز داشتند ،معلق ماند .در یک
کالم ،با تولید انبوه و بازار ماشینهای چاپ دست دوم،
که از تکرار نوآوریها مکرر شده بودند ،دستگاههای
چاپ جدید با هزینۀ کمتر فزونی یافت؛ هر چند ،تولید
انبوه بیش از آنکه عامل نفوذ و محرکی برای اختراع
استانهوپ باشد ،تأثیر جنبی داشت .انگیزۀ اصلی در پس
اختراعات در زمینۀ دستگاههای چاپ دستی جدید ،بر
روند چاپ به سوی سادگی و سرعت بخشیدن در کار
چاپ متمرکز بود .این روند در قالب طرح کالسیک
ماشینی شدن صنعتی ،برای کاهش نیاز به کارگر و
مهارت بود .با اختراع نسخههای رقابتی از دستگاههای
چاپ دستی فلزی ،امکان راه انداختن چاپخانهای فقط
با دو نفر و با قابلیت چاپ در مقیاس زیاد ،فراهم شد.
دستگاه چاپ استانهوپ میتوانست در هر ساعت

 250نسخه چاپ کند 12.اگرچه هنوز به کارآموزی
و تعلیم افراد نیاز بود ،بهخصوص برای کار پیچیدۀ
حروفچینی .ماشین چاپ دستی کار چاپ را به خوبی
تسهیل میکرد ،به طوری که چاپ ابتدایی اساس ًا با یک
چاپگر آموزش دیده و یک دستیار ممکن میشد،
یعنی نفر اول جوهر را روی حروف چاپی میمالید ،و
13
نفر دوم به عنوان مسئول چاپ ،اهرم را فشار میداد.
به گفتۀ ناشر اهل لندن ،چارلز فریدریک پارتینگتون
( )Charls Fredrich Partingtonدر سال 1828م
“مزایای کار با دستگاههای چاپ فلزی بسیار چشمگیر
است و صرفهجویی آن در کار و زمان است 14”.ماشین
چاپ دستی ،در جهت نیازمندیهای سرمایهگذاری و
یادگیری مهارت ،سهلالوصولتر از قبل بود .ترکیب دو
اثر جنبی بر اختراع استانهوپ ،موجب اشاعۀ این اختراع
شد.
اولین اثر ،کاهش اندازۀ دستگاه چاپ دستی بود.
خیلی از نمونهها ،بهخصوص مدلهایی که خود
چاپخانۀ استانهوپ ساخته بود ،کمتر از چهار پا (=
 120سانتیمتر) ارتفاع و کمی بیش از دو و نیم پا
(=  75سانتیمتر) پهنا داشتند .دوم ،مسئلة قدرت
استقامت دستگاهها بود .به تعبیر پارتینگتون“ ،دستگاه
چاپ استانهوپ عبارت بود از قابی از جنس چدن
و به صورت یکپارچه 15”.قاب چدنی با حداقل
قطعات متحرک ،جز حروف چاپی که به هر حال
جداگانه نگهداری میشدند و دستگاه چاپ دستی
چدنی ،در حمل و نقل مقاوم بودند ،در حالی که
ماشینهای چاپ چوبی بزرگتر ،متشکل از چند
قطعه و شکنندهتر بودند .البته این نکته به این معنا
نیست که ماشینهای چاپ چوبی سابق قابلیت حمل
و نقل نداشتند .در قرنهای گذشته و در سفری
دریایی ،نمونهای از دستگاه چاپ چوبی در آسیا ،که

احتما َال مربوط به گوآ ،باتاویا و کلکته بوده است،
با کشتی حمل شد و کارشناسان فنی اروپایی حاضر
در آنجا به محض ورود دستگاه ،آن را سوار کردند.
در اواخر 1806م فقط دو دستگاه چاپ در اندونزی
بود 16.یک سال پیش از اختراع استانهوپ ،حتی در
کلکته ،که از مهمترین مراکز چاپ بریتانیا در آسیا
محسوب میشد ،در 1799م فقط از  9دستگاه چاپ
بهرهبرداری میشد 17.تا 1828م شمار دستگاههای
چاپ در جنوب شرقی آسیا به  12دستگاه رسید ،که
این تعداد چند برابر بیش از دستگاههای موجود در
18
کلکته بود.
درحالی که نیازهای روسای مستعمرات و مبلغان
مسیحی موجب تقویت تقاضا برای توسعۀ چاپ
در مستعمرات اروپایی در آسیا شد ،اختراع ماشین
چاپ چدنی تنها راهی بود که توسعۀ سریع چاپ را
در این نواحی در آغاز دهة 1800م میسر ساخت و
فقط طی چند سال در دهة 1820م چاپ در شهرهای
لکهنو (یا لکنو) ،قاهره و تبریز انجام گرفت.
در اوایل 1811م دستگاه چاپ استانهوپ در
نیویورک مورد استفاده قرار میگرفت ،یعنی درست
آن سوی اقیانوس اطلس از نظر محل ابداع این
اختراع .صنعت چاپ یک دهه بعد از آن ،به مناطق
دوردستی همچون پاناما ،استرالیا ،هاوایی ،شبه جزیرۀ
ماالیا و نیز خاورمیانه برده شد 19.این دستگاه از
نمونههای پیشین خود جمع و جورتر و محکمتر
بود .ماشین چاپ دستی جدید نه فقط قابل انتقال
با کشتی و حمل به بندرگاهی در لندن بود ،بلکه
امکان حمل و نقل آن با حیوانات بارکش به مراکز
چاپ در قاهره نیز وجود داشت .اجزای آن که از
چند قطعۀ چدنی متشکل بود ،برای دوباره سوار
کردن قطعات و پس از رسیدن به مقصد ،به حداقل
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زمان نیاز داشت .چاپگر دیگری در لندن در 1824م
گفته است که “ماشین فقط چند قطعه دارد و دستگاه
چنان ساده است که کمتر پیش میآید خراب یا
بر اثر حادثهای فرسوده شود 20”.این امر به طور
مسلم در مناطقی چون ایران ،که هیچ سنت پیشینی
در چاپ نداشتند و از این رو امکان آمادگی تولید
قطعات یا استفاده از کارگر ماهر هم برایشان وجود
نداشت ،موهبتی به شمار می رفت .اما این روند به
آسیا محدود نبود و اختراع ماشین چاپ دستی فلزی،
توسعۀ چاپ در آمریکای شمالی را هم فراهم کرد.
در آنجا پیش از ظهور کارگاههای چاپ دستی در
فیالدلفیا پس از حدود 1815م ،دستگاههای چاپ به
21
همان دستگاههای چاپ چوبی محدود میشدند.
دستگاههای چاپ دستی فلزی اختراع استانهوپ،
از نظر اشاعة آن به سوی غرب و در شمال آمریکا،
یا در مستعمرات شبه قارۀ هند و در ایران ،حقیقت ًا
صنعتی پیشرو بود ،در حالی که دستگاههای چاپ
گوتنبرگی بر جای مانده هرگز به این جایگاه
22
نمیتوانست برسد.
ماشین چاپ فلزی ،مانند اختراع دوربین در نیم
قرن بعد از آن ،صورتی از فنآوری قابل حمل با
سرعت بود که خیلی سریع رواج یافت و توزیع
کارآمد آن قابل قیاس با تحرکناپذیری ماشینهای
بزرگ نبود (مثل دستگاههای چاپ چوبی قدیمی ،یا
ماشینهای ضرب سکة قدیمی ،که بعدا ً دربارهاش
بحث خواهیم کرد) .ماشینهای قدیمی در حمل و
نقل ،در معرض شکستن بود ،خسارت میدید و در
مقصد به سرهم کردن دوبارۀ آنها نیاز بود 23.به این
دالیل حتی تحول در فنآوری اولیۀ چاپ در اوایل
دهة 1800م در تاریخچۀ کتاب در این اواخر زیاد
مورد توجه قرار نگرفته است .با این حال ،استانهوپ
و دنبالهروان و مقلدانش ،وسیلۀ اصلی انتشار جهانی
و سریع صنعت چاپ را فراهم ساختند که مشخصۀ
دهۀ نخست قرن 19م است.
جهانیشدن فنآوری جدید و چاپ با تماسهای
نزدیک میان مکانیکهای چاپ و انجمنهای تبلیغی
کلیسای انجیلی تسریع شد که در همان سالها در
لندن تشکیل شدند :انجمن تبلیغی لندن (1795م)،
انجمن تبلیغی کلیسا (1799م) ،و انجمن بریتانیایی و
خارجی کتاب مقدس (1804م) و در این انجمنها
چاپ دستی به تولید انبوه رسید .هیأت آمریکایی
کمیسیونرها برای تبلیغات خارجی نیز از 1816م به آنها
پیوست و این هم نشانة دیگری از خصلت جهانی این
پیشرفتها بود .کلیسای انجیلی و صنعتیشدن ،برای
ایجاد شبکههای جهانی جدید ،دست در دست حرکت
کردند .برای مثال ،جرج کلیمر (،)George Clymer
مکانیک فیالدلفیایی ،در آوریل 1819م با حامیان اصلی
انقالب استانهوپی و چاپ فارسی
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هیأت تبلیغی (از جمله رئیس انجمن کتاب مقدس
و لرد تینماوث ( )Lord Teignmouthفرماندار کل
پیشین هند) در مهمانسرای آرم ِز فراماسونهای لندن
دیدار کرد ،و دیدار را با این قول پایان داد که برای
فعالیت چاپی مسیحیان در فلسطین ،یکی از دستگاههای
چاپی جدید “کلمبیایی” خود را تهیه کند 24.قابلیت
حمل و نقل و عملیات ساده شدة چاپ دستی ،یکایک
هیاتهای تبلیغی را توانا ساخت تا چاپ متون مقدس
را به راه بیاندازند که برنامة کتابمحور کلیسای انجیلی
بر پایة آن بود .در 1800م ،چاپخانة هیأت تعمیدی در
سرامپُر ،نزدیک کلکته ،در 1825م ،چاپخانة انجمن
تبلیغی کلیسا در والتا در جزیرة مالت ،تأسیس شدند.
ویلیام کـری ( )William Careyو جرج بجر
( )George Badgerتوانستند کارگاه های چاپ تأسیس
کنند ،و در جزیرة مالت ،از بابت حروف چاپی “غیر
معمول” به لندن وابسته بودند .این حروف به میزان
بسیار از دهة 1780م در کارگاه های حروفریزی لندن
25
ریخته میشد.
در همان سال ماشینهای چاپ دستی فلزی
نیز به مناطق مختلف هندوستان راه یافت .نامهای
مربوط به 1826م از مبلغان مذهبی شهر سورات
در استان گجرات ،در اسناد بایگانی انجمن مبلغان
لندن در دست است ،که در آن عالوه بر سپاسگزاری
از مدیران انجمن برای ارائۀ دستگاه چاپ فلزی،
از جدیت و اشتیاق مبلغان پروتستان برای اشاعۀ
فنآوریهای جدید مآلاندیشانه نیز یاد میشود:
“این ابزار ،ارزش بسیار زیادی دارد و ما امیدواریم
که منافع اخالقی به دست آمده از این وسیلۀ رواج
یافته ،نزد ساکنان این سرزمین ،وسیع و پایدار
باشد15 26”.سال بعد از آن ،در چاپخانه ای در شهر
بالری ،واقع در جنوب هندوستان ،فهرست کاالیی
در دست است که در آن وجود یک دستگاه چاپ
کلمبیایی در 1826م و دو دستگاه چاپ آلبیونی
24Christian

Observer and Advocate, 1819 (1820),
262-64, Missionary Register for 1819 (London, 1819),
180-82.
25Nile Green, “The Development of Arabic–Script
Printing in Georgian Britain,” Printing History, n.s, 5
(2009), 15-30, Geoffrey Roper, “George Percy Badger
(1815-1888),” British Society for Middle Eastern Studies
Bulletin, 11 (1984), 140-155.
26

نامة مورخ اکتبر 1826م در:

Archives of the London Missionary Society (School of
Oriental and African Studies, London), CWM, North India,
Gujerat ]sic[, Incoming Correspondence, box 1, 1817-38.
27“Inventory of Printing Office, Bellary,” Archives of the
London Missionary Society, CWM/LMS, Home, Property
Deeds, India , box 2, file 1, item 10.
28Annabel Gallop, “Early Malay Printing: An Introduction

تولید شده در 1826م و 1835م ثبت شده است.
به کمک فعالیتهای مبلغان در پایگاههای مرزی،
صنعت چاپ با آموزش دادن به دستیاران محلی
گسترش یافت .ناشر لبنانی به نام احمد فارس
الشدیاق (1804-1887م) را جرج بجر (-1888
1815م) آموزش داد و منشی عبداهلل (1796-1854م)
که بنیادگذار بومی چاپ به زبان ماالیی است،
تحت نظارت والتر مدهرست (1796-1857م)،
از پیشگامان چاپ به ماالیی ،در موسسۀ مبلغان
مذهبی لندن تعلیم دید 28.وقتی که مبلغان پروتستان
از 1814م کار چاپ را در شانگهای آغاز کردند،
آنها نیز به اتکای دستگاههای چاپ دستی نسل دوم
کار میکردند که به نام چاپ کلمبیایی و آلبیونی
معروف بودند .روشهای جدید چاپ ماشینی با
این دستگاهها بهتدریج به صاحبان چاپخانه در چین
29
معرفی شدند.
تشکیالت مربوط به مبلغان پروتستان نه تنها از
مروجان ماشینهای چاپ دستی جدید بودند ،بلکه
در تطابق فنآوریشان با چاپ برای خوانندگان
مسلمان ،نقش مهمی داشتند .این امر با توسعه و
اصالح حروف چاپی و در بسیاری از موارد ارائۀ
صورت های جدیدی از خط عربی و دیگر حروف
“بیگانه” صورت گرفت ،زیرا اگر این مهم صورت
نمیگرفت ،فنآوری چاپ اروپاییان با مانع اساسی
و فرهنگی ،یعنی ناخوانا بودن حروف چاپی ،رو به
رو می شد .این صورت چاپی مدتها پیش از آن
نیز در شرق مدیترانه ،ایران و هندوستان گسترش
یافته بود .اما تولید حداقلی حروف چاپی غیر رومی،
جز یونانی و عبری ،مانع دائمی رواج چاپ پیش از
افزایش حروفریزی حروف چاپی زبانهای بیگانه
بود ،و این رواج با توسعۀ سریع اوج شکوه بریتانیا
پس از 1780م همزمان شد .وقتی که بهمجی پارک
(  ،)Bhimji Parekhبازرگان هندی ،در اوان دهۀ

1670م به کمک ناشر لندنی قصد چاپ کتابهایی
را به زبان سانسکریت در سورات داشت ،طرح او با
شکست مواجه شد ،زیرا فراهم کردن حروف چاپی
به خط دیوانگاری 30دشواریهایی داشت که به این
سبب ،هم هزینۀ زیادی برمیداشت و هم پیشهوران
محلی در بازار از نتایج آن راضی نبودند 31.به هر
حال ،دستگاه چاپ ساده ،کم هزینه و با قابلیت
حمل و نقل آسان ،در صورتی که حروف چاپی
مشابه الفبای خوانندگان محلی را نداشت ،بی
فایده و به درد نخور بود .حروف چاپی عربی برای
نخستین بار در 1514م در اروپا قالبریزی و آماده
شد ،تا  3سدۀ بعد همچنان گران و نایاب بود و
فقط چاپگران مذهبی و دانشگاهی تعداد محدودی
از آن را در اختیار داشتند 32.حتی وقتی که ناپلئون
در 1798م سعی داشت صنعت چاپ را به مصر راه
دهد ،مجبور شد حروف چاپی عربی را از واتیکان
بدزدد .او آن حروف را به اندازۀ کافی با ارزش
تلقی میکرد ،زیرا به هنگام عقبنشینی شتابزدۀ
فرانسه از مصر در 1801م ،آن حروف را با خود
33
برگرداند.
از دهۀ 1780م قلمروی شرکت هند شرقی به دلیل
انگیزههای اداری ،به آرامی در بنگال وسعت یافت و
به دنبال آن چاپ به خط اصالحشدۀ پارسی ،عربی
در کلکته و لندن ،به ویژه به دست چارلز ویلکینز
(1749-1836( )Charles Wilkinsم) و دستیاران
هندی اش ،آغاز شد 34.با این حال ،مدت کوتاهی
پس از 1800م ،نیازهای اداری و پژوهشی شرکت
هند شرقی با خواستهای انجمنهای مبلغان مذهبی
جدید سازگاری نداشت ،و این موسسات در واقع
مهمترین حامیان محسوب میشدند .شایان ذکر است
ک این امر به چاپ به زبانهای غیر اروپایی منحصر
نبود .لسلی هاوسام ( )Leslie Howsomدر این
خصوص معتقد است که شمار عظیمی از انجیلهای

to the British Library Collections,” Journal of the
Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 63:1
(1990): 85-124; Geoffrey Roper, “Faris al-Shidyaq and
the Transition from Scribal to Print Culture in the Middle
East,” in The Book in the Islamic World: The Written
Word and Communication in the Middle East, ed. G. N.
Atiyeh (Albany: State University of New York Press,
1995), 209-32.
29Reed, Gutenberg in China, 28-30.

32Miroslav

27

30خط دیوانگاری یا دوناگری یک خط هجانگاری است که به آن
“ناگاری” هم گفته میشود و اصلیترین دبیرهای است که برای نوشتن
زبانهای هندی ،مراتی و نپالی به کار میرود .این خط از سدۀ 19م به
رایجترین خط برای نوشتن سانسکریت تبدیل شده است.

31J.

B. Primrose, “A London Printer’s Visit to India in the
Seventeenth Century,” Library, ser. 4, 20 (1939), 100-104.

Krek, “The Enigma of the First Arabic Printed
Book from Movable Type,” Journal of Near Eastern
Studies, 38, no.3 (1979), 203-12.

دربارة توسعة اولیة چاپ عربی در اروپا ،نک:

Josée Balagna, L’imprimerie arabe en occident: XVIe,
XVIIe et XVIIIe siècles (“Arabic Printing in the West:
)”The Sixteenth, Seventeenth, and Eighteenth Centuries
(Paris: Maisonneuve and Larose, 1984); Geoffrey Roper,
”“Arabic Printing and Publishing in England before 1820,
Bulletin of the British Society for Middle Eastern Studies,
12:1(1985), 12-32.
33Robert B. Asprey, The Rise of Napoleon Bonaparte (New
York: Basic Books, 2000), 252; Albert Geiss, “Histoire
de I’imprimerie en Egypte” (“The History of Printing in
Egypt”), Bulletin de l’Institut Egyptien, 5th ser., 1(1907),
133-57, 2(1908), 195-220.

مولوى ابولخیر ،مجموعۀ شمسى (كلكته.)۱۸۰۷ ،

دربارۀ حروف چاپی عربی متقدم ،هرچند کمیاب ،در پاریس نک:

Joseph de Guignes, Essai historique sur la typographique
orientale et grecque de l’Imprimerie Royale (Paris:
Imprimerie Royal, 1787).
34C. A.

Storey, “The Beginnings of Persian Printing
in India,” in Oriental Studies in Honour of Cursetji
Erachji Pavry, ed. J. D. Cursetji Pavry (London: Oxford
University Press,1933).
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چاپ شده از سوی انجمن کتاب مقدس در بریتانیا،
در اوالیل دهۀ 1800م ،در تغییر و تحول صنعت
چاپ انگلستان موثر بودند 35.در مناطقی که سنت
چاپ پیش از آن رواج نداشت ،این تأثیرات مسلم ًا
بیشتر بود .در حالی که شرکت هند شرقی عمدت ًا
به زبان فارسی و هندوستانی 36توجه داشت ،مبلغان
پروتستان به همۀ زبانهای “غیر مسیحی” عالقهمند
بودند و به حروفچینان نخستین زبانهایی مانند
سندی ،37پشتو ،38ماالیی 39و پنجابی 40تبدیل شدند.
همچنین با همکاری شرکت هند شرقی ،به چاپ
در سطح وسیعی به زبانهایی مانند فارسی اقدام ،و
در این زمینه منافع مشترکی را دنبال میکردند .به
این ترتیب ،کار چاپ تا مدتها بیوقفه ادامه یافت
و ترجمههای کتاب مقدس ،که با حمایت انجمن
کتاب مقدس به چاپ میرسید ،از دیگر شرکتهای
انتشاراتی که به همان زبانها کتاب چاپ میکردند،
پیشی جست 41.حدود 1820م که نخستین کتابهای
عربی و فارسی در مصر و ایران به چاپ رسیدند،
انجمن کتاب مقدس به تنهایی دارای سهمی در
حدود چاپ دهها هزار انجیل به زبانهای عربی
و فارسی بود ،یعنی به طور متوسط در هر نوبت
5هزار نسخه به چاپ میرساند و این میزان از همۀ
42
چاپگران اولیه به خط عربی جلو زده بود.
مرحلۀ جدیدی از تقاضاهای هیأت مبلغان مذهبی
و پادشاهی به همراه اصالحات زیباییشناختی
حروف چاپی خط عربی ،که به کوشش محققانی
نظیر سر ویلیام اوزلی ()Sir Wiliam Ouseley
35

Leslie Howsam, Cheap Bibles: Nineteenth–Century
Publishing and the British and Foreign Bible Society
(Cambridge: Cambridge University Press,1991).

36هندوستانی به طور تاریخی زبانی است که از دو نگاشت زبانی هندی و
اردو ساخته شده است .هندی استاندارد ،نگاشت سنکریت شدهای است
که از گویش کهری بولی به دست آمده است .اما زبان اردو ،نگاشت
فارسیشده از همان گویش است .این دو در کنار هم به هندوستانی معروفند.
37سندی یا سندهی زبان ایالت سندهی در پاکستان است .این زبان در
هندوستان هم متکلم دارد .زبان هندو ایرانی است و از سنسکریت و
بلوچی تأثیر پذیرفته است.
38پشتو نام یکی از دو زبان رسمی در افغانستان و از شاخة ایرانی شمال
شرقی است .گویشوران آن قوم پشتون هستند و در افغانستان و پاکستان
زندگی میکنند.
39زبان ماالیی که به محلی باهاسومالیو خوانده میشود ،زبانی است که مردم
نژاد ماالیی ساکن در شبه جزیرة ماالیا ،جنوب تایلند ،سنگاپور و شمال شرقی
سوماترا به آن صحبت میکنند .این زبان ،زبان رسمی کشور مالزی است.
40پنجابی زبانی هند و آریایی است که پنجابیهای هند ،پاکستان و
سیکهای پراکنده در سراسر دنیا به آن سخن میگویند .این زبان
با زبانهای پوتوری و رومنی ارتباط نزدیک دارد .پنجابی یک زبان
نواختبر است که ویژگی برای یک زبان هند و آریایی غیرعادی است.

صورت گرفت ،موجب شد تا بنیادگذاران چاپ
در لندن ،تولید را در خصوص گونههای خطی
منشعب از خط عربی ،مانند خط فارسی ،افزایش
دهند .توسعۀ قالبهای حروف چاپی ،مانند تولید
دستگاه چاپ دستی چدنی ،بخشی از کار تحول و
توسعۀ بزرگتر صنعتی بود که در اوایل دهۀ 1800م
صورت گرفت و در آن صنایع کوچک روستایی برای
تولید قطعههایی برای ماشینهای بزرگتر توسعه
یافتند .کارخانههای عجیب و غریب ذوب فلز،
مانند کارخانۀ وینسنت فیگنس ()Vincent Figgins
با کارگاههای دیگر پیشگامان صنعتی ،مانند هنری
پلت ( )Henry Plattبودند .هنری پلت از 1821م
به قالبریزی قطعههای ماشینهای چدنی کوچک
پرداخت تا به خدمت دستگاههای توسعهیافتۀ صنعتی
در النکشایر ( )Lancashireدرآید که در آن وقت
بخشی از روند بزرگتر صنعتی شدن بود 43.با شروع
چاپ به خط عربی به دست مبلغان مذهبی در
نقاطی چون شهر ماالکا (به زبان ماالیایی1816 ،م)
و مالت (به زبان عربی1825 ،م) ،این نوع حروف
چاپی به خارج از کشور نیز صادر شدند 44.این روند
به چاپ خط عربی منحصر نبود و توسعۀ چاپ در
مناطق دیگر را نیز میسر میساخت .ریچارد والتس
( )Richard Waltsدر دهۀ 1820م ،نه فقط حروف
چاپی عربی را برای انجمن مبلغان مذهبی کلیسا
در مالت ،بلکه برای نخستین بار چاپ به زبان
45
مائوری در زالندنو را هم فراهم ساخت (1844م).
مشابه آن دربارة چاپ به خط ارمنی رخ داد؛ پس
41برای آمار مقایسهای ،نک:
42اتکای من در اینجا به دادههای گردآمده در این منبع است:

Green, Development

Annual Reports of the Bible Society, 1805, 30.
43 A Specimen of New Persian Types, in Imitation of the Talik
Character, Cast by Vincent Figgins, for Wilson and Co. of
the Oriental Press (London: Printed at the Oriental Press by
Wilson and Co,1800); Benson, Textile Machines, 20; Bertholde
Wolpe, ed. Vincent Figgins: Type Specimens, 1801 and 1815
, Reproduced in Facsimile (London: Printing Historical
Society,1967).
44 Ian Proudfoot, Early Malay Printed Books (Kuala
Lumpur: Academy of Malay Studies, University of Malaya,
;”1993); Roper, “George Percy Badger

دربارة نوع وارد شده به کلکته ،از جمله بحث تجارتی بر اساس قیمت
بسیار باالی آن در محل ،نک:

Shaw, Printing in Calcutta, 29-35.
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از تجربیات اولیه در ونیز ،در اواخر دهۀ 1820م و
پس از آوردن دو کشیش ارمنی اهل شام به همان
تشکیالت نشر انجمن مبلغان مسیحی کلیسا در
مالت 46.این انجمنهای مبلغان مذهبی با تشویق به
چاپ به خط عربی و سرمایهگذاری برای اصلالح
و بهبود آن ،در افزایش تولید و پخش حروف چاپی
خط عربی نقش کلیدی و مهمی داشتند .این حروف
در چاپ کتاب برای خوانندگان خاورمیانه ،مورد نیاز
مبرم چاپخانههای دستی بود .همان طور که در باال
در بحث دربارۀ نخستین چاپ در ایران گفته شد،
انجمنهای مبلغان مذهبی پروتستان به طور مستقیم
(به عنوان تهیهکنندۀ حروف چاپی فارسی) یا غیر
مستقیم (به عنوان پشتیبان تولید چاپ) از عوامل مهم
ظهور چاپ در ایران بودند.

چاپ دستی در اوایل دورۀ قاجار در ایران

بحث باال خالصهای از چگونگی پراکندگی سریع و
جهانی صنعتیشدن چاپ بود که با اختراع استانهوپ
در 1800م آغاز شد و به نقش اولیۀ انجمنهای مبلغان
مذهبی در توزیع و تعمیم این نوع چاپ پرداخت .ادامۀ
این مقاله مربوط به چاپ در ایران است و تالش برای
بازسازی جزییات طرحهایی دارد که تأثیرهای متقابل میان
صنعتیشدن اروپا و ضرورتهای محلی پیشگامان چاپ
در ایران و حافظان آن را بررسی میکند .هدف از این
کار ،مستند کردن چرخۀ چاپ و حروف چاپی است؛ در
عین حال ،تعامالت انسانی در راه تحقق یافتن این امر نیز
مورد توجه قرار گرفتهاند.
هدف مهمتر ما ،تعیین کردن محل ظهور چاپ در
ایران در تصویر بزرگتر جهانی ،یا به عبارتی انقالب
45Huda

استانهوپی است .برای دنبال کردن نقش ماشینهای
چاپ دستی چدنی بنا به نیاز چاپ در ایران ،باید
شواهد به جا مانده از چاپگرهای ایران بررسی شود.
دو گونه مدرک اصلی و اساسی در دست است :یکی
سفرنامۀ یکی از دو ایرانی که برای نخستین بار به
صنعت چاپ دست یافتند ،و دیگری کتابهای واقعی
که به وسیلۀ دیگر ایرانیان پیشین به چاپ رسیدهاند.
نخستین چاپگر مورد تحقیق در این بحث ،میرزا
صالح شیرازی است که در 1815م1231/ق برای مطالعه
دربارۀ چاپ به انگلستان فرستاده شد .او عالوه بر
آنکه همراه خود دستگاه چاپی به ایران برد ،جزئیات
47
وقایع را در 4سال اقامتش به رشتۀ تحریر درآورد.
دومین چاپگر مورد مطالعۀ ما میرزا زینالعابدین
است که در 1816م1232/ق برای یادگیری هنر چاپ
به سن پترزبورگ 48سفر کرد و به هنگام بازگشت در
1818م1234/ق نخستین کتابها به زبان فارسی را ابتدا
در تبریز و سپس از 1823م1239/ق در تهران به چاپ
رساند 49.عباس میرزا (1204-1249ق1789-1833/م)،
نایبالسلطنۀ تجددگرای قاجار ،هر دو نفر را حمایت
کرد .تالش عباس میرزا دفاع از ایران در برابر گسترش
امپراتوری روسیه بود .از این رو ،اروپاییان را در ارتش
جدید خود به استخدام درآورد و چند غیر نظامی کم
سن و سال ،مانند میرزا صالح و میرزا زینالعابدین ،را
50
برای مأموریتهای فنی به خارج از کشور اعزام کرد.
بهخصوص این پیشینه را دربارۀ میرزا صالح ،بنا بر
اطالعات جمعآوری شده از هیأتهای دیپلماتهای
ایرانی ،مطرح میکنند .در جریان سفر دیپلماتیکی که
ابوالحسن خان در 1809-1810م1224/ق به لندن
داشت ،سفرنامهای نوشت که بیشتر به عنوان نخستین

بیان غربزدگی به آن نگاه میشود تا مجموعهای از
دادههای علمی یا قوم نگاشتی— به این ترتیب در این
سفرنامه وصفهایی مییابیم که در آنها ابوالحسن خان
اسکناسهای بانکی را دیده که  200چاپگر داشتند آنها
51
را چاپ میکردند.
نخست به سفرنامۀ میرزا صالح میپردازیم که به
می پردازد که با آنها در
وصف شواهدی از افرادی 
ارتباط بوده است .میرزا صالح بین سالهای  1815و
1819م به طور کلی دریافت که بسیاری از چهرههای
مطرح در چاپ در انگلستان دربارۀ چاپ خط فارسی
و عربی کار میکنند .برخی از این شخصیتها حامیان
غیر مستقیم چاپ بودند ،از جمله جان شکسپیر (John
1774-1858( )Shakespearم) معلم انگلیسی سابق
میرزا صالح که در مدرسۀ نظامی شرکت هند شرقی در
آدیس کامب ( )Addiscombeاستاد ادبیات شرق بود
و واژه نامۀ هندی– انگلیسی او در 1817م با استفاده از
حروف چاپی جدید فارسی منتشر شد 52.میرزا صالح
که ابتدا به همراه سر گور اوزلی ()Sir Gore Ouseley
(1770-1844م) و سر ویلیام اوزلی (1767-1842م)
به ایران سفر کرده بود ،ارتباط نزدیک با سر گور اوزلی
را در لندن حفظ کرد و از طریق او حداقل از پشتیبانی
سر ویلیام اوزلی برخوردار شد که با کتابها و روزنامۀ
مجموعههای شرقی ( )Oriental Collectionsچاپخانۀ
فارسی وینسنت فیگینس (درگذشتۀ 1861م) را در
لندن رونق میداد 53.فیگینس از افراد ماهر و مطرح در
حلقۀ کوچک بنیادگذاران حروفریزی حروف بیگانه
بود که در آن زمان در لندن ظاهر شده بودند 54.میرزا
صالح ارتباط نزدیکی نیز با ساموئل لی ()Samuel Lee
(1783-1852م) از دانشگاه کمبریج داشت و حداقل

در دو مورد در سالهای  1818و 1819م او را همراهی
کرد .این استاد در آن زمان مشغول طراحی حروف
چاپی جدید برای خط فارسی و برای ترجمههایش از
رسالههای مسیحی و کتاب مقدس بود .دستاوردهای
لی به طور وسیعی عمومی شدند .چند روز پیش از
دیدار میرزا صالح در 1818م از لندن ،در یک روزنامه
در آکسفورد این مطلب چاپ شد“ :آقای لی حروف
جدیدی برای چاپ به زبان هندی [اردو] و فارسی
55
ساخت”.
میرزا صالح حتی پیش از رسیدن به انگلستان ،در
خالل سفارت اوزلی در ایران بین سالهای -1812
1810م ،با ویلیام پرایس (-1830( )William Price
1780م) ،دبیر سفارت ،که محقق شرکت هند شرقی
بود ،کار میکرد و برای او مجموعهای از گفت و گوها
و مکالمات ادبی فارسی را نوشت 56.کمی بعد پرایس
دو نسخه از گفت و گوهای فارسی را با حروف چاپی
رومی و عربی منتشر ساخت و نام میرزا صالح را به
عنوان همکار خود در تألیف و نگارش اثر آورد .احتماالً
میرزا صالح ،هنگامی که در 1823م در سفر دوم خود به
انگلستان نسخۀ چاپ شدۀ گفت و گوهای خود را دیده،
لذت برده باشد 57.از همه مهمتر آنکه میرزا صالح از
طریق داشتن ارتباط با لی و اوزلی (که هر دو با انجمن
بریتانیایی و خارجی کتاب مقدس همکاری داشتند) به
ریچارد واتس (1844م) ،ناشر انجمن شرقی ،معرفی
58
شد و به مدت 6ماه در 1819م نزد او کارآموزی کرد.
واتس ،حروفریز و چاپگر فوقالعاده با استعداد ،متون
بسیاری را به چاپ رساند که انجمن کتاب مقدس بر
ترجمۀ آنها نظارت داشت .همان طور که میرزا صالح
خود نیز در سفرنامهاش به آن اشاره کرده است ،واتس

48سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو ،که در منتهی
الیه شمال غرب این کشور واقع شده است .این شهر در 1703م به دستور
و با نظارت پتر کبیر ساخته شد از آن زمان تا 1918م پایتخت روسیه بود.
مدتی پتروگراد نام داشت .پس از سرنگونی تزارها ،به نام لنین ،لنینگراد
خوانده شد و با فروپاشی شوروی به نام پیشینش بازخوانده شد.
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تا مدتها بر اثر بدخوانی متن اصلی در ویراستهای مختلف متن چاپی،
هویت معلم میرزا صالح (مستر واتس) ناشناخته بود :شیرازی ،مجموعۀ
سفرنامههای میرزا صالح شیرازی ،ص 353 ،355؛ گزارش سفر میرزا
صالح شیرازی (کازرونی) ،به کوشش همایون شهیدی (تهران :راه نو،
انقالب استانهوپی و چاپ فارسی
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ترجمههایی از عهد جدید را به زبانهای فارسی ،عربی،
هندی و سریانی 59به چاپ رساند 60.در این باره تجربۀ
میرزا صالح بسیار شبیه به تجربۀ منشی عبداهلل بود که
بنیادگذار چاپ ماالیی متن عربی است .او در کتاب
حکایت عبداهلل که زندگینامۀ شخصی اوست ،شرح
یادگیری چاپ دستی را از انجمن مبلغان مذهبی
لندن و از والتر مدهرست ()Medhurst Walter
و ویلیام میلن ( )William Milneکه در آنجا کار
میکردند ،آورده است 61.عبداهلل در خاطرات خود
از دورۀ شاگردی نزد این دو ،چنین نوشته است:
“نخستین سفارشی که آقای میلن برای چاپ به زبان
ماالیی به ما داد ،ده فرمان خداوند به حضرت موسی
بود 62”.باز هم صنعتیشدن و آئین پروتستان همراه
شدند.
برای ارائۀ تصویری دقیق و جامع از چگونگی چاپ
به دست میرزا صالح طی دورۀ شاگردیش نزد واتس،
به کتابهایی نگاه میاندازم که او در کارگاه واتس
و در زمانی به چاپ رساند که در آنجا بود .یکی از
این کتاب ها عهد جدید به زبان هندی بود که واتس
نسخۀ کاملی از حروف چاپی فارسیاش را برای آن
به کار گرفت 63.کتاب دیگر ترجمۀ زبور داود به زبان
عربی بود که به دست یکی دیگر از همراهان میرزا
صالح در دانشگاه به نام جان مک برای د (�John Mac
1778-1868( )brideم) چاپ شد 64.در 1821م واتس
ترجمهای از عهد جدید را به زبان عربی منتشر کرد و
با توجه به مقیاس این طرح ،امکان دارد که این کار،
در تابستان و پائیز 1819م ،از زمان حضور میرزا صالح
آغاز شده باشد 65.از آنجا که واتس این زبانها را
نمیدانست ،پس قطع ًا به دستیاران خارجیاش متکی
بود ،و چند سال پس از عزیمت میرزا صالح ،پسر
غالم حیدر را به خدمت گرفت (درگذشتۀ 1823م)
که در کالج ایست ایندیا ( )East Indiaدر هیلی بری
( )Haily Buryآموزگار زبان هندوستانی به فارسی
بود 66.کارگاه واتس پر شده بود از صفحات انجیل به
زبانهای مختلف آسیایی و این فضای انجیلی همان

فضایی بود که میرزا صالح در آن توانست مهارتهای
چاپ را کسب کند.
سفرنامۀ میرزا صالح گذشته از اطالع دربارۀ کسب
مهارتهای چاپ ،امکان بازسازی دقیق شرایطی را
میدهد که در آن ،ایران یکی از دو مرکز نخست چاپ
را فراهم کرد .میرزا صالح شرح میدهد که ماه ها پیش
از عزیمتش از انگلستان در 1819م1235/ق ،با مداخلۀ
واتس توانست دستگاه چاپ کوچکی را خریداری و
حروف چاپی فارسی را با قیمت تعجبآور و معقولی
تهیه کند 67.مشخصات این دستگاه چاپ کوچک،
سرنخ مهمی در تعیین نوع آن است .اندازه و ابعاد
دستگاه نشاندهندۀ آن است که دستگاه چاپ دستی
بوده است ،نه یکی از آن دستگاههای قدیمی و بزرگ
چوبی که به عنوان بخشی از مأموریت عباس میرزا
در دست یافتن به فنآوری جدید بود .به هر حال،
خرید آن دستگاه خریدی غیر عادی محسوب میشد
(محمدعلی خان ،یکی دیگر از محصالن اعزامی به
لندن به همراه میرزا صالح ،برای یادگیری توپریزی
و ذوب آهن فرستاده شده بود) 68.میرزا صالح که
در تمپل بار ( )Temple Barبا واتس کار می کرد
کمی دورتر از خیابان فلیت ( )Fleetدر مرکزی که به
صورت محل فعالیت روزنامه در لندن درآمده بود،
کام ً
ال در فضایی قرار گرفت که از مزایای آن آشنایی
با نوآوریهای فنی بود ،نوآوریهایی که در 20سال
چاپ را منقلب کرده بود .زمان و مکانی که در آن قرار
گرفته بود ،از هر نظر عالی بود4 .سال قبل ،یعنی در
1815۵م ،روزنامۀ تایمز به دستگاه چاپ کونیگ (�Ko
 )nigبا قدرت بخار مجهز شده بود و با این کار صدها
دستگاه چاپ دستی در بازار لندن از رده خارج شدند.
این بازار پر بود از دستگاههای دست دومی که هنوز
به نظر قابل استفاده میآمدند و به قیمتهای ارزانی
عرضه میشدند که میرزا صالح در یادداشتهای خود
در 1819م ثبت کرده است .با نهادن گامی به جلو
میتوانیم برای اثبات دقیق این نکته که مارک دستگاه
69
چاپ دستی چه بوده است ،تالش کنیم.

1362ش1983/م) ،ص 369؛ سفرنامۀ میرزا صالح شیرازی ،به کوشش اسماعیل
رائین (تهران :روزن1347 ،ش1968/م) ،ص . 375
59زبان سریانی نام یکی از لهجههای زبان آرامی و عبرانی است که
خاستگاهش شمال میانرودان (بینالنهرین) است که به خط سطرنجیلی
نگارش میشده است .این زبان پس از چیرگی اسکندر بر ایران و در
درازای فرمانروایی سلوکیان با واژگان یونانی درآمیخت و چهرهای دیگر
یافت .از آن پس زبان سریانی زبان علمی شد .نوشتههای گرانبهایی
دربارۀ روزگار ساسانی و اشکانی به این زبان نوشته شده است و هنوز هم
این زبان گویشورانی دارد.
60شیرازی ،مجموعۀ سفرنامههای میرزا صالح شیرازی ،ص  .345دربارة
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University Press, 1970), 123-24, 131-32.
‘Abdullah bin ‘Abdul Kadir, The Hikayat ‘Abdullah, 124.

62
63

The New Testament of our Lord and Saviour Jesus
Christ; Translated into the Hindoostanee Language from
the Original Greek by H. Martyn; and Afterwards Carefully Revised with the Assistance of Mirza Fitrit and Other
Learned Natives (London: Printed by Richard Watts for
the British and Foreign Bible Society,1819).

عهد جدید تحت نظارت و سرپرستی لی ،همکار میرزا صالح در کمبریج

به چاپ رسید ،نک:

T. H. Darlow and H. F. Moule, Historical Catalogue of the
Printed Editions of Holy Scripture in the Library of the British
and Foreign Bible Society (London: Bible House, 1903-11), 2:
pt. 1, 744.

64 Kitab Mazamir Da’ud al-Malik wa’l-Nabi (London: British and Foreign Bible Society, 1819).
65 Kitab al-’Ahd al-jadid, ya’ni Injil al-Muqaddas,liRabbina Yasu’ al-Masih (London: Richard Watts [for the
Bible Society],1821).
66

Michael H. Fisher,Counterflows to Colonialism: Indian
Travellers and Settlers in Britain,1600-1857 (Delhi:

Permanent Black, 2004),121-23.
67

شیرازی ،مجموعۀ سفرنامههای میرزا صالح شیرازی ،ص.353

انجیل یعنی وثیقه جدید حضرت عیسی (لندن :رچرد واطس،
.)۱۸۱۹

68حسین محبوبی اردکانی ،مقدمهای در باب آشنایی ایران با مظاهر تمدن
غربی (تهران :وزارت فرهنگ و هنر1355 ،ش1976/م) ،ص .87-86
69صورت کلی دستگاههای پرسی قابل حمل و نقل آمریکایی و انگلیسی
موجود در 1819م ،تهیه شده در مأخذ زیر به من کمک کرده است:

Rummonds, Ninetennth – Century Printing Practices, 2:859,
app. 2.
70

Reynolds Stone, “The Albion Press,” Journal of the
Printing Historical Society (1966), 58-73.
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دستگاه چاپ آلبیون ( )Albionاز نخستین رقبای
آن در لندن در آن دوره بود 70.صدور شمار زیادی از
این دستگاه با نشان رسمی چدنی و وطن پرستانه ،که
به شکل تاج بریتانیا و شیر در مستعمرات بریتانیا و
نیز در زبانهای بومی منطقه ،از جمله در هند و ماالیا،
نقش مهمی ایفا کرد .ابعاد و اندازههای کوچکش
نشاندهندۀ قابلیت حمل و نقل بیشتر از دستگاههای
چاپ دستی بزرگتر ،مانند دستگاههایی بود که رقبای
آمریکایی و کلمبیایی داشتند .اما در ماجرای میرزا صالح
قطع ًا میتوانیم دستگاه چاپ آلبیون را به دلیلی ساده کنار
بگذاریم :ریچارد کوپ ( )Richard Copeمخترع این
دستگاه ،تا 1824م آن را به تولید نرساند .احتمال دیگر،
شاید دستگاه چاپ کلمبیایی است .کالیمر ()Clymer
مخترع فیالدلفیایی آن ،در 1817م به لندن مهاجرت کرد .او
دو سال بعد ،به همراه لی ،دستیار میرزا صالح ،و به فاصلۀ
کوتاهی از کاونت گاردن ( )Covent Gardenتا کارگاه
واتس ،که میرزا صالح در آن مشغول کارآموزی بود ،یکی
از دستگاههای چاپش را به مسافر دیگری از خاورمیانه
71
عرضه کرد که ادعا میکرد اسقف اعظم اورشلیم است.
بنا بر این ،احتمال کلمبیایی بودن دستگاه به دو دلیل رد
میشود :نخست ،به علت اندازهاش .میرزا صالح به دستگاه
کوچکی اشاره میکند ،اما اندازۀ قالب چدنی دستگاه
کلمبیایی به 7پا میرسد؛ دوم از لحاظ قیمتش .میرزا صالح
از دستگاه ارزانی صحبت میکند و قیمت دستگاههای
کلمبیایی که در 1817م تازه به بازار لندن رسیده بودند،
کمتر از 100پوند نبود 72.در نتیجه ،دستگاه مورد نظر باید
یکی از گونههای مختلف خود دستگاه چاپ استانهوپ
بوده باشد .چون دستگاه چاپ فاقد حق ثبت اختراع بود،
به طور وسیع تولید میشد و در آن زمان دستگاههای چاپ
دستی استانهوپ کوچکترین دستگاه در نوع خود بودند
و ارتفاع آنها به حدود  40اینچ (=یک متر) میرسید .به
نظر میرزا صالح ،اندازۀ دستگاه نکتۀ بسیار مهمی بود .با
آنکه او ماشینهای صنعتی مختلفی را در انگلستان بررسی
کرد ،از جمله ماشین کاغذسازی فوردرینر ()Fourdrinier
در خارج از آکسفورد ،کارخانۀ ابریشمسازی در روستای
گلوچسترشایر ( ،)Glouchestershireکارخانۀ تولید بطری
شیشهای و کارخانههای صابونسازی در بریستول ،اما فقط
71

Reported in Caledonian Mercury,19 April 1819; Christian Observer and Advocate, 1819(1820), 262-64; Missionary Register for 1819 (1819),180-82.
Missionary Register for 1819, 180-82.

72

73دربارۀ دیدار میرزا صالح از کارگاه و کارخانه ،نک:

Nile Green, “Paper modernity? Notes on an Early Iranian
Industrial Tour, 1818,” Iran 46 (2008), 277-84; Green,
”“Journeymen.
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75ترابزون یا ترابوزان (سابقاَ طرابوزان) شهری است در ترکیه کنار دریای

فنآوریهای قابل حمل برای چاپ دستی و تلسکوپ
73
انکساری را با خود به ایران برد.
دستگاه چاپ میرزا صالح در اولین بخش سفرش از
انگلستان به ایران ،با کشتی حمل میشد ،اما تصور میرود
که در بخش دوم سفر از طریق کوهستان با حیوانات
بارکش به تبریز برده شده باشد ،به جایی که گفته میشود
میرزا صالح چاپخانۀ خود را در آنجا بر پا کرد 74.تدارکات
برای چنین عملیاتی میتواند انتخاب دستگاه استانهوپ
را توجیه کند .دیری نگذشت که دهها هیأت مبلغ مذهبی
که باید به دوردست سفر میکردند ،دستگاه استانهوپ
را برگزیدند و آوازۀ نام این دستگاه پیچید .تالشهای
هیأت آمریکایی کمیسیونرهای مأموریتهای خارجی در
مأموریتهایشان برای بردن دستگاه چاپ نزد مسیحیان
نسطوری در شهر ارومیه ،اقدامی مشابه کار مخاطرهآمیز
میرزا صالح ،و در مکانی به موازات همان محل ،یعنی
در کوههای شمال غربی ایران ،بود و مشکالت تدارکاتی
دو دهه پیشتر از آن را در عصر عباس میرزا و در شهر
کوهستانی تبریز ،که میرزا صالح در آن میزیست ،نشان
میدهد .مدارک داللت دارد هنگامی که هیأت آمریکایی در
1837م1253/ق دستگاه چاپ را برای هیأت مبلغان فرستاد،
“دستگاه به قدری بدبار بود که انتقال آن از طریق کوهها
میسر نشد و از ترابزون 75به قسطنطنیه برگردانده شد .دو
سال بعد دستگاهی اختراع شد که قابل پیاده شدن به چند
قسمت بود و یکی از آنها با مسئولیت آقای بریث ()Breath
چاپخانه دار ،بیدرنگ به ارومیه فرستاده شد 76”.مشکالت
تدارکاتی مشابهی ،سر راه وارد کردن دستگاه مکانیکی
ضرب سکه به ایران در 30سال بعد از آن تاریخ بود .پیش
از انتقال دستگاه ضرب سکۀ تونلیه ( )Thonnelierاز
فرانسه از طریق روسیه و دریای خزر ،که بسیار بزرگتر،
سنگینتر و پیچیدهتر از دستگاه چاپ دستی آهنی بود،
مجبور شدند قطعاتش را پیاده کنند .با اینکه تالش زیادی
برای انتقال آن به تهران صورت گرفت ،پس از رسیدن
احتمالی آن به ایران ،قطعات آن فرسوده و از رده خارج شد
و رفته رفته به سرقت رفت 77.تدارکات اصلی حمل و نقل
دستگاه چاپ ،مشکل آشکار و عمدهای بود ،بهخصوص
درون کشور ،و در مناطق کوهستانی و برای انواع بزرگتر
ماشین چاپ .طبق تحقیقات اخیر که دربارۀ چگونگی

اشاعۀ چاپ در مناطق مستعمراتی در آسیا صورت گرفته
است ،عوامل جغرافیایی به اندازۀ مسائل سیاسی تأثیرگذار
بودهاند 78.واقعیت این است که در آغاز سدۀ 19م اشاعۀ
چاپ اساس ًا از طریق شهرهای بندری (استانبول ،سنگاپور،
کلکته ،ماالکا 79،شانگهای و زنگبار )80یا به شهرهای داخلی
متصل به آنها و از طریق جادههای مساعد (لکهنو و کانپور
در آغاز دهۀ 1800م که به کلکته متصل شده بودند) ،یا از
طریق رودخانهها (مانند بوالق/قاهره و بغداد) بوده است.
جغرافیای سیاسی به روشنی عامل مهمی در خصوص هر
یک از این موارد بود ،اما با توجه به شرایط مادی و فیزیکی
دستگاههای چاپ ،جغرافیای طبیعی عامل مسلم ،آشکار و
مهمی بود .با در نظر گرفتن وزن و اندازههای ماشین چاپ
چدنی ،فاصله از مرکز ساخت و تولید دستگاه تا مقصد،
و مقدار نسبی انرژی مورد نیاز برای حرکت دادن آن از
طریق خشکی یا دریا ،اشاعۀ چاپ به عوامل حجم ،فاصله
و انرژی بستگی داشته است .با اینکه شاید درآوردن تاریخ
در چنین اشکال نامنعطفی بیشتر جالب باشد تا روشنگر،
کمابیش روشن است که جغرافیای ایران در عهد قاجار،
یعنی وجود مراکز مهم سیاسی و بازرگانی در نواحی
مرکزی کشور و وضعیت نامطلوب جادهها که سبب میشد
تا سفر از بندرهای مهم خلیج فارس و دریای خزر هفتهها
به طول انجامد ،عامل مهمی در روند کند توسعۀ چاپ در
ایران بود.
جغرافیا و ماشینآالت در تولید محصوالت فنآورانه
با هم در تعامل بودند .قطع نظر از نخستین صنعتگسترانی
نظیر میرزا صالح و حامی او در دربار ،ورود دستگاههای
کوچکتر و قابل حمل و نقل ،مانند دستگاه چاپ دستی،
تسلیحات و تلسکوپ محدود بود .همۀ این موارد تأییدی
هستند بر اهمیت اختراع دستگاه چاپ دستی جمع و
جور و قابل حمل و نقل و اشاعۀ فنآوری چاپ در ایران.
منابع مستقیمتر دیگر ،این فرضیه را منعکس میسازند که
نخستین ماشینهای چاپ در ایران دستگاههای دستی آهنی
بودند .سندی وجود دارد که تاریخ آن کمی پیش از چاپ
نخستین کتاب فارسی در ایران است و به ورود یکی از
دستگاههای چاپ آهنی به زادگاه چاپ در ایران ،یعنی شهر
تبریز ،اشاره میکند .این سند ،که مورخ ماه شوال 1232ق/
اوت 1817م است ،حاوی جزئیات فروش یک چاپخانۀ

سیاه که و سالها سر راه تجارتی تاریخی بین استانبول و ایران قرار داشته و
مرکز تجارتی بینالمللی مهم این منطقه بوده است.

Imperialism,” in Agent of Change: Print Culture Studies after
Elizabeth L. Eisenstein, ed. Sabrina Alcorn Baron, Eric N.
Lindquist, and Eleanor F. Shevlin (Amherst: University of
Massachusetts Press, 2007).
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Edwin Munsell Bliss, The Encyclopaesia of Missions:
Descriptive, Historical, Bibliographical, Statistical, 2 vols.
(New York: Funk and Wagnalls,1891), 2:249.
از مهرداد امانت برای معرفی این منبع سپاسگزارم.
77 Rudi Matthee, “Changing the Mintmaster: The Introduction of Mechanized Minting in Qajar Iran,” Itinerario, 19:3
(1995), 109-29.

78برای نگاهی اجمالی ،نک:

?Tony Ballantyne, “What Difference Does Colonialism Make
Reassessing Print and Social Change in an Age of Global

79ماالکا یا مالخ نام ایالتی است در کشور مالزی.
80زنگبار نام یکی از جزایر مهم و پایتخت دولت فدرال زنگبار است ،که
در 1963م با تانگانیکا متحد شد و دولت جدیدی به نام جمهوری فدرال
تانزانیا ایجاد شد.
81این سند در منبع زیر منتشر شده است:

Christoph Werner, An Iranian Town in Transition: A Social
and Economic History of the Elites of Tabriz, 1747-1848

کامل (منگنه خانه) از سوی آقا نوروز به شاهزاده عباس
میرزا به قیمت 200تومان است .سند موجود همچنین
ارجاع مهمی است به وجود “چرخ آهن” به عنوان بخشی
از دستگاه 81.با اینکه دستگاه چاپ استانهوپ با اهرم کار
میکرد ،چرخ آهنی در آنها به صورت ساز و کاری برای
اعمال فشار بود .اگر چه البته این احتمال وجود دارد که
این وسیله یکی از نشانههای دستگاههای چاپ دستی
اختراع استانهوپ بود .این فرضیه با تأیید حسین میرزای
گلپایگانی ،مورخ ایرانی چاپ ،روبهرو است که نخستین
دستگاه چاپ در ایران را “پرس فلزی” خوانده است .باید
افزود که این “دستگاههای فشار” شبیه همان دستگاههایی
بودند که استانهوپ اختراع کرده بود 82”.میرزای گلپایگانی
همچنین از دستگاه پرس جدیدتری صحبت میکند که
تاجری ارمنی در 1843م1259/ق به اصفهان آورد و “نشان
عقاب روی آن نمایان بود 83”.این فقره اطالع مشخص
میکند که دستگاه پرس ،از دستگاههای چاپ دستی
کلمبیایی بود که در لندن تولید و پس از 1817م1233/ق
به ایران آورده شد و نشان “عقاب” آمریکایی بر آن حک
شده بود 84.در مجموع طبق شواهد مستقیم و غیر مستقیم
موجود ،به نظر می رسد دستگاه چاپ آهنی را ،که احتماالً
یکی از انواع دستگاه چاپ استانهوپ بود ،میرزا صالح در
1819م1235/ق از لندن به ایران آورده باشد.
پس از آن میرزا صالح پی برد که در غیاب او یکی دیگر
از هموطنانش دستگاه چاپی را از روسیه وارد کرده است.
اکنون باید به شواهد کلی دربارۀ ماشین چاپ دیگری
بپردازیم که به ایران وارد شده بود .این دستگاه را میرزا
زین العابدین به تبریز برد .او در 1231-1232ق-1816/
1815م به سن پترزبورگ فرستاده شد و دو سال پیش
از بازگشت میرزا صالح از لندن ،دستگاه چاپ را در
1817م1233/م ،هنگام بازگشتن به تبریز به ایران برد .از
زندگی زینالعابدین چیز زیادی نمیدانیم ،اما سفرنامۀ او
دربارۀ روسیه ،همانندیهایی با سفرهای فنی میرزا صالح
دارد .همان طور که در جای دیگری هم بحث کردهام ،به
نظر میرسد که پیشزمینۀ سفر زینالعابدین نه فقط دربارۀ
ایجاد روابط حسنه میان ایران و روسیه پس از عهدنامۀ
گلستان در 1813م1228/ق ،بلکه دربارۀ چاپ 5000نسخۀ
فارسی عهد جدید از سوی انجمن روسی کتاب مقدس
(Wiesbaden, Harrassowitz, 2000), app., document 4.

82میرزای گلپایگانی ،تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران ،ص .12
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84Ethan

B. Lipton and Michael A. Sprenger, eds.,
The Eagle Soars: The Story of the Columbian Press (Los
Angeles:California State University, 1976).
”, “Journeymen.

انقالب استانهوپی و چاپ فارسی

85Green

ایران نامه سال ،26شماره 4-3

151

در سن پترزبورگ در 1815م1230/ق است 85.انجمن
روسی کتاب مقدس ،به رغم نامش ،در انگلستان دایر و
مدیریت میشد و البته تحت حمایت امپراتوری روسیه
قرار داشت .در پیشینۀ چاپ عهد جدید به فارسی،
شاهد حضور همان شخصیتها طی سفرهای میرزا
صالح به انگلستان همراه او هستیم .نسخۀ دستنوشت
ترجمۀ هنری مارتین ( )Henry Martynاز عهد جدید
به فارسی که برای چاپ سن پترزبورگ مورد استفاده
قرا گرفت ،به وسیلۀ سر گور اوزلی به سن پترزبورگ
رسید ،وقتی که او از طریق روسیه و بالتیک به لندن
باز میگشت ،پس از دورۀ سفارت در ایران که میرزا
صالح هم در آن استخدام بود .با مداخلۀ اوزلی ،محور
روسی چاپ فارسی در جای خود قرار گرفت .حتی
پیش از سفر زینالعابدین به روسیه ،به نظر میرسد
که ایرانی دیگری در آماده کردن نسخۀ عهد جدید
در سن پترزبورگ برای چاپ فراخوانده شده باشد .با
توجه به خاطرات پدر روحانی جان پاترس ن (�Rever
1776-1855( )end John Patersonم) که با سمت
بنیادگذار انجمن روسی کتاب مقدس بر چاپ عهد
جدید نظارت داشت ،وقتی که سر گور اوزلی در حال
تصحیح نمونههای خود برای چاپ بود ،ایرانی مطلع و
تحصیلکردهای را به عنوان دستیار به کار گرفته بود ،اما
این مرد “...هرگز پیش از آن به تصحیح چاپ نپرداخته
بود ،زیرا چنین کاری در آن زمان در ایران شناخته شده
نبود 86”.به عبارتی دیگر ،دو سال پیش از آورده شدن
نخستین چاپ پرسی به فارسی از سن پترزبورگ به
ایران ،شواهدی از شرکت داشتن ایرانیان در فعالیتهای
چاپ در انجمن کتاب مقدس در این شهر در دست
است .نسخۀ عهد جدید سن پترزبورگ برای ایران،
از نسخهای بود که در 1809م1224/ق در سرامپور/
کلکته تهیه و توزیع شد و بیشتر از نسخ دیگر آن تازگی
داشت .مهمترین ترجمه از میان دیگر نسخههای آن
به فارسی در اوایل سدۀ 19م بود .در خالل ماههای

چاپ آن ،شبکۀ کارآمد کتابفروشی انجمن کتاب مقدس
خاطرنشان ساخت که نسخۀ فارسی سن پترزبورگ
از عهد جدید به بازارهای شهرهای شمالی ایران ،مثل
رشت و تبریز که زادگاه زینالعابدین بود ،راه یافته
است 87.بنا بر گزارشهای موجود ،بازرگانان محلی
نسخههای این کتاب را با اشتیاق میخریدند .احتماالً
افزایش تقاضا به علت تازگی چاپ کتاب به فارسی و
فروش در بازار به قیمت تمام شده بود که اسباب آن را
88
انجمن کتاب مقدس فراهم کرده بود.
89
چاپ پرسی دیگری در آستاراخان در کرانۀ شمالی
دریای خزر ،به وسیلۀ انجمن مبلغان مذهبی اسکاتلندی،
با مدیریت ویلیام گلن (-1849( )William Glen
1779م) راه اندازی شد و موجب گردید بسیاری از
بازرگانان ایرانی که از آستاراخان دیدار میکردند ،از
این صنعت مطلع شوند .گلن نوشته است که چگونه
“هر روز تاتارها و ایرانیان در حال رفتن به خانۀ مبلغان
مذهبی دیده میشدند تا ببینند این ماشین چاپ پرسی
فوقالعاده ،که تعداد زیادی اوراق چاپی را که رونویسی
آنها یک روز به طول میانجامد ،چگونه در عرض یک
دقیقه انجام میدهد 90”.گلن همچنین تعدادی از ایرانیان
را در برنامۀ خود ،که ترکیبی از ترجمه و چاپ عهد
قدیم بود ،به کار گماشت 91.بار دیگر کلیسای انجیلی
عاملی در انتقال مهارتهایی شد که دست کمی از
فنآوری چاپ نداشتند.
با حمایت تعهد پرداخت از طریق طبقۀ اشرافی
ترقیخواه سن پترزبورگ ،به خصوص شاهزاده
گالیتسین ( )Gallitzinنمایندۀ دینهای اقلیت ،انجمن
روسی کتاب مقدس در 1813م بنا نهاده شد که خود
مرحلۀ برجستۀ مهمی در تاریخ چاپ در روسیه است.
هنگامی که پاترسن بنیادگذار انجمن در همان سال
به سن پترزبورگ رسید ،دریافت که “هر چیزی که
با چاپ مرتبط بود ،در وضعیت بسیار تأسفآوری
قرار داشت 92”.گزارش مفصل او دربارۀ فقدان مواد

86John

90 William Glen, Address by the Rev. William Glen to the United

Paterson, D. D., The Book for Every Land: Reminiscences of Labour and Adventure in the Work of Bible
Circulation in the North of Europe and in Russia (London:
John Snow, 1858), 366.
87William

Canton, A History of the British and Foreign
;Bible Society, 5vols. (London: J. Murray, 1904-10), 1:180
Sixteenth Report of the British and Foreign Bible Society
for the Year 1819 (London: Tilling and Hughes, 1820),
149-50.

برای تأثیر روشنفکرانه در تولید آن ،نک:

Abbas Amanat, “Mujtahids and Missionaries: Shi’i Responses to Christian Polemics in the Early Qajar Period” ,
in Religion and Society in Qajar Iran, ed. Robert Gleave
(London: Routledge Curzon, 2004), 247-69.
History, 1:180; Sixteenth Report, 149-50

88Canton,

 89آستراخان مرکز استان آستراخان روسیه است .نام این شهر را در متون قدیمی
فارسی به صورت هشترخان ،حاچی طرخان و حاجی ترخان هم نوشتهاند.

Associate Synod (Edinburgh: Privately Printed, 6 ,)[1835].
91Nile

Green, “The Trans-colonial Opportunities of Bible
Translation: Iranian Language –Workers between the Russian and British Empires,” in Trans–Colonial Modernities
in Asia, 1800-1940, ed. Michael Dodson and Brain Hatcher
(London: Routledge, forthcoming).
Book for Every Land, 198.

92Paterson,

Book for Every Land, 166, 198, 200.

93Paterson,

94دربارة نخستین چاپهای عربی در روسیه ،نک:

Victor Charles Chauvin, Bibliographie des ouvrages
arabes ou relatifs aux Arabes, publiés dans l’Europe
chrétienne de 1810 à 1885 (Liège: H. Vaillant–Carmanne,
1892-19), 412.

95

قازان پایتخت جمهوری خود مختار تاتارستان و یکی از بزرگترین شهرهای
روسیهدر797کیلومتریشهرمسکوودربخششرقیروسیۀاروپاییقرارگرفتهاست.

اولیۀ مورد نیاز برای چاپ کتاب ،تصویری از وضعیت
چاپ در سن پترزبورگ را فقط 2سال پیش از آن
نشان میدهد که زینالعابدین برای تهیۀ دستگاه چاپ
پرسی به آنجا فرستاده شد 93.تا زمان چاپ موفقیتآمیز
کتاب مقدس به زبان فارسی ،چاپ به خط عربی کمتر
94
از چاپ به التینی یا سیریلی پیشرفت کرده بود.
در حالی که ماشینهای چاپ هنوز نه چندان در
روسیه پخش شده بودند ،تأسیس دبیرستان سلطنتی
و متعاقب آن دانشگاه قازان 95خیلی زود به چاپ به
خط عربی در آغاز 1797م1212/ق منجر شد .این
کار تحت هدایت یک چاپ گر مسلمان روس به
نام ابوالقاضی بوراش اوغلی انجام شد که از دهۀ
نخست 1800م به زبان ترکی جغتایی 96و عربی کتاب
منتشر میکرد 97.در هر حال ،جز میرزا اسکندر کاظم
بیگ (1803-1870م1218-1287/ق) که در رشت
به دنیا آمده و پس از گرویدن به مسیحیت به دست
اسکاتلندیها در آستاراخان در دانشگاه قازان زبان
درس میداد ،هیچ گواه دیگری از نخستین ایرانیانی
که از چاپ آگاه بودند ،در دست نیست 98.از این رو،
چاپ فارسی نسبت ًا توسعهنیافتۀ روسیه ،از نظر شرایط
فنی برای جذب ایرانیان چاپگر عالقهمند به سن
پترزبورگ به سختی مورد توجه قرار میگرفت ،در
حالی که بمبئی و کلکته از شهرهایی بودند که ایران
با آنها مناسبات سیاسی و ارتباط تجارتی داشت و این
امر ،خود شرایط مناسب و سهلتری را فراهم ساخته
بود 99.قطع ًا روابط دیپلماتیک جدید با روسیه پس از
عهدنامۀ گلستان ،زمینۀ سیاسی برای سفر زینالعابدین
را ایجاد کرده بود ،اما حتم ًا باید در باب تبلیغات
ناشیانه دربارۀ مهارتهای چاپ به فارسی در سن
پترزبورگ سخن گفت که با ورود نسخۀ فارسی عهد
جدید به ایران و ذکر محل چاپ با افتخار روی صفحۀ
عنوان ،جنجالی پر سر و صدا راه انداخت (و البته با
توجه به کاری که اوزلی به همراهی یک ایرانی که
96زبان ترکی جغتایی زبانی ادبی و عضو خانوادۀ زبانهای آلتایی
است .این زبان از دورۀ تیمور و پادشاهی تیموری تا اوایل قرن 20
زبان واسطۀ ادبی در آسیای مرکزی بوده است .زبان ازبکی وارث این
زبان است.

97M.

Kemper, Sufis und Gelehrte in Tatarien und Baschkirien: Der islamische Diskurs unter russischer Herrschaft
(Berlin: Klaus Schwarz, 1998), 43-50.

برای اطالعات عمومیتر دربارة چاپ در روسیه ،نک:

Gary Marker, Publishing, Printing and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700-1800 (Princeton, NJ: Princetion
University Press, 1985).

98دربارة کاظم بیگ ،نک:

”Green, “Trans–Colonial Opportunities.

99دربارۀ نخستین سفارت قاجاری در کلکته ،نک:
غالمحسین میرزا صالح ،تاریخ سفارت حاجی خلیل خان و محمد بنی خان
به هندوستان (تهران :کویر1379 ،ش2000 /م).

نامش ذکر نشده است ،انجام داد ).به این منظور الزم
است که نقش روسیه را در شکل گرفتن اولیۀ چاپ
در ایران در نظر گرفت ،با توجه به تأثیر کتاب مقدس
در تبریز در ماه های پیش از سفر مهم زینالعابدین از
آنجا به سن پترزبورگ.
حتی اگر کتاب مقدس چاپ سن پترزبورگ نمونهای
اولیه (کهن الگو) باشد ،بررسی تفاوتهای مادی و
عمده میان این چاپ و کتابهایی که زینالعابدین
پس از بازگشتش در تبریز به چاپ رساند ،اهمیت
زیادی دارد .نخست آنکه ،در حالی که متن اصلی کتاب
مقدس با حروف فارسی به چاپ رسیده بود ،صفحۀ
عنوان چاپ سنگی شده بود 100.در مقابل ،نخستین
کتابهای زینالعابدین (1234-1241ق1818-1826/م)
با خاستگاه چاپ ایرانی ،کارهایی چاپی بودند که هیچ
صفحۀ عنوانی نداشتند و جزئیات مربوط به سال و محل
انتشار فقط در صفحۀ آخر نسخۀ اصالح شدۀ خطی قید
شده بود .دیگر آنکه در حالی که کتاب مقدس در ابعاد
بزرگ چاپ شده بود ،اندازۀ کتابهایی که زینالعابدین
در همان اوایل در تبریز در 1241ق1826/م به نام مآثر
سلطانیه ،اثر عبدالرزاق [بیگ] دنبلی منتشر ساخت،
روی کاغذ دو ورقی 101بود 102.اگر چنین باشد ،احتماالً
چاپ پرسی با یک صفحۀ فلزی کوچکی متناسب با
آن صورت پذیرفته است .کتاب ،خود گواهی است
بر ادعای اخیر میرزای گلپایگانی مبنی بر آنکه در
آغاز اندازۀ پرسها در تبریز و تهران حدود  40تا 60
سانتیمتر بودند 103.این اندازههای کوچکتر صفحه
داللت بر آن دارند که نخستین دستگاههای چاپ ایرانی
کوچک بودند ،مانند از دستگاه چاپ استانهوپ ،نه
دستگاههایی با صفحههای پهنتری مانند پرسهای
بزرگتر کلمبیایی .چنین پرسهای بزرگتری احتماالً
بعدا ً ظاهر شدند (با توجه به نشان عقاب روی دستگاه
که 1843م1259/ق به اصفهان رسید) و به نظر می رسد
دو دستگاه اولی که زینالعابدین و میرزا صالح به ایران
100Novum

Testamentum Domini et Salvatoris Nostri Jesu
Christi e Graeca in Persicam Linguam (Petropoli: Jos.
Joannem, 1815).

با توجه به اینکه معلوم نیست چاپ سنگی حتی در 1815م به روسیه رسیده
باشد ،ممکن است صفحة عنوان در لندن یا آلمان چاپ شده باشد .در هر
حال انجمن روسی کتاب مقدس در بیشتر مطالبش به این صفحة عنوان
اتکا داشت.
101قطع کتاب نشان دهندۀ تعداد دفعات تا شدن کاغذ در چاپخانه
است ،به طور مثال کاغذ دو ورقی با چهار صفحه در قطع رحلی،
چهار ورقی با 8صفحه در قطع وزیری و  8ورقی با 16صفحه در قطع
رقعی برابر است.
102عبدالرزاق دنبلی ،مآثر السلطانیه (تبریز :میرزا زینالعابدین،
1241ق1826/م) .با سپاس از مایکل کان ( )Micheal Kahnاز بابت
راهنمایی این نکته.
103میرزای گلپایگانی ،تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران ،ص .12
انقالب استانهوپی و چاپ فارسی
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عیسی بن میرزا بزرگ قائم مقام ،رساله جهادیه،
علی ید محمد علی آشتیانی (تبریز.)۱۸۱۸/۱۲۳۳ ،

104میرزای گلپایگانی ،تاریخ چاپ و چاپخانه در ایران ص .12-11
“تجدید چاپ شده” ،زیرا رسالة جهادیه پیشتر برای نخستین بار و چند
ماه پیش از آن به چاپ رسیده بود :این نخستین و دومین کتاب چاپی
در ایران بود .من از استدالل اولریش مارزُلف پیروی کردهام که جهادیه
احتماالً همان کتابی باشد که از دیر باز گمان میرفت چاپ دوم کتاب
فتحنامه باشد .نک:

”Marzolph, “Persian Incunabula.

Paterson, Book for Every Land, 200.
Paterson, Book for Every Land, 200.

105
106

107باپتیست یا تعمید گرا نام فرقه ای مسیحی است .به آنها تعمیدیان هم
میگویند .این فرقه از اصلیترین مدافعان جدایی دین از سیاست است.

بردند ،دستگاههای چاپ دستی کوچکتر ،قابل حمل
و نقل و ارزانی بودند که چارلز استانهوپ تولید آن را
حدود 20سال پیش تر از آن به راه انداخته بود.
ارزشمند است که برای ارزیابی برخی از خصوصیات
مادی چاپ نخستین کتابهای ایرانی ،دو کتاب از
کارهای اولیهای که زینالعابدین به چاپ رساند ،به
اختصار بررسی شود .وقتی که زینالعابدین نخستین
کتاب فارسی ،به نام جهادیه (1233ق1818/م) ،را در
ایران به چاپ مجدد رساند ،به گفتۀ خودش حروف
را از سفری که به سن پترزبورگ کرده بود ،همراه
خود آورده بود 104.اما پاترسن هم به دشواریهای
دست یافتن به تجهیزات چاپ در سن پترزبورگ در
آن زمان معترض بود“ :الزم دانستم شکل و طرح هر
چیزی را که با چاپ در روسیه مرتبط بود ،عوض کنم.
حروف چاپی آنها زشت و ناپسند بود؛ حروف جدید
باید بریده میشدند و مواد الزم باید از خارج از کشور
تهیه میشد .باید سرب و آنتیموان و حروف چاپی
فلزی آماده را به انگلستان یا آلمان سفارش میدادم.
حتی ظرف مخصوص ذوب فلز باید به خارج از
105
کشور سفارش داده میشد”.
به گفتۀ پاترسن مبنی بر نبودن حتی مواد اولیة و
اصلی برای چاپ در سن پترزبورگ ،دو سال پیش
از ورود زینالعابدین ،به نظر میرسد که اگر ایرانیان
دستگاه چاپ پرسی داشتهاند ،آن را از جای دیگری
تهیه کردهاند .در اینجا دربارۀ منبع اصلی حروف
چاپی فارسی که زینالعابدین برای چاپ جهادیه
در 1233ق با خود از سن پترزبورگ برد ،این سؤال
مطرح میشود .یک بار دیگر به گفتههای پاترسن
رجوع میکنیم که حاوی اطالعات مفیدی است[“ :در
سن پترزبورگ] حتی یک کارگاه حروفریزی چاپی
که ارزش نام بردن داشته باشد وجود ندارد…هیچ
دستگاه برش حروف چاپی که ارزش نام بردن داشته
باشد وجود ندارد 106”.حتی اگر بپذیریم که گزافهگویی
و اغراق در کار او هست ،به عنوان فردی که چاپ
عهد جدید به فارسی (همچنین به ارمنی ،قلموقی و
خطهای دیگر) را سازماندهی کرده است ،شناخت
بینظیری از زیربنای چاپ در سن پترزبورگ داشته
است .گفتههای او روشن میکند که زینالعابدین به
بازار فراوان مواد چاپ به سختی دسترسی داشته است
و یادآوری میکند که نقش روسیه در پیدایش چاپ
در ایران ،بیشتر نقش میانجی و دالل بوده است تا
بنیادگذاری نخستین چاپ حروف فارسی در ایران که
زینالعابدین دستگاه آن را با خود از سن پترزبورگ
آورد.
بررسی این کتابها در این باره آموزندهاند .اما
به وضوح از برخی ابعاد متفاوتند .حروفی که برای
رسالة جهادیه به کار گرفته شد ،شباهتهای زیادی

به حروفی دارد که برای کتاب مقدس چاپ سن
پترزبورگ در دو سال قبل استفاده شده بود و هر دو
چاپ در مقایسه با حروفی که در لندن و کلکته در
این زمان به کار میرفت ،خامتر و زمختتر به نظر
میرسد .یکی از برجستهترین ویژگیهای حروفچینی
فارسی که پاترسن و زینالعابدین ،هر دو ،اعمال
میکردند ،فاصلة میان حروف و سطرهای چاپ است.
اشکال حروف درشت و با فاصلۀ زیاد این بود که
هزینۀ چاپ کتاب باال میرفت و کاغذ بیشتری هم
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برای چاپ مورد نیاز بود .چاپگرهای تعمیدی
سرامپور در هندوستان ،بنا بر تجربیات شخصی
خود دریافتند که کوچک کردن اندازۀ حروف چاپی،
هزینة کاغذ را 60درصد کاهش میدهد 108.بنا بر این،
مالحظات زیباشناختی ،همراه با عوامل اقتصادی،
به طور همزمان ،در بهبود حروفچینی تأثیر داشت.
حروف چاپی پاترسن و زینالعابدین با حروفی که در
شمار کوچکی از دیگر کتابهای شرقی چاپ شده در
روسیه در آن زمان به کار میرفت ،تفاوت داشت که
بیشتر به عربی بودند تا فارسی 109.تفاوتهای مشترک
جهادیه و کتاب مقدس با دیگر حروف چاپی فارسی
که چاپگرها در لندن یا کلکته در آن زمان به کار
میگرفتند ،حاکی از ارتباط میان آنها از طریقی مشترک
است .امکان دیگر ،وجود آلمانی باهوش و دارای قوة
ابتکاری است که از سوی پاترسن در سن پترزبورگ
برای ریختن حروف عجیب و غریب به کار گماشته
شد و نامش هیچ کجا نیامده است .هرچند که پاترسن
نوعی حروف چاپی از آکادمی علوم به دست آورد،
اما به علت فقدان آشکار چاپ فارسی در آکادمی در
آن زمان ،آنجا هم ظاهرا ً منبع مناسبی برای حروف
چاپ زینالعابدین نبوده است 110.تا زمانی که مدارک
بیشتری دربارۀ چاپ فارسی در سن پترزبورگ به
دست نیامده است ،وضعیت موجود اسناد ناظر به
احتمال استفادة زینالعابدین از حروف نامشخص در
سن پترزبورگ ،یا در جای دیگری (در گزارش میرزا
صالح در لندن) به یاری انجمن روسی کتاب مقدس
و حروفریز آلمانی آن است .این مورد اخیر حداقل
شباهت میان جهادیة چاپ زینالعابدین و عهد جدید
چاپ 1815م را توضیح میدهد.
با توجه به فنآوریهای مطلوب قابل حمل و
نقل ،مانند تلسکوپ و دستگاه چاپ دستی ،حروف
چاپی نمونهای عالی از کاالیی مناسب و قابل حمل
و نقل است .اگر ماشینهای کاغذسازی بزرگ
فوردرینیر ( )Fourdrinierکه میرزا صالح بررسی
کرد ،بزرگتر از آن بود که به ایران وارد شود،
ورود آن به ایران به آسانی ممکن نبود ،و تا دهۀ
1830م1240/ق که چاپ سنگی پدیدار شد ،همین
اتفاق دقیق ًا رخ داد .زیرا تحلیل محصول کار بعدی

عهد جدید (سنت پیترزبورگ.)۱۸۱۵ ،

نام این فرقه به غسل تعمید کودکان و نوزادان اشاره دارد که در مذهب
پروتستان مخالفان زیادی داشت.
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Brief Aaccount of the Translation and Printing of
the Scriptures by the Baptist Missionaries, at Serampore, in the East Indies (London: J. Haddon, 1815),
14-15.

109به طور مثال ،نک:

Christian Martin Fraehn, Ibn Foszlan’s und anderer
Araber Berichte über die Russen älterer Zeit ]Arabic text
with German translation[ (St. Petersburg: Akademie der
Wissenschaften, 1823).
Paterson, Book for Every Land, 198, 200.
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111انجامه (خاتمه الکتاب)های چاپ شده نشان میدهد که محرق
القلوب را زین العابدین در سفر 1239ق (اکتبر 1823م) ،حسنیّه را

در جمادی الثانی 1239ق (فوریه 1824م) چاپ کرد .انجمن آسیایی
سلطنتی در لندن ،نسخههای این دو کتاب را از طریق دفتر سرگرد سر
هنری ویالک
( )Henry Willockکاردار وقت انگلیس در تهران ،به دست آورد.
اهدای این کتابها به کتابخانة انجمن در زیرنویسی ثبت شده است:

“Biographical Sketch of his Late Royal Highness Abass
Mirza, Prince Royal of Persia, Hon, M.R.A.S.,” Journal of
the Royal Asiatic Society, 1 (1834), 323.

نتیجه گیری
این مقاله با پیگیری و تعیین کردن کاالهای مادی
چاپ ،که با حمایت ولیعهد اصالحطلب قاجار عباس
میرزا و با انتقال حروف چاپی به ایران میسر شد،
پیدایش چاپ را در ایران بررسی کرده است .امکان
دارد که تحقیقات آینده برخی از جزئیات این پژوهش
را اصالح یا حتی رد کنند .اما مهمتر از آن ،فرضیۀ
اصلی است که فرصتها و الزاماتی را مشخص میکند
که مسیر اوایل چاپ را در ایران (از جمله نکتة اصلی
تعیین زمان) را تعریف میکند ،و این را فقط میتوان
با تمرکز بر جنبۀ مادی چاپ به عنوان محصوالت
انقالب صنعتی در اروپا ،و بهخصوص بریتانیا،
دریافت .اما امکانات و محدودیتهای زیرساختی که
به توسعۀ چاپ در ایران ،و نه کم از توسعة چاپ در
استرالیا ،هندوستان ،ماالیا و بخشهای وسیعی از قارة
آمریکا امکان دادند ،در عین حال به گردش کاالهای
تولیدشدة صنعتی مربوط میشد .اگر والتر بنیامین
( )Walter Benjaminدربارة تولید انبوه محصوالت
فرهنگی اظهارنظری سطحی کرده است و معموالً به
آن توجه نمیشود ،خود ماشینهای چاپ در وهلة
نخست باید تولید انبوه میشدند .این امر حداقل در
مقیاس جهانی زمانی تحقق یافت که انقالب استانهوپی
رخ داد.
دومین هدف اصلی این نوشتار ،با بحث دربارۀ
نیاز بررسی چگونگی اشاعة چاپ ،به منزلة نسبتی از
دستیابی نسبی به کاالهای ماشینهای چاپ و حروف
چاپی ،تکیه کردن بر همزمانی چاپ در ایران معاصر
با پیشرفتهای مشابه در نقاط دیگر دنیا بوده است.
جدا از ارمنیان جلفا که از طریق بازرگانان سیار با
اروپا در ارتباط بودند ،ایران در انقالب گوتنبرگی،
انقالبی که کام ً
ال به اروپا و جامعههای اروپایی ساکن

"

مال مهدی نراقی ،محرق القلوب ،بسعی و اهتمام میرزا
زینالعابدین تبریزی (تبریز.)۱۲۳۹ ،

زینالعابدین مشخص میکند که در فاصلة میان
چاپ جهادیه در 1234ق1818/م و چاپ محرق
القلوب در 1239ق1823/م ،زینالعابدین از مجموعة
حروف چاپی بهبود یافتهای استفاده کرده است و
برای چاپ متن دعای حسنیّه در چهار ماه بعد ،باز
همین حروف را به کار برده است 111.این کتابهای
نسل دوم بر خالف جهادیه با حروف خط شکستۀ
فاخری به چاپ رسیدند که عالوه بر ظاهر آراسته ،از
نظر فضای کمتر بین حروف و سطرها مزیت داشتند.
در مقایسۀ حروف چاپی فارسی که در چاپ کشیشان
تعمیدی در سرامپور/کلکته به کار میرفت ،تفاوتهای
قابل توجه و مهمی با حروفی دیده میشود که در
تبریز به کار میرفت .نزدیکترین شباهت به حروف
چاپی بهبود یافتۀ زینالعابدین ،در کار چاپگران لندن
و حروفریزان حروف چاپی ،مانند واتس و فیگینز
دیده میشود .از نمونههای آن ،چاپ میرزا صالح در
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1239ق1823/م و گفتگوهای فارسی چاپ پرایس
را میتوان نام برد 113.اما در اینجا هم هنوز تفاوتهایی
وجود دارد ،بهخصوص در چند حرف متصل (مثل ش
و م) .این گونه تفاوتها خود گواهی بر افزایش شمار
مجموعة حروف چاپی فارسی متفاوتی است که در
دهة 1820م1240-1230/ق مورد استفاده بود ،بازتابی
از افزایش تولید انواع حروف چاپی بنا بر تقاضای
چاپ سلطنتی و کلیسای انجیلی در حوالی 1800م .اما
هنوز هم شباهت حروف چاپی بهبودیافتۀ زینالعابدین
به حروف چاپی لندن در آن زمان قابل توجه است و
دور از منطق نیست که در کتابهای نسل دوم او ،از
مجموعة حروفی چاپی استفاده شده باشد که میدانیم
میرزا صالح در 1819م1235/ق از لندن با خود برد ،و به
این ترتیب معلوم میشود که چرا این حروف در چاپ
کتاب جهادیه در 1234ق1818/م به کار رفته است.
زینالعابدین به رغم استفاده از دستگاه پرس دستی
آهنی جدید و حروف خاصی ،از اروپا وارد کرد ،در
تولید کتابهایش بیشتر از سنتهای موجود استفاده
میکرد .در جلد کتابهایی که بعد در ایران چاپ
شدند ،و نسخههای محرق القلوب و حسنیّة محفوظ در
انجمن سلطنتی آسیایی ،صحافیهای گرانقیمت دست
ساخت صنعتگران ایرانی و تزیینشده  ،اولی با جلد
چرمی و دومی با چوب الک و الکل خورده و نقاشی
شده با دست دیده میشود .به نظر میرسد که جلد
کتاب جداگانه و در واقع به صورت اختیاری ،در زمان
تولید و چاپ عرضه میشده است و گویای این واقعیت
است که نخستین ایرانیانی که به کار چاپ کتاب روی
آوردند (مانند اروپا) کتابها را بدون جلد میفروختند،
سپس خریداران کتاب مطابق با سلیقۀ شخصی و
بودجه شان برای کتاب ،جلد تهیه میکردند 114.نخستین
کتابهای زینالعابدین فاقد صفحات عنوان ،شمارة،

زیرفصل یا دیگر قراردادهای
عنوانگذاری فصل و ْ
رایج در چاپ کتاب در اروپا بود .و اینها بعدها در
ایران تکامل یافت .اندازۀ صفحه هنوز اندازة صفحة
نسخة خطی بود ،شامل متن ،تدابیر بصری آشنا برای
خوانندگان نسخههای خطی .به جای آنکه اطالعات
مربوط به تاریخ و محل چاپ در آغاز کتاب بیایند ،در
انجامة کتاب میآمد .بهرغم تازگی بصری حروفچینی
و اتکای آن به محصوالت فنآوریهای وارداتی ،شکل
ظاهری و آرایش متنی چاپ کتاب ،حداقل در دورۀ ده
سالۀ نخستین چاپ در ایران ،به میزان زیادی بر اساس
ارزشهای بومی نسخه های خطی بود .این انگاره
در ادامۀ قرن 19م بر همین روال باقی ماند و از دهة
1240ق1830/م به بعد ،و با پیشرفت چاپ سنگی که
امکان تولید انبوه چاپ کتابها با خط دستی فراهم شد،
تحولی در چاپ صورت پذیرفت

در قارة آمریکا و آسیا محدود بود ،سهمی نداشت .در
عوض نخستین چاپگران ایران در همان زمان ،مانند
پیشگامان چاپ بومی در مصر و هندوستان ،در انقالب
بزرگتر و مهم استانهوپی شرکت داشتند که بر خالف
انقالب پیش از آن که بیشتر محلی بود .با توجه به
ظهور همزمان چاپ دستی فلزی و دیگر محصوالت
مربوط به آن در ایران و دیگر نواحی ،از صنعت چاپ
ایران به عنوان بخشی از یک فرایند جهانی بزرگتر
میتوان دفاع کرد .زمانی که ایران حدودا ً در دهة
1240ق1830/م به چاپ سنگی روی آورد ،روند در
همان حالت ادامه یافت و همة شبکههای تولید کاال
به آرامی در این مقطع زمانی ایجاد شدند 115.اکنون به
جای در نظر گرفتن ایران و دیگر ملل خاورمیانه به
عنوان “واپس ماندگان از پیشرفت” در زمینۀ چاپ،
میتوان از دو انقالب متفاوت جهانی ،یعنی انقالب
گوتنبرگی و استانهوپی ،تصویر دیگری ارائه داد .جز
چند مورد استثناء ،دستگاههای چاپ چوبی در انقالب
گوتنبرگی به اروپا محدود میشد ،حتی ابراهیم متفرقه،
چاپگر برجستة قرن 18م در استانبول ،مسیحی
مهاجر اروپایی بود .نقطة مقابل آن ،دستگاههای چاپ
استانهوپ که بادوام ،دارای تولید انبوه ،قابل حمل و
نقل و کاربردشان آسان بود ،به مناطقی راه یافتند که
چاپ در آنجاها ناشناخته بود ،و به جوامعی عمیقتر
وارد شدند که بازارشان به تعداد اندکی دستگاههای
قدیمیتر چوبی منحصر میشد .دالیل گوناگونی و
تفاوت این دو انقالب کام َ
ال پیچیده است ،اما در اصل
بر اثر همزمانی رویدادهای مربوط به پیشرفتهای
فنآوری در کوچکسازی ،سادهسازی و تولید انبوه
دستگاههای چاپ ،با یکپارچه شدن بیشتر ایران و
جهان گستردهتر در شبکۀ تجارتی ،دینی و سیاسی
بود که از حدود 1800م از اروپا نشأت گرفت .همین
جهان کوچکتر اوایل قرن 19م ،برای مردانی مانند
میرزا صالح و زینالعابدین ،فرصتهایی فراهم آورد تا
جامعههای خودشان را به نوبة خود متحول سازند.
در صفحات اول و آخر هر دو کتاب جزئیات بیشتری دربارۀ این پیشکش
آمده است .دربارة نویسندة محرق القلوب ،نک:

C. A. Storey, Persian Literature: A Bio-Bibliographical
Survery (London: Luzac, 1927), 1.pt.1: 219-20.
Price, A Grammer.
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Specimen of Printing Types in Use at the Baptist Mission Press, Circular Road, Calcutta (Calcutta: Baptist
Mission Press, 1826), Persian Type Nos. I, II and III.

114بار دیگر از مارزُلف سپاسگزاری میکنم که دربارۀ صحافی نخستین
کتابهای چاپ شده در ایران من را از طریق نامه راهنمایی کرد.

115

Nile Green, “Stones from Bavaria: Iranian Lithography in Its Global Contexts,” Iranian Studies, 43 (2010),
305-310.
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مشروب میکرد بند آمده بود و باتالقها و لجنزارهایی
در حومۀ شهر پدید آورده بود .آنها مشاهده کرده بودند
مکـرر وبا در نیمۀ اول سدۀ 19م ،و
که به دنبال شیوع ّ
نقل مکان کردن اهالی به شهر زیارتی مزار شریف در
همسایگی بلخ ،شهر متروکه مانده است.
جز چند استـثـنای قابل توجه ،نوشتههای موجود
دربارۀ افغانستان و آسیای مرکزی در سدة 19م بیشتر
به سرگذشت بازیهای سیاسی ،و دسیسههای روس و

This essay examines the
enviromental history of the
Afghan frontier city of Balkh
and its decline in the Centtral
Eurasian caravan trade in the early
nineteenth century.

محمد حسن خان اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ناصری( ،طهران :دارالمطباعه مبارکه دولتی.259 ،)1294 ،

جهانگردان اروپایی و سیاحان فارسی زبان ،بلخ ،شهر
مرزی افغان را انبار مهمی برای کاالهای عبوری در
آسیای مرکزی در نخستین سالهای سدۀ 19م به شمار
آوردهاند .این شهر ،در مرز میان صحاری بیدرخت و
زمینهای سرسبز ،در شمال هندوکش و جنوب آمودریا،
زمانی بسیار آبادان بود و آب شهر از طریق شبکهای
درههای شهر را به
مرکب از  18جوی توزیع میشد که ّ
هم متصل میکرد .بلخ در تقاطع جادههای کاروانی واقع
بود که از جنوب به هند ،از غرب به ایران ،و از شرق به
چین کشیده میشد .کاروانهای بیشماری از طریق
این شهر  ،که به عنوان بازاری در آسیای برای خرید و
فروش اسب شهرت داشت ،رفت و آمد میکردند .اما این
تصویر با تصویری که سیاحتگران در نیمههای همین
سده از منظرۀ شهری بلخ ترسیم کردهاند ،بسیار متفاوت
است :شهری آکنده از گرد و خاک ،نشسته در ویرانی ،با
بازاری یکسره متروک ،دیوارهایی در حال فرو ریختن و
جمعیتی رو به کاهش .بسیاری از آبراهههایی که بلخ را
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انگلیس در آسیای مرکزی توجه داشته است 1.در حالی
که تحلیل امپریالیسم همچنان جزئی الزم از شناخت
منطقه در خالل آن سده است ،میتوان از منظرهای
دیگری جز منظر تاریخ سیاسی و دیپلماتیک نیز به
موضوع پرداخت .این مقاله ،آسیای مرکزی و بلخ ،شهر
مرزی افغانستان ،را در متن جریانهای محیطی جهان
و همسو با کارهایی قرار میدهد که به تازگی در حوزۀ
2
محیطی عالم صورت گرفته است.
تاریخ شرایط
ِ
این مقاله ،تاریخ اوضاع زیست-محیطی بلخ
سدة 19م و سقوط آن را به عنوان نقطۀ مهمی برای
تجارت آسیای مرکزی بررسی میکند .بلخ با توجه به
سفرنامههای فارسی و اروپایی دربارۀ آسیای مرکزی،
تا میانههای سدۀ 19م همچنان شهر مرزی مهمی در
تقاطع شبکههای تجارت کاروانی بوده است؛ شبکههایی
که در منطقهای میان دریای خزر تا کوههای پامیر
و فراتر از آن تا دل فضای بازی قرار داشت که محل
تعامل و آشنایی گروههای گسترده بود و استپها و
نقاط آباد را به هم میپیوست .بر پایة همین منابع
سقوط نهایی شهر در نیمۀ اول این سده ،بیشتر معلول
تغییرات شدیدتر زیست -محیطی بوده است تا تاخت و
تازهای افواج بیابانگرد ،سیاستهای ّ
مخرب و وسوسة
جادههای نویافتۀ دریایی .این مقاله با بهرهگیری از
سیاحتنامههای اروپایی ،عوامل بومشناختی را بررسی
میکند که موجب سقوط بلخ شد یا آن را سرعت
بخشید.
رجوع به سیاحتنامههای سدۀ 19م مشکالتی هم
ایجاد میکند ،زیرا این منابع بیشتر توصیفاتی مربوط به
انحطاط بلخاند و بدون استـثـنا نوعی جذبۀ مزمن و آه و
حسرت به یاد باکتریا (بلخ)ی از دست رفتۀ عهد باستان
بر آنها تأثیر گذاشته است .مسافرانی که انتظار داشتند
کالن شهری پرشگفتی را ببینند که در بارهاش شنیده
یا خوانده بودند ،وقتی وضع موجود این شهر را در
متعجب و
استپ های آسیای مرکزی مشاهده میکردند،
ّ
ک چسنی ()McChensney
نومید میشدند .همان طور که م 
میگوید ،مسافران سدۀ نوزدهمی “نظری اجمالی و
فشرده از تاریخ بلخ” عرضه و دو زمان مهم از گذشتۀ
شهر را برجسته ساختهاند :زمان شکوه باستانی مربوط
به اسکندر کبیر که به عنوان بنیادگذار این شهر از او یاد
میشود ،و زمان حضیض آن به واسطۀ چنگیز و مغوالن،
5
که ویرانگران این شهر به شمار میآیند.
اروپایی مورد بررسی
گزارشهای مسافران ایرانی و
ِ
در این مقاله ،حاصل طرحهای تحقیقات استعماری بود
باستان آسیای مرکزی
که چشماندازهای شکوهمند عهد
ِ
را با اراضی لم یزرع و صحاری نیمههای سدة 19م
مقایسه میکرد 6.در واقع ،سیاحان آن سده بلخ را شهری
از دست رفته و فراموش شده در میانۀ استپها تلقی

ِ
دیپلماتیک
 1برای آگاهی از پارهای جایگزینها برای شرحهای سیاسی و
جاری در بارۀ تاریخ افغانستان و آسیای مرکزی سدة 19م ،نک:

Robert McChesney, Waqf in Central Asia: Four Hundred
Years in the History of a Muslim Shrine, 1480-1889
;)(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1991
Jonathan Lipman, Familiar Strangers: A History of
Muslims in Northwest China (Seattle: University of
Washington Press, 1997); James Millward, Beyond the
Pass: Economy, Ethnicity, and Empire in Qing Central
;)Asia (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998
Peter Perdue, China Marches West: The Qing Conquest
of Central Eurasia (Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2005); and Shah Mahmoud Hanifi, Connecting
Histories in Afghanistan: Market Relations and State
Formation in a Colonial Frontier (New York: Columbia
University Press, 2008).

برای پارهای تحقیقات دربارۀ زمانهای پیش از دورة جدید و
اوایل دورة جدید ،نک:

Joseph Fletcher, Studies on Chinese and Islamic Inner
Asia (Aldershot, UK: Variorum, 1995); Martin Dickson,
“Shah Tahmasp and the Uzbeks: The Duel for Khurasan
with Ubayd Khan,1524-1540” (PhD diss., Princeton
University, 1958); V.V. Barthold, Four Studies on the
;)History of Central Asia, 3 vols. (Leiden: Brill, 1962
Thomas Barfield, The Perilous Frontier: Nomadic
Empires and China, 221 BC to AD 1757 (Cambridge, MA:
Blackwell, 1989); Robert Canfield, ed., Turko-Persia in
Historical Perspective (Cambridge: Cambridge University
Press, 1991); Pamela Crossley, Orphan Warriors:
Three Manchu Warriors and the End of the Qing World
(Princeton, NJ: Princeton University Press, 1990); Devin
DeWeese, Islamization and Native Religion in the Golden
Horde: Baba Tukles and Conversion to Islam in Historical
and Epic Tradition (University Park: Pennsylvania State
University Press, 1994); Thomas Allsen, Commodity and
Exchange in the Mongol Empire: A Cultural History of
Islamic Textiles (Cambridge: Cambridge University Press,
1997); Thomas Allsen, Culture and Conquest in Mongol
Eurasia (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
2

John Richards, The Unending Frontier: An
Environmental History of the Early Modern World
(Berkeley: University of California Press, 2003); Edmund
Burke III and Kenneth Pomeranz, The Environmental
and World History (Berkeley: University of California
Press, 2009).

برای آگاهی از کاری جدید که به تاریخ زیست-محیطی آسیای
مرکزی پرداخته است ،نک:

Thomas Allsen, The Royal Hunt in Eurasian History
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2006).

گزارشهای موجود در بارۀ بلخ بیشتر سفرنامههایی است از قبیل
راه به سوی آمودریا تألیف رابرت بایرون ،و راه بلخ ،اث ِر نانسی
هَ چ دوپری ،که توصیفهایی نسبتاً ُرمانتیک از گذشتۀ این
شهر افسانهای افغان به دست میدهند ،یا توجه خود را بر تاریخ

سیاسی شهر متمرکز میکنند ،چنانکه در مورد نوشتۀ جاناتان
لی با عنوا ِن تفوق جویی درگذشته :بخارا ،افغانستان ،و جنگ بر
سر ِ بلخ 1901-1731 ،هم همین گون است .رابرت مک چـِسنی

گستردهترین تحقیق در بارۀ بلخ را تا این زمان انجام داده است.
به ویژه کار ابتکاری او در زمینۀ موقوفات مجموعۀ زیارتی مزار
شریف با این عنوان:

Waqf in Central Asia: Four Hundred years in the Life of a
Muslim Shrine, 1480-1889

که تاریخ زیست-محیطی بلخ و نقش آن را در تجارت کاروانیِ
آسیای مرکزی در سدۀ 19م ،بر اساس نهادهای مذهبی و معماری
این شهر بررسی میکند.

3
Robert Byron, The Road to Oxiana (London: Jonathan
;)Cape, 1937
Nancy Hatch Dupree, The Road to Balkh (Kabul: Afghan
Tourist Organization, 1967); Jonathan Lee, The “Ancient
Supremacy”: Bukhara, Afghanistan and the Battle for
Balkh, 1731–1901 (Leiden: Brill, 1996).
4
McChesney, Waqf in Central Asia.

5

Robert McChesney,“Architecture and Narrative:
The Khwaja Abu Nasr Parsa Shrine,” pt. 2,
“Representing the Complex in Word and Image,
1696–1998,” Muqarnas, 19 (2002), 83.

6برای توصیفی از انحطاط در تاریخ زیست-محیطی ،نک:

William Cronon,“A Place for Stories: Nature, History,
and Narrative,” Journal of American History 78 (1992),
1347–1376; and Diana Davis, Resurrecting the Granary of
Rome (Athens: University of Ohio Press, 2007), xi–xii.
7مث ً
ال ،تامس ماریس مینویسد که در روزگاران قدیم ،والیت بلخ

ثروت عظیمی داشت و از لحاظ جریان روان بازرگانی بسیار حائز
اهمیت بود ،چه ،کاالهای هند از طریق جیحون به دریای خزر
منتقل میشد .ماریس گناه سقوط این شبکۀ تجارت و حمل و
نقل را به ورود “تاتارها” به این منطقه منسوب کرده است“ :امروز
دیگر آمودریا به بحر خزر نمیریزد؛ سیاست فالکت بار تاتارهای
آن روز ایشان را بر آن داشت که مسیر رود را بگردانند[ . . .لذا]
اکنون آب آن به هدر میرود و جذب ریگهای بیابان میشود”.
نوشتههای ماریس به وضوح ته رنگی از احساس حسرت به یاد
باکتریای باستانی با خود دارد؛ و“زوال” امپراتوری یونان بسیار از
سنخ سقوط والیت بلخ نشان داده میشود .نک:

Thomas Maurice, The Modern History of Hindostan:
Comprehending That of the Great Empire of Bacteria and
other Great Asiatic Kingdoms, Bordering on Its Western
Frontier (London, 1802), 1:62, 72–73.
8

Élisée Reclus, The Earth and its Inhabitants: The
Universal Geography, vol. 1, Asiatic Russia (New York: D.
Appleton, 1891), 202–203.

9

Reclus, The Earth and its Inhabitants, 204–205.

باستانی عصر اسکندر،
میکردند ،به عنوان باکتریای
ِ
تختگاه کیومرث و زادگاه آیین زرتشتی ،و ا ّم البالدی
که به ویرانی افتاده بود .اما آنان مشاهدات شخصی
خود را نیز در بارۀ تاریخ طبیعی ،جغرافیا و گیاهشناسی
این شهر ثبت و ضبط میگردند ،و می کوشیدند در
توصیفهای خود ویژگیهای طبیعی زمین و خاک را
مطالعه ،یادداشت و طبقهبندی کنند .به عالوه ،این
توصیف هایِ مربوط به سقوط بلخ با [اخبارمربوط به]
مکـرر بیمـاری همهگیر وبا در اوایل سدۀ 19م
شیوع ّ
ً
همخوانی دارد که سقوط کامال محسوس شهر را تسریع
میکرد .این ،سقوط باکتریای باستانی ،فاجعۀ افواج
مغول ،یا کشف راههای تجارتی جدید نبود که به زوال
بلخ سرعت بخشید ،زیرا تا اواسط سدۀ 19م که ،بنا به
نوشتههای سیاحتگران آن زمان ،شرایط آسیب پذی ِر
اقلیمی بلخ به سبب از میان رفتن شبکههای آبیاری و
ِ
شیوع بیماری وبا از هم فروپاشید ،این شهر همچنان
نقطۀ آبادی برای کشت و زرع در دل استپها باقی
مانده بود.

بلخ و حومۀ آن

شهر بلخ در دشتی میان هندوکش و رود جیحون
واقع است و با اینکه استپ کیلومترها با جیحون فاصله
دارد ،برخی از نویسندگان سدۀ 19م حدس میزدند که
این رودخانه یا شاخهای از آن در روزگاران کهن نزدیک
این شهر جریان داشته است ،و این از وجود سامانهای
آبی از ارتباطات و نقل و انتقال حکایت دارد که مرزهای
7
هند ،بلخ قدیم ،و جیحون را به هم متصل میکرد.
تصور میشد که رود بلخ یا بلخ آب زمانی شاخابهای از
جیحون بوده است ،اما با گذشت زمان آب آن صرف
آبیاری شد و به درون استپها واپس رفت 8.شهر به
عنوان محلی آباد در دل صحرا شهرت داشت .حیات
در آن وابسته بود به توزیع آب رود بلخ از طریق سامانۀ
آبیاری  18جوی که به َهـژده نهر معروف بود .تا آنکه
زیر ساخت کشاورزی شهر در نیمۀ نخست سدۀ 19م
فرو ریخت.
شاهدان عینی بلخ در سدۀ 19م ،در بارۀ پدیدهای
اظهار نظر کردهاند که در تصور آنان سقوط هولناکی در
کشت و زرع ،و بارزترین عالمت آن ویرانی نهرهای شهر
بود .گرچه رسوبات سیل ها در جوی های بلخ همه ساله
ی شد تا از مسدود شدن آنها جلوگیری
الی روبی م 
شود ،ممکن است نقصان گرفتن شبکههای آبیاری در
بلخ نتیجۀ جمع شدن گل و الی در بلخ آب بوده باشد.
این رود که از کوههای هندوکش جاری میشد انبوهی
آبرفت را در مسیر خود به پایین میآورد و بستر طبیعی
بلخ آب به طرز فزایندهای دستخوش گرفتگی میشد،
تا اینکه آبهای آن به درون شبکههای آبیاری سرریز
9
میکرد و باعث ایجاد مردابها و لجنزارها میشد.
شهر بلخ وکاروان تجارتی
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جنگهای ویرانگری که به قصد تسلط بر بلخ در
خانخانی چنگیزی
سدۀ 18م رخداد و “ افول” نظام
ِ
و ظهور امیرنشین ها در شهرهای آسیای مرکزی را
در اوایل آن همراه داشت ،بر اوضاع اقلیمی شهر تأثیر
گذاشت ،و برای شبکههای آبیاری شهر زیانبار بود؛
در واقع ،سدة 18م ،دورۀ پر تالطمی در سراسر ایران،
افغانستان و آسیای مرکزی بود ،و مسلماً بلخ از این
هرج و مرج برکنار نماند .نیروهای نادرشاه افشار این
شهر را یک دهه اشغال کردند (1160-1150ق-1737/
1747م ،)،منابع آبیاری والیت را محدود کردند ،و
سربازان و کارگزاران ایرانی ِمستقر در آنجا مقادیر زیادی
گندم از کشاورزان بلخی گرفتند و اقتصاد محلی را
مختل کردند 10.با مرگ نادرشاه و عقب نشینی نیروهای
افشار از بلخ (1160ق1747/م) شهر ،هدف رقابت میان
امیران ازبک ،هزاره ،و افغان شد ،که متناوباً بر شهر
سلطه مییافتند .بلخ در فاصلۀ سدۀ 18م تا میانههای
سدۀ 19م ،برای همیشه به صورت بخشی از امپراتوری
افاغنۀ ُد ّرانی در آمد .در این ایا ِم سراسر تالطم ،همان
گونه که مک چسنی میگوید ،غیر محتمل نیست که
باران زیر کشت را به
اشغال مکـر ِر شهر “نواحی کم
ِ
ِ
وخامت شرایط مناطق آبیاری
چراگاه تبدیل کرد و به
شده انجامید 11”.تلمبار شدن گل و الی در رودخانه
و تخریب ناشی از جنگ می تواند توجیه کننده و یا از
ویرانی
علتهای اصلی اشاره سفرنامههای سدۀ 19م به
ِ
مجاری شبکۀ آبیاری هژده نهر و زمینهای باتالقی ِ
ایجاد شده در بلخ باشد.
در مقابل ،به نظر میرسد به رغم تحلیل رفتن
کشاورزی ،عوامل الزم برای شبانی در حومۀ بلخ فراهم
میشد؛ به تدریج که نهرهای والیت بلخ متروکه میماند
و مزارع آن مردابی میگردید ،وضعیت آن به شرایط بوم
شناختی مناسب برای گلهداری بسیار نزدیک میشد،
ِ
و برای دورهای ،مشخصهای شاخصیتی به عنوان بازار
تجارت اسب در آسیای مرکزی یافت .همین طور که
اقتصاد شبانی بلخ و تجارت اسب آن رونق مییافت،
گرفتگی و سرریز نهرهای شهر ،محیطی مردابی ایجاد
میکرد که آبراههها را آلوده میساخت و شهر را در نیمۀ
نخست سدۀ 19م مستعد شیوع وبا و ماالریا و آسیب پذیر
میکرد :دو آفتی که بلخ از زیر بار آن قد علم نکرد.
قرار داشتن بلخ در دشتی میان هندوکش و آمودریا
آن را به نحوی استثنایی در برابر شیوع وبا آسیب پذیر
کرد ،بیماریای که پیش از سدۀ 19م هم شناخته شده
بود ،اما در نیمۀ اول این سده بود که موانع محلی با
توسعۀ تجارت و آمد و شد بازرگانان فروریخت و این
بیماری بارها شیوع یافت (1240-1232ق؛ 1247-
 1248ق؛ 1265-1264ق؛ 1270-1269ق؛ 1283ق).
وبا از جـِسور ،شهری واقع بر کرانۀ رود گنگ ،در شمال،
به افغانستان و بلخ سرایت کرد.

در اواسط سدة 19م ،سیاحان شاهد بودند که ّدرۀ
بلخ با نهرهای گل گرفتۀ ماالمال از آب ،اما راکد و مزارع
مردابی ،بارها و بارها به کام وبا رفت .وبا ناگهانیترین
تغییر زیست -محیطی بود که سقوط بلخ را در نیمههای
سدۀ 19م تسریع کرد .هر چند ،شیوع آن پیوندی
تنگاتنگ داشت با فرایندهای زیست-محیطی دراز
متغیر
مدتی که به مهمترین آنها اشاره شد :مرزهای ّ
میان زمینهای غیر قابل کشت و کشتزارها که نوسان
رودخانههای جاری در بیابان شکل آنها را تعیین
میکرد و نیز از میان رفتن شبکههای آبیاری .جمعیت
بلخ به سبب شیوع مکرر وبا کاهش یافت ،مزارع و
زمینهای قابل کشت راکد و بی استفاده ماندند ،و
اسب آن تقریباً در آنجا از میان رفت.
تجارت پررونق ِ
سرانجام در دهۀ 1860م ساکنان شهر آن را رها کردند
و در مزار شریف رحل اقامت افکندند.

McChesney, Waqf in Central Asia, 200-201.
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11

McChesney, Waqf in Central Asia, 218.

12برای اطالع از بیان عالی ِاین نظریه که در آثار دیگران هم انعکاس یافته
است ،نک:

Niels Steensgaard, The Asian Trade Revolution of the
Seventeenth Century: The East India Companies and the
Decline of the Caravan Trade (Chicago: University of
Chicago Press, 1974).

تحقیقات اخیر از البهالی اخبار مربوط به تجارت پراکندۀ جنوب آسیا،
نشان میدهد که بازرگانی آسیای مرکزی ِدوران جدید در آغاز نشاط و
رونقی داشته است .از جمله ،نک:

Stephen Dale, Indian Merchants and Eurasian Trade,

اسبان بلخ

گرچه ا ّدعا میشود که در پی فتوحات مغوالن در سدة
7م13/م و با گشوده شدن راههای دریایی اقیانوس هند
در خالل سدههای  16و 17م ،حمل ونقل زمینی در
آسیای مرکزی ،که معموالً جادۀ ابریشم خوانده میشود،
نقصان کلی یافت ،و شهرهایی که بازارهای بزرگ آن
جاده را تشکیل میدادند به محاق فراموشی فرو رفتند
و درون استپها رو به ویرانی نهادند 12،گزارشهای
مربوط به اعتبار دیرپای بلخ در تجارت کاروانی ِآسیای
مرکزی ،که در سفرنامه ها و نوشت ه های فارسی و اروپایی
یافت می شود این نتیجه گیری شتابزده را منتفی
خواهد کرد که بلخ به دنبال فتوحات مغول در  6سده
پیشتر ناگهان دستخوش سقوط شد .منابع مربوط به
اوایل سدۀ 19م ،بلخ را شهر مرزی پر جنب و جوشی در
نقطۀ تقاطع صحاری غیر قابل کشت و مزروعی توصیف
کردهاند :شهری همجوار استپ ها و گرو ه های صحرانشین
چوپانی که به رغم وسعت کاستۀ شدۀ آن ،همچنان
نقش پایگاهی تجارتی را در مرز ایران و افغانستان ایفا
میکرد ،و به عنوان بازار پر رونق بهترین نژادهای اسب
در آسیای مرکزی شهرت داشت .اما تصویری که منابع
مربوط به اواسط سدة 19م از بلخ ارائه میکنند ،با این
تصویر متفاوت است؛ خواجه عبدالکریم کشمیری همراه
قوای نادرشاه افشار به بلخ آمد (1152ق1739/م) .او در
بیان واقع ،سفرنامهاش ،بلخ را این گونه وصف میکند:
سرحد هرات و بلخ بیابان ریگستانی ست که
“ فیما بین ّ
عرض آن  3منزل و طول آن خدا بهتر داند و این بادیه
قـلپاق
قـرا َ
به همین خرابی و بیآبی تا اقصای خوارزم و َ
[یا قراقلماق] که ابتدای دشت قبچاق باشد ،کشیده
است 13”.قبایل چوپان در صحراها گلههایی از استر،
شتر ،گوسفند و بز داشتند “ ،و بعضی که پیشۀ کشت
و کار در پیش گرفتهاند و زراعت میکنند ،در دیهها و

1600 – 1750 (Cambridge: Cambridge University Press,
1994); Muzaffar Alam, “Trade, State Policy, and
Regional Change: Aspects of Mughal-Uzbek Commercial
Relations, c. 1550 – 1750,” Journal of the Economic
;and Social History of the Orient, 33-7 (1994), 202 – 27
Jos Gommans, The Rise of the Indo-Afghan Empire,
1710 – 1780 (Leiden: Brill, 1995); Jos Gommans,
Indian Frontiers and High Roads to Empire, 1500 – 1700
(London: Routledge, 2002); and Scott Levi, The Indian
Diaspora in Central Asia and Its Trade, 1550 – 1900
(Leiden: Brill, 2002).

Henri Moser, A Traverse L’Asie Centrale (Paris: Librarie
Plon, 1885).

به عالوه ،شاه محمود حنفی پژوهشی در بارۀ شبکه های تجارتی در سدۀ
19م میان افغانستان و هند بریتانیا عرضه کرده است ،نک:

Hanafi, Connecting Histories

13خواجه عبد الکریم [بن خواجه عاقبت محمود کشمیری ]،بیان واقع،
سرگذشت احوال نادرشاه ،به کوشش ک .ب .نسیم ( الهور :دانشگاه
پنجاب.66 ،)1970 ،

شهر بلخ وکاروان تجارتی

ایران نامه ،سال  ،26شماره 4-3
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قصبه جات سکونت دارند 14”.بنا به نوشتۀ او ،بلخ روزگار
پر آشوبی را از سرگذرانده بود ،اما هنوز جاذبۀ خود را
داشت“ :هر چند در این ایام به سبب انقالب و ت ّعدی
کـانش بیمال و
حکـام بدفرجام نهایت بیرونق و ُس ّ
ّ
سقیم االحوال بودند ،لیکن فیالحقیقت شهر خوبی بوده
15
است و باغات و بیرونجاتش خالی از کیفیتی نیست”.
بلخ از جمله شهرهای مهم ِ سرزمینی است که [بعدها]
کشور افغانستان شد؛ سرزمینی که این شایستگی را
داشت که نامش در زمرۀ دیگر مراکز شهری در اشعار
خواجه عبدالکریم ماندگار بماند:
ز بلخ و بدخشان و جیحون کنار
16
ز کابل زمین و دگر قندهار.
شواهدی حاکی از اینکه سدۀ 12ق18/م در بلخ
برای رعایا و برای کشاورزی دورة پر اضطرابی بود .میرزا
محمد مهدی خان استرآبادی در تاریخ جهانگشای
نادری گزارش میکند که افشارها به هنگام ورودشان
به بلخ ،نهرها را “عمیق” و “شکسته” یافتند ،و این
احتماالً اشارهای است به اینکه جویها و آبراههها بر اثر
گل و الی تا آن تاریخ گرفته ،بند آمده و از آب لبریز
شده بود 17.نهرها و مزارع بلخ یقیناً آسیب بیشتری نیز
دیده بود و آن وقتی بود که ،بنا به نوشتۀ استرآبادی،
شهر جنگ میان قوای افشار و نیروهای حاکم بلخ
بود 18.همین طور ،محمود حسینی جامی در تاریخ
احمد شاهی در بارۀ سلسلۀ ُد ّرانی در افغانستان ،گزارش
میکند که در 1174ق1761/م“ ،ساکنان دهات بلخ”
مجبور بودند به شهر مهاجرت کنند تا از “تاخت و تاز”
19
جنگجویان ایمن بمانند.
به نظر میرسد کتابهای تاریخ باقی مانده از سدة
12ق18/م ،ضمن بیان جزئیات جنگهای آشوبزایی
که به بلخ لطمه زد ،تلویحاً میرساند که شهر ارزش آن
را داشته است که در راهش بجنگند .مث ً
ال ،استرآبادی
مینویسد که در نیمۀ سدة 12ق18/م ،بلخ مزارع و
“باغات متراکم” داشته است 20.به گزارش او ،در بلخ
“اسبان عالی” پرورش مییافت ،از جمله اسبان کوه توان
21
که اغلب به رسم پیشکش برای پادشاه میفرستادند.
شهر و والیت بلخ هنوز مردمان و منابعی برآمده از
شرایط اقلیمی مرتبط با چوپانی و کشاورزی داشت.
محمد کاظم مروی در عالم آرای نادری ادعا میکند
که والیت بلخ “ ایالت و احشامات بیحد و حصر
دارد 22”.بلخ جدید در اوایل شهری بود بسیار پیوسته به
استپهای چادرنشینان مجاور .امواج تجارت کاروانی در
آسیای مرکزی شهرهایی از قبیل بلخ ،بخارا و هرات و
نیز طوایف چادرنشین گله چران ،مانند طوایف ترکمان،
قرقیز ،هزاره و قراقلپاق را در میان میگرفت 23.در واقع،
این تجارت کاروانی به گونهای گزیرناپذیر نه تنها پای
مردم چادرنشین را به میان میکشید ،بلکه حتی تا حد
زیادی وابسته به آنها بود؛ این وضعیت در داد و ستد

کاالهایی مانند پشم ،پوست ،احشام و اسب دیده میشد
که به شهرهای آسیای مرکزی میرسید.
در اوایل سدۀ 19م ،محدودۀ تجارت کاروانی آسیای
مرکزی را تماسها و مبادالت میان فرهنگهای مختلف
تعیین میکرد که هم قبایل استقرار یافته و هم قبایل
شبان را در بر میگرفت .بلخ که بین ایران ،افغانستان،
و خانات آسیای مرکزی واقع بود ،در تجارت زمینی
همچنان منزل مهمی به شمار میرفت 24.جمعیت بلخ
همچون دیگر آبادیهای آسیای مرکزی در آن زمان از
محالت”،
جمله بخارا،
مرکـب بود از ساکنان “ قراءّ “ ”،
ّ
و “ حشم نشینان ”،که خشکزار را به کشتزار متصل
25
میکردند.
مانتستیوئرت اِلفینستن ( )Elphinstoneفرستادۀ
حین سفر به بلخ
شرکت هند شرقی به کابل،
ِ
(1224ق1809/م) در وصف قلمرو کابل و وابستگیهای
آن به ایران ،در کتابش ،بلخ را به تفضیل وصف کرده
درههای میان
است .او حدود و ثغور و حومۀ بلخ را ّ
26
هندوکش و رود جیحون تعیین کرده است .بلخ ،والیت
بسیار مهمی بود که شماری ناحیه در شمال هندوکش،
شبرغان ،خولم ،کندوز ،خوست
از جمله میمنه ،اَندخودَ ،
و اندرآب را شامل میشد .ساکنان والیت بلخ عمدتاً
اُزبک ،تاجیک و ترکمان بودند و جمعیتشان حدودا ً به
27
“یک میلیون” نفر میرسید.
بلخ همچنین تاریخی طوالنی از مدیریت آب و
کشت و کار در استپها داشت:
ّ
مسطح و خاصلخیز ،با کشت و
“نواحی اطراف شهر

کاری خوب است .گفته میشود که این منطقه شامل
 360روستاست و با  18نهر ،که از منبع معروف به بند
میر در کوههای هندوکش میآید ،آبیاری میشود .جانب
غرب این مسیر از نیزارهای ضخیم و وسیعی پوشیده
است که ،گرچه باعث شکایت مسافران است ،از خاکی
غنی حکایت دارد که خوب آبیاری میشود .آنچه گفتم
شامل بخش شمالی حومۀ زیر بلخ که تا جیحون ،شنی
28
و بایر است”.
الفینستن روشهای توزیع آب رودخانهها به زمینهای
زیر کشت را نیز بررسی کرده است:
“معمولترین شیوۀ آبیاری ،استفاده از آب رودهاست،
که آب آنها را بعضی اوقات صرفاً به مزارع سرازیر
میکنند ،اما اغلب این کار از طریق جویهای کوچکی
سدهایی به داخل آن مجراها
صورت میگیرد ،آب با ّ
گردانده میشود؛ آن گاه ،به صورت جویهایی از بستر
خود عبور میکنند و در فصلی که آب باال میآید،
یکسره از میان میروند .در رودهای بزرگتر مختصر
خاکریزی در یک طرف هست که تا فاصلۀ معینی به
داخل جریان آب کشیده میشود؛ و اگرچه جریان آب
را کام ً
ال مختل نمیکند ،با این حال ،بخشی از آن را به
داخل نهر میراند .آبراهههای کوچکتری از نهر به داخل
مزارع کشیده میشود ،که طرفین آنها با خاکریزهای
کوچکی بسته شده ،و برای جلوگیری از هدر رفتن آب
29
سطح آن خاکریزها را باال آورده اند”.
جادههای تجارتی که افغانستان را به آسیای مرکزی
متصل میکرد ،از داخل بلخ و از فراز رشتههای برفی
26

14خواجه عبد الکریم ،بیان واقع.64 ،
15خواجه عبد الکریم ،بیان واقع.67 ،
16خواجه عبد الکریم ،بیان واقع.197 ،

17میرزا محمد مهدی خان استرآبادی ،تاریخ جهانگشای نادری ،به
کوشش سید عبداهلل انوار (تهران :دنیای کتاب1368 ،ش)،ص.383
18استرآبادی ،تاریخ جهانگشای نادری.383 ،

19محمود حسینی جامی ،تاریخ احمد شاهی ،به کوشش غالمحسین
زرگرنژاد (تهران :انتشارات دانشگاه تهران1384 ،ش).563 ،
20استرآبادی ،تاریخ جهانگشای نادری.383 ،
21استرآبادی ،تاریخ جهانگشای نادری.443 ،
22محمدکاظم مروی ،عالم آرای نادری ،به کوشش محمدامین ریاحی
(تهران :ز ّو ار1364،ش ،)1985/جلد.481 ،2

23

Jonas Hanway, An Historical Account of the British
Trade over the Caspian Sea (London: Dodsley, 1753),
1:239, 243.

24
Mir ‘Abd al-Karim Bukhari, Histoire de l’Asie
Centrale:Texte Persan (History of Central Asia: Persian
Text), ed. Charles Schefer (Paris: Ernest Leroux, 1876),
5.

Bukhari, Histoire de l’Asie Centrale:Texte Persan, 4.
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اِلفینستن مینویسد بلخ “از شمال به کرانۀ جیحون ،از جنوب به کوههای
هندوکش و پاروپامیسوس ،از شرق به بدخشان ،و از غرب ( بیش وکم)
به بیابان محدود است .بخش جنوبی این سرزمین پر از تپههای متصل به
هندوکش است .این تپهها عموماً صخرهای است ،اما د ّرههای خوب و
پر آب هم دارد .نقاطی از اطراف این تپهها ِ
آب بخش مرکزی والیت
را ،که جلگهای حاصلخیز است ،تأمین میکند .ناحیۀ شمال در جهت
جیحون شنی و غیر حاصلخیز است .شیب رشته کوه بزرگ کوهها بسیار
تند است ،و بخشهای پستت ِر بلخ به جانب جیحون بسیار پست و گرمتر
از قسمتهای پستت ِر افغانستان است که در مجاورت جنوب کوههای
مذکورواقع است”.

Mountstuart Elphinstone, An Account of the Kingdom
of Kaubul, and Its Dependencies in Persia, Tartary, and
India (London: Longman, Hurst,Rees, Orme, and Brown,
Paternoster Row, and J. Murray,1815), 463.
27

Elphinstone, Account, 473.

28

Elphinstone, Account, 463-464.

29

Elphinstone, Account, 304.
Elphinstone, Account, 290-293.

30
31

Elphinstone, Account, 463.

32

Elphinstone, Account, 296-297.

33

Elphinstone, Account, 471.

هندوکش میگذشت .بنا به گفتۀ الفینستن ،طوایف
چادرنشین شبان در این تجارت نقشی اصلی به عنوان
واسطههای حمل و نقل کاال و تأمین حیوانات اهلی ایفا
30
میکردند.
اسب در آسیای مرکزی بیانگ ِر ترکیب صحاری بایر با
زمینهای مزروعی تجارت بود .مهم ترین ارزش تجارتی
بلخ از نظر سیاحان اوایل سدۀ 19م ،نقش آن به عنوان
بازار اسب بود ،و این به سبب اسبان پرطرفدار آسیای
مرکزی بود که در حومۀ بلخ پرورش داده میشد و به
فروش میرسید .الفینستن مینویسد“ :والیت بلخ به
سبب نژاد قوی و فعال اسبانش ،که به تعدادی قابل
مالحظه صادر میشود ،شهرت دارد 31”.او مدعی است
که مرغوبترین اسبان را در افغانستان اص ً
ال از ترکستان،
شمال کابل و قندهار میآورند؛ وی سپس نژادهای
مختلف اسبهایی را که در بلخ خریداری میشد با
قیمتهای آنها به تفصیل شرح می دهد:
“ شمار زیادی از اسبها همه ساله در شمال هند با
عنوان اسبان کابلی ،و در غرب [هند] زیر عنوان اسبان
قندهاری فروخته میشود؛ اما تقریباً همة اینها از
ترکستان میآیند”. . .
“به راستی بزرگترین محل پرورش اسب در
سرزمینهای تابع کابل ،بلخ است؛ از این والیت ،و
سرزمین ترکمان برکرانۀ پایینت ِر جیحون است که عمدۀ
این اسبها صادر ،و [به جاهای دیگر] برده میشوند.
دو نوع اسب بیشتر از همه معامله میشود :یکی ،نسبتاً
کوچک اما بسیار نیرومند و قادر به کار زیاد و ارزان
است؛ و دیگری بسیار بزرگتر و ،به همین سبب ،با
ارزشتر است . . .نوع اول ،گرچه  3گونهاند ،معموالً
به نام ترکی یا ازبکی شناخته میشوند و در بلخ و
والیتهای نزدیک به بخارا پرورش مییابند .نوع دیگر
به ترکمانی معروفند و آنها را در واقع ترکمانها در دو
طرف جیحون ُسـفلی پروردش میدهند .بازارهای مهم،
بلخ و بخارا هستند .اسبها در آنجا از  5تا  20پوند
برای هر اسب ترکی ،و از  20تا  100پوند برای هر اسب
ترکمانی به فروش میرسند . . .بسیاری از اسبها در
خود والیت فروخته میشوند ،و شمار عظیمی سابقا ً به
32
هند صادر میشد”.
الفینستن میگوید شمار اسبها در والیت بلخ چنان
زیاد بود “ که به ندرت مردی در ترکستان پیدا میشود
که به سبب شدت فقر پای پیاده راه برود :حتی گدایان
33
نیز با اسب سفر میکنند”.
غیر هندیها [آشنا با فارسی و متأثر از فرهنگ
ایرانی] که در خدمت شرکت هند شرقی بودند ،نیز
به قصد مشاهده و راهیابی به بازار خرید و فروش
اسب در آسیای مرکزی ،به والیت بلخ سفر میکردند.
در1227ق1812/م ،میرعزت اهلل دهلوی ،همرا ِه حافظ
محمد فاضل خان ،پاتان افغانی ،به دستور ویلیام
شهر بلخ وکاروان تجارتی
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مورکرافت ( )Moorcroftسرپرست سواره نظام شرکت
مقـرر
هند شرقی در بنگال ،به آسیای مرکزی رفتّ .
بود که این جستوجوگران غیرهندی بازارها ،راههای
تجارتی ،کاروانسراها ،و محالت کشمیر تا بخارا را ،با
توجه خاص برای یافتن گلههایی از اسبان ترکمان،
بررسی کنند؛ این اسبها بهترین نژادهای اسب موجود
در آسیا به شمار میرفت که مورکرافت سعی داشت
آنها را برای نخستین بار به هندوستان بریتانیا ببرد.
میر عزت اهلل ،در احوال سفر بخارا شرحی از سابقه
و وضع بلخ به دست میدهد .از سویی ،بلخ را “شهری
نامدار” توصیف میکند که “سابقاً پر جمعیت ،ولی
اکنون تقریباً متروکه است 34”.او تخمین میزند که
فقط  300خانوار در شهر باقی ماندهاند که بیشتر
ازبک ،تاجیک و افغانند 35.میر عزت اهلل غیر مستقیم به
نشانههای شومی در افق شهر ،یعنی به مدیریت نادرست
هژده نه ِر شبکۀ آبیاری آنجا اشاره میکند که مسدود و
آلوده شده و منطقه را در برابر ماالریا و وبا آسیب پذیر
ساخته بود .میرعزت اهلل این شبکۀ آبیاری و خرابیهای
آن را وارسی کرد ،و به این نتیجه رسید که جریان
پارهای از آبراههها بند آمده یا سرریز کرده و باتالقهایی
را ایجاد کرده بود .او میگوید با اینکه زمانی  18نهر
در آنجا وجود داشت فقط  12رشتة آنها برجای مانده
است .بنا بر نوشتۀ میرعزت اهلل آب و هوای شهر نامساعد
بود “به ویژه در فصل گرما که تب [ماالریا] سخت بیداد
36
میکند”.
از سوی دیگر ،میرعزت اهلل متوجه شد که شهر هنوز
صاحب بازاری وسیع دارد و همچنان برای تجارت در
آسیای مرکزی به مثابه بازاری مرزی است ،بهویژه بازار
خرید و فروش اسب .در بلخ دو هفته یکبار شنبه و سه
شنبه بازارهایی تشکیل و اسبهای ترکمانی به آسانی
نواحی واقع در
برای فروش عرضه میشد 37.عزت اهلل،
ِ
فاصلۀ میان بلخ و بخارا را چراگاهها و بازارهای اصلی
دانسته است که اسبان ارزشمند ترکمانها در آن پرورده
38
و فروخته میشدند.
حافظ محمد فاضل خان ،همسف ِر میرعزت اهلل ،نیز
بلخ را دارای بازاری پررونق وصف میکند .او ،در تاریخ
منازل بخارا آبراهههایی را نقشه برداری کرد که در حومۀ
بلخ جاری بود ،جویهای بلخ را وصف و روی نقشه
آورد ،و رد آنها را ،تا جنوب شهر در هندوکش ،و بند
علی ،در طرف غربی بامیان“ ،محلی در کوههایی که
آب به وفور جریان دارد” پی گرفت و منشأ آنها را پیدا
کرد 39.او که به پژوهش دربارۀ گیاهان والیت بلخ دست
زد ،میگوید :با آب فراوانی که این ناحیه دارد ،بعضی
گیاهان اص ً
ال هندی که در آن حوالی دیده
درختان و
ِ
نمیشد ،از جمله انبه ،پرتقال ،نیشکر ،انواع نخل ،خرما
و زیتون را میتوان در بلخ پیدا کرد 40.اما بیش از اینها
همه ،بلخ در آن زمان به سبب کیفیت اسبهایش شهره

بود .حافظ محمد فاضل خان ،بلخ را به عنوان یک بازار
پر رونق اسب معرفی میکند که اسبان ازبک ،قبچاق و
ترکمان در آن پرورده و فروخته میشد .ترکمانها پر
طالبترین نژادهای اسب را پرورش میدادند “ :اسب
ترکمان بر کرانههای آمودریا در قلمرو فرمانروایی شاه
میرحیدر ،پادشاه بخارا ،پرورش مییابد . . .اسب ترکمان
از اسب ازبکی بلندتر و در ظاهر کندتر است ،اما اَشراف
بسیار طالبآنند .دامنۀ قیمت آن از  200تا 1000
41
روپیه و حتی بیشتر است”.
دوازده سال بعد (1239ق1824/م) ،وقتی مورکرافت
خود به بلخ سفر کرد ،وضع متفاوت بود و نور امید در آن
کمتر از اوایل قرن به چشم میخورد .مورکرافت درست
بعد از شیوع وبای سالهای 1239-1232ق-1817/
1824م ،به بلخ رفت و هژده نهر را رو به ویرانی دید:
“سپس ما از شکافی در رشته تپهای به دست چپ
خود پیچیدیم ،جایی که جریان اصلی آب بلخ ،یا رود
 18شاخه از آن خارج میشود؛ هیجده شاخه بدان
سبب خوانده میشود که سابقاً همین هیجده جوی
آب را تغذیه میکرده است .قسمت اعظم این رود [بر
کـپههایی
اثر گل و الی] بند آمده بود . . .ما از روی ُ
گلی رو
از زباله و پارههای آجر ،و از میان دیوارهای ِ
به ویرانی به سختی راه خود را یافتیم 42”.بازار تنگ و
“نیمه ویران” تقریباً تنها باقی ماندۀ مسکونی پایتخت
43
باکتریا بود ،پایتختی که زمانی بسیار شهرت داشت.
او و همراهانش دو شب را در توتستانی گذراندند“ ،که
باتالقی تمام عیار بود ”،و احتماالً جایی بود که
خاکش
ِ
مورکرافت و میرعزت اهلل به وبا مبتال شدند 44.با این
همه ،والیت بلخ حتماً هنوز بازار اسب پررونق بود ،زیرا
گفته شده است که وقتی مورکرافت درگذشت ،نزدیک
به “ 100نمونه از بهترین نژادهای اسب ازبک و ترکمان
45
داشت”.

34میر عزت اهلل ،احوال سفر بخارا ،نسخۀ خطی  ،745مجموعۀ ِسر ویلیام و
گور اوزلی ،کتابخانۀ بادلین ،دانشگاه اکسفرد ،ورقهای  .162-163برای
ترجمۀ انگلیسی قابل قبولی از این اثر ،نک:

Travels in Central Asia by Meer Izzut-Oollah in the Years
1812–1813, trans. P. D. Henderson (Calcutta: Foreign
Department Press, 1872), 85.

شمارههای مندرج در یادداشتهای مربوط به این نسخه شامل شمارة
صفحات ترجمۀ انگلیسی نیز هست ،که داخل پرانتـز قرار دارد.
35میر عزت اهلل ،احوال سفر بخارا.)79( 69-168 ،

36میر عزت اهلل ،احوال سفر بخارا.)85( 163-162 ،

37میر عزت اهلل ،احوال سفر بخارا.)79( 169-168 ،

میر عزت اﷲ ،احوال سفر بخارا (آکسفورد :کتابخانه بادلین)Bodl.OR.745،

وبا و سقوط بلخ

حدودا ً در سال های 1255-1246ق/دهۀ 1830م،
مسافران بیشتر و بیشتر بر انحطاط و کاهش جمعیت
بلخ بر اثر شیوع مکرر وبا در فصول سیالبهای تابستانی
تأکید میکردند .بیماری واگیردار وبا در اوایل سدۀ 19م
از بنگال ،نزدیک رودخانۀ گنگ ،به بلخ و آسیای مرکزی
سرایت میکرد .بیماری از جهت شمال ،از جادههای
تجارتی به کابل و سپس به بلخ منتقل میشد و آب
مجاری مسدود و لبالب شدۀ شبکۀ آبیاری آن را آلوده
46
میکرد.
خواجه احمد شاه ،از مریدان طریقت نقشبندی ،که
در خدمت شرکت هند شرقی بود ،به هنگام شیو ِع وبا
در 1248ق1832/م از بلخ دیدار کرد و بعدها شرحی
از سفرهای خود را با عنوان “گزارش سفرهای خواجه
احمد شاه نقشبندی ”،در مجلۀ انجمن آسیایی بنگال

38میر عزت اهلل ،احوال سفر بخارا.)85( 163-162 ،
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Alexander Burnes, Cabool: Being a Personal Narrative
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Hafiz Muhammad Fazil Khan, Tarikh-i Manazil-i
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William Moorcroft, Travels in the Himalayan provinces
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of a Journey to, and Residence in That City (London: John
Murray, 1841), 195.
46
David Arnold, “Cholera and Colonialism in British
India,” Past and Present, 113 (1986), 118–51.

of Hindustan and the Panjab (London: John Murray, 1841),
492.
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منتشر کرد .او از کرانههای آمودریا از وسط “شنزاری”
به بلخ رفت .اگرچه والیت بلخ به نظر آباد میرسید و
“همه نوع قافله” از آن عبور میکرد ،شهر به نظر خواجه
احمد شاه ناسالم بود و او مسافران را از بیتوته کردن در
آنجا بر حذر میداشت “ :بلخ شهر کهنۀ ویرانی است.
اینجا بادهای گرم ،و گهگاه َسموم [یا باد زهرآگین
مهلک] میوزد؛ مسافران از بیم سموم به ندرت در خو ِد
بلخ میمانند بلکه به مزارشریف میروند ،که در آن،
زیارتگاهی معروف و نیز شهری وجود دارد . . .اینجا
بسیار سالمتر و خنکتر از بلخ است 47”.او در اینجا این
ی کند که وبا مرضی است
شایع زمانش را تکرار م 
تصور
ِ
که از راه هوا ،شیوع پیدا میکند.
موهان لعل ،که او هم در 1248ق1832/م همرا ِه
گروه الگزاندر برنز ( )Burnesاز بلخ میگذشت ،این
شهر را نوعی گودال غبار در آسیای مرکزی توصیف
کرد “ :با  15مایل راهپیمایی به محلی کهن به نام بلخ یا
باکتریا رسیدیم . . .که در گذشته شهری بسیار بزرگ و
پرجمعیت بود ،لیکن در حال حاضر چیزی جز تودهای از
ویرانی و گرد و خاک نمیتوان دید 48”.به عالوه ،بازار شهر
در هم ریخته و غیر فعال بود؛ و در حالی که باغهای میوه
در سراسر شهر پراکنده بود ،موهان لعل اعتقاد داشت که
“این میوهها برای غریبههایی که با خوردن آن ناخوش
49
میشوند گوارا نیست”.
موهان لعل سقوط بلخ را نتیجۀ سوء مدیریت و
آلودگی شبکههای وسیع آبیاری آن میدانست:
“اقامتگاه ما در محاصرۀ جویهای کثیفی بود که
کشتزارها را مشروب میکرد . . .زمینهای لم یزع همه
جا دیده میشود ،هرچند که مناسب کشاورزی است.
زارعان آن دیار بسیار اندک است . . .آب به “ هیجده
شمار
ِ
نهر بلخ ” تقسیم میشود .جای بسی تأسف است که
چنین سرزمین مرغوب ،هموار ،غنی و پرآبی به دست
وحشی الاُبالی افتاده که زحمت شخم زدن آن را
مشتی
ِ
به خود نمیدهند 50”.در اینجا حتی موهان لعل ،که محلی
است ،به روشنی گرایش خود را به شهر و شهر نشینی
آشکار میکند و کسانی را که از شخمزدن زمین سر باز
میزدند ،غیر متمدن میخوان َد .اما نکتۀ مهمتر
اظهار نظر در باب نارسایی شبکههای آبیاری است که
برای حیات بلخ بسیار ضرورت داشته است .برنز ،که همراه
موهان لعل سفر کرد ،از بلخ شهری ترسیم کرده که
زمانی بلندآوازه بوده ولی اکنون مخروبه است“ :شهر خود،
همچون بابل ،انباری تمام عیار از آجر برای نواحی اطراف
آن است .اکثر باغهای قدیم اکنون دستخوش بیتوجهی و
مملو از علفهای هرز است ،نهرها خشک شده است ،ولی
ردیفهای درخت این سو و آن سو کشیده شده است.
مردم احترام زیادی برای شهر قائلاند ،و معتقدند که یکی
51
از قدیمترین قسمتهای مسکونی جهان بوده است”.

برنز آن تغییرات بوم شناختی را هم که به اعتقاد
بعضی ،در این شهر رخ داده ،به اجمال شرح داده و
شیوع بیماری را در شهر معلول خرابی آبراههای آن
دانسته است:
“ آب و هوای بلخ بسیار ناسالم است . . .ناسالمی آن
ناشی از آب آن است که چنان با خاک و گل مخلوط
شده است که پس از هر بارانی به چاله حوض تبدیل
میشود .آب در بلخ با زحمت زیاد از راه جویهایی
منشعب از رودخانه توزیع شده است .گفته میشود
شمار این جویها دست کم  18رشته است؛ اما
بسیاری از آنها در حال حاضر غیر قابل تشخیصاند.
این جوی ها مکررا ً سرریز میکنند و باتالقهایی
برجای میگذارند که زیر تابش آفتاب به سرعت
خشک میشوند .به نظر میرسد این وضعیت سبب
52
بیماریهای شایع در شهر است”.
برنز و موهان لعل ،هر دو ،در شرح سقوط بلخ ،بیماری
وبا را در این شهر با وخامت و آلودگی شبکۀ آب آن،
یعنی هژده نهر ،مرتبط میدانستند.
در اواسط سدة 13ق19/م ،مسافران ایرانی چون
رضاقلی خان هدایت توصیفهای انتقاد آمیزی از
شهر برجای گذاشتهاند .او که در 1267ق1851/م به
سفارت از سوی شاه قاجار به حوالی جیحون رفت ،از
وضعیت آب و هوای بلخ ابراز تأسف کرده است“ :بلخ
در سوابق ایام آبادی تمام داشته ،اکنون خراب و ویران
53
است و در بدی آب و هوا ضرب المثل است”.
علیقلی میرزا اعتصادالسلطنه ،مدیر دارالفنون ،در
تاریخ وقایع و سوانح افغانستان ،که در1273ق1857/م،
به دنبال جدا شدن هرات از ایران چاپ شد ،بلخ را
جزو “ شهرهای بزرگ” افغانستان به شمار آورده است

که از آن با عنوان “ ایران شرقی” یاد شده است .در
وصف بلخ ،گذشتۀ درخشان این شهر را نیز با وضع
آن زمانش مقایسه میکند“ :بلخ سابقاً جزو مملکت
جمعیت آنجا از افاغنه و ازبک است که
خراسان بود و
ّ
بعضی از آنها در قصبات و قری و برخی در خیمه و
چادر سکنی دارند .بلخ در قدیم از شهرهای مشهور
بوده . . .و [لی] به جهت حوادث چند که بر او روی داد
54
چندان آباد نیست”.
همین طور ،محمد حسن خان اعتمادالسلطنه،
دیلماج یا ترجمان ناصرالدین شاه قاجار و وزیر
انطباعات ،در مرآت البلدان ،بر فقدان کشت و زرع و
سکونتگاه در حومۀ ویران بلخ افسوس میخورد:
جمعیت زیاد بود ،آبادتر از اغلب
“اگر در ناحیۀ بلخ
ّ
قطعات ربع مسکون میشد ،زیرا که آب و اراضی
مستعد که الزمۀ آبادانی است در حوالی بلخ بسیار
است .اسبهای بلخ از سایر اسبهای ترکستان
بهتر است .مزار یکی از قرای متعلق به بلخ است،
ولی زیاده از  200خانوار در آن نیست . . .اهالی
بلخ در تابستانها به واسطۀ عفونت هوای شهر به
مزار میروند و نیز به جهت خرابههایی که اطراف
بلخ است ،فصل تابستان عقرب در شهر زیاد پیدا
55
میشود”.
اعتمادالسلطنه در بخشی دیگر راجع به جغرافیای
تاریخی رود جیحون ،شعر زیر را در وصف بلخ آورده
است:
محمد خان چو از آمویه بگذشت
رشاب عیش ِ اهل بلخ شد تلخ
متام شهر ویران گشت از جنگ
56
وز آن تاریخ شد “ویرانی بلخ”
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خاتمه

با همة تأکیدی که بر زوال تجارت زمینی و
فتوحات مغوالن میشود ،سقوط بلخ ناگهانی بود.
حدود 1215ق1800/م ،بلخ بازار مرزی مهمی برای
تجارت اسب در آسیای مرکزی به شمار میرفت.
زندگی در این شهر آباد ،با توجه به نزدیکی آن به
استپهای قراقروم ،به مدیریت شبکۀ آسیبپذیر
آبیاری شهر (هژده نهر) بستگی داشت .تا اوایل
سدة 19م ،مجراهای آبیاری بلخ گرفته و لبالب از
آب شده بود و همین مسئله ،زمینهای مجاور را به
باتالقهایی تبدیل میکرد .مجاری آب در بلخ راکد و
آلوده ،و منبع شیوع وبا در اواسط این سده بود .پس
در واقع ،وبا (و ماالریا) بود که سبب انحطاط شهر و
سقوط آن در عرصۀ تجارت آسیای مرکزی گردید.
گرچه در سدۀ 19م ،از اهمیت بسیاری
ازشهرهای کاروان رویِ آسیای مرکزی کاسته شد،
انحطاط بلخ بسیار شدید بود .یافتههای این مقاله
نشان میدهد که ویرانی شبکههای آبیاری ِبلخ و
پراکندگی ویروس وبا در آب آلودۀ شهر از علتهای
اصلی این انحطاط بوده است .ظهور مزار شریف به
عنوان شهری زیارتی و کرسی ِایالتی نیز بازگشت بلخ
را به وضع پیشین غیر محتملتر ساخت و بسته شدن
مرز آسیای مرکزی [با نظارت هیئاتهای بریتانیایی-
روسی تعیین خطوط مرزی ]،در اواخر این سده بلخ
ِ
را در مرزهای فراموش شدۀ افغانستان ِعصر درانی
که مرکزش کابل و قندهار بود ،و ایران عهد قاجارکه
به فاصلۀ بسیار دوری در تهران متمرکز بود؛ به حال
خود رها کرد .هیچ یک از این دو قدرت امکان آن
را نداشت که بلخ را به حیطۀ سیطرۀ خود درآورد یا
شبکۀ فروریختۀ آبیاری شهر را سر و سامان دوباره
بخشد.
شرح سقوط بلخ درنوشتههای پژوهشگران،
سیاحان ومأموران سدة 19م ثبت و ضبط شده
است .سفرهای تحقیقاتی آنها به قصد مساحی و
نقشه برداری ،اساس وصفهای آنان از سقوط بلخ را
تشکیل میدهد ،اما این وصفها ،مشاهدات واقعی و
تجارب شخصی آنها را نشان می دهد .در حالی که
سفرهای تحقیقاتی و مأموریتها به منظور مساحی
منطقه ماهیـتی استعماری داشت ،همین سفرهای
علمی و گزارشها حاصل آن با تماسهایی میان
قدرتهای استعماری و مردم و مکانهای واقعی
تحقق یافت که موضوع آن تحقیقات بودند . . .منابعی
که از این طرحهای تحقیقاتی برجای ماند نشان
میدهد که در نیمۀ اول سدۀ 19م ،شهر بلخ ،که
زمانی مرکزیت داشت ،در دنیای آسیای مرکزی به
حاشیه رانده شد. .
شهر بلخ وکاروان تجارتی

ایران نامه ،سال  ،26شماره 4-3

169

اصناف و پیشهوران

ایران نامه سال ،26شماره 4-3

اصناف و
پيشهوران در
سدههای نخستین
اسالمی در ایـران
فاطمه اروجي

عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تبريز

forouji@tabrizu.ac.ir

چکیده :نخستين تشكيالت اصناف و پيشهوران در تاريخ
ايران پس از اسالم در قالب تشكيالت و ترتیبات گروههایی
مانند عياران و جوانمردان بود .در اين دوران اهل فتوت ،عياران
و جوانمردان داراي تشكيالت ،ترتيبات و الگوهاي پذيرفته
شدهاي بودند كه از آن تبعيت ميكردند و در كنار حرفه و پيشة
خود به رفع مظالم و ستمهاي موجود در جامعه و دستگيري از
ضعفا و تهيدستان ميپرداختند.
همزمان با رشد و گسترش شهرنشيني و برقراری ثبات و
آرامش نسبی از سدة 3ق9 /م در بخشهای مختلف ایران،
صنعت ،تجارت و بازرگاني رشد و گسترش یافت و در اين
ميان ،حرفهها و پيشههاي متعددي در جامعه پديدار شد .در اين
دوران از سويي با نظارت حكومتي ،و از سوي ديگر با تدوين
ب نظران
برنامهها و رساالتی چند از سوي نويسندگان و صاح 
دربارة اهل ِحرف ،صنعت و تجارت در ميان گروههاي اصناف و
پيشهوران به تدريج تشكيالت و ترتيباتي پدید آمد .و با توجه به
پيشينة ارتباط ميان اهل ِحرف و پيشه با گروههايي مانند عياران،
و همچنين با ايجاد و پديد آمدن گروهها و تشكيالت اجتماعي
و سياسي ديگر در جامعه و ارتباط آنها با يكديگر ،ترتيبات
و تشكيالت اصناف و پيشهوران به تدريج گسترش يافت و با
گذشت زمان صورت كاملتري به خود گرفت .به طوري كه از
منابع و نوشتههاي آن دوران بر ميآيد ،از حرفهها و پيشههاي
زير ميتوان نام برد :سفالگري ،فلزكاري ،شيشهگری ،نساجي،
كاغذ سازي ،خوشنويسي و جز آن.
اهل حرف و مشاغل در تحوالت و دگرگونيهاي زمان خود
نقش مهم و بسزايي را ايفا ميکردند و در زنده نگاه داشتن
آيينها و سنتهاي ملي ايران ،مانند جشنهاي سده ،مهرگان
و نوروز هم نقش بسيار مهمي را بر عهده داشتند .گروههايي
از اصناف و پيشهوران با داخل شدن در انجمنها و تشکیالتی
مانند اخوان الصفا و اسماعيليه در دورههاي بعد ،بر مسائل و
جريانهای سياسي ،اجتماعي و فرهنگي تأثير بسياري گذاردند.
و درست به دليل نفوذشان در انجمن اخوان الصفا بود كه از 51
رسالة ايشان ،يك رساله به مسائل و مباحث اهل حرف و پيشه
اختصاص یافته است .زمینههای شکل گرفتن اصناف و عملكرد
اجتماعي و فرهنگي آنها در دوران مورد بحث ،از رويكردهاي
مهم اين نوشتار است.
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مقدمه :بررسي و پژوهش دربارة اصناف و پيشهوران
در دورة نخستين دولتهای حاكم بر ايران پس از اسالم
کار آسانی نيست ،و به بررسي و تحقيق همه جانبه و
گستردهاي نياز دارد .در بررسي و پژوهش پيرامون اصناف
و پيشهوران در دوران مورد بحث ،نخست باید به پيشينة
آن در ايران باستان پرداخت .بر پایة یافتههای پژوهشگران،
در دورة ساسانيان ،با گروههايي از اصناف و پيشهوران،
فعاليتها ،عملكردها ،سازمانها و تشكلهاي آنها مواجه
هستيم .فرمانروايان آن سلسله حتی در بعضی از دورهها ،بر
عملكردها و سازمانها و تشكلهاي آنها نظارت داشتند.
ارتباط و پيوستگي ميان اصناف و پيشه وران از يك
سو ،و ارتباط ميان آنها و گروهها و سازمانهاي ديگر
جامعة آن روزگار ،از جمله اسماعيليان و اخوان الصفا،
از سوی دیگر ،موجب طرح اين مسئله از سوي بعضی
پژوهشگران گرديده است كه اسماعيليان و اخوان الصفا
و تشكيالت آنها را موجب ایجاد اصناف و پيشهوران
در تاريخ اسالم بدانند .تأثیر این گروهها و سازمانها در
تشكيالت ،ترتيبات و سازمانهاي اصناف و پيشهوران
از خالل منابع موجود ،قابل مشاهده است .در عین
حال نمیتوان ارتباط اصناف و پيشهوران با اهل فتوت،
صوفيان ،اسماعيليان و اخوان الصفا را نادیده گرفت.
بررسی زمینه های شکل گرفتن اصناف و کارکرد های
اجتماعی و فرهنگی آنها در سده های نخستین اسالمی
در ایران محورهای اصلی پژوهش حاضر است .فرضیة
پژوهش این است که نخستین تشکیالت اصناف و
پیشهوران در تاریخ ایران بعد از اسالم در قالب تشکیالت
و ترتیبات گروههایی مانند عیاران و جوانمردان بود ،و
اصناف در تحوالت و دگرگونیهای اجتماعی ،سیاسی
و فرهنگی زمان خود نقش مهم و تأثیرگذاری داشتند.
روش به کار رفته در این پژوهش ،روش تحقیق تاریخی با
استفاده از تکنیک توصیفی -تحلیلی است.
اصناف ،جمع صنف ،به معناي گونه و نوع ،در
اصطالح به دستههاي مستقلي از پيشهوران گفته میشود
كه فعاليت مشابهي دارند 1.واژة اصناف در متون قديم
نيز به همين معنا به كار رفته است .عتبي ،مورخ دورة

غزنوي (431 -388ق1040 -998/م) در بحث در بارة
مسجد غزنه ،از اصناف آن شهر هم سخن به ميانآورده
است 2.صاحبان اصناف در جامعة اسالمي به “اصحاب
م ِ َهن” و “اصحاف ِح َرف” و “ارباب مهن و حرف” هم
معروف و مشهور بودند 3.در بحث از اصناف و پيشهوران
در نخستين حاكميت هاي ايران پس از اسالم ميبايست
پيشينه و سابقه آن را مورد توجه و بررسي قرار داد.
پيشهوران در دورة ساسانيان (652-226م) نيروي بسيار
مهم و بافرهنگي به شمار ميرفتند 4و گروه كثيري از آنها
مسيحي بودند 5.شاپور اول ساساني (272-241م) پيشهوران
بسياري از اسيران و اتباع كشورش گرد آورد و آنها را در
كارگاه ويژهای در دربار به کار گماشت .او کنار كاخ خود
در كرخ لَدن (نام سریانی ایرانشهر ،شهری در خوزستان
نزدیک شوش) كارگاهي ترتيب داد .پيشهوران در گونهاي
مجتمع ،يا كارگاه ،گرد آمدند .در رأس هر گروه محترفه
پيش كسوتاني قرار داشتند 6.در
(حرفهمندان) استادان يا 
نوشتهای كليسايي ،به تاریخ 544م ،امضاي رئيس محترفه
يا پيشكسوت ديده میشود كه در متن سرياني به صورت
پارسي آن كروگبد ( )qarugbedآمده است .كروگبد رئيس
7
پیشهوران يا محترفه بود كه در رأس كارگاهها قرار داشت.
از سازمان پيشهوران در دورة ساساني اطالعاتي در دست
نداريم ،و از این رو ،بررسي چگونگي انتقال سازمانها و
تشكيالت آنها به دوران پس از اسالم و ارتباط ميان آنها با
مشكل روبهروست .پژوهشگران مينويسند که تشكيالت
پيشهوري اسالمي از تشكيالت سرزمينهاي مفتوح تأثير
پذيرفت ،و نيازمنديهاي جدید جامعة اسالمي بدان افزوده
8
شد ،و در نتيجه ،اصناف اسالمي پديد آمد.
پس از فتح ايران به دست اعراب و به هنگام
فرمانروايي ايشان بر کشور ،افراد داراي حرفه و پيشة
مشابه در يك محله و يك راسته به كار اشتغال داشتند،
همانند شهرهاي روم شرقی (بيزانس) .9بعضی عقيده
دارند كه اصناف اسالمي از آغاز ويژگيهاي تازهای
داشت كه پيش از آن سابقه نداشت .اگر چه آنها صرفاً
احيای اصناف قديم محلي بيزانس و ساساني نبود ،بدون
10
شك از آنها تأثير گرفته بود.
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ایران نامه سال ،26شماره 4-3

171

نخستين تشكيالت اصناف و پيشهوران در
حكومتهاي اسالمي ،در قالب تشكيالت و ترتیبات
گروههایی مانند عياران و جوانمردان بود .در آن دوره
اهل فتوت ،جوانمردان و عياران تشكيالت ،ترتيبات و
الگوهاي پذيرفته شدهاي داشتند كه از آن تبعيت ميكردند
و در كنار حرفة خود به رفع مظالم و ستمهاي موجود در
جامعه و دستگيري از ضعفا و تهيدستان ميپرداختند.
آنچه در تاریخ اجتماعی ایران به عنوان آیین جوانمردی
و گاه فتوت خوانده میشود شیوهای از حیات روحی است
که ریشههای تاریخی و جغرافیایی آن را هیچ کس تاکنون
به کمال نتوانسته است مورد پژوهش علمی قرار دهد 11.در
بارة فتوت و جوانمردی و آئین آن ،در کتبی مانند نفائس
الفنون شمس الدین محمد آملی (وفات 750ق )،به موارد
چندی اشاره شده است .در این کتاب دوری از هوی و
هوس ،پیروی از اصول انسانیت و شرافت ،رسیدگی به
اقربا ،ضعفا و تهیدستان ،مشفق و ناصح خلق خدا در مصالح
دین و دنیا ،تالش در کسب کماالت ،از جمله ویژگیهای
فتیان و جوانمردان دانسته شده است 12.همچنین آملی ،مبانی
واصول فتوت را در موارد ذیل عنوان می کند :وفا و راستی،
13
بخشش ،تواضع ،نصیحت ،هدایت ،توبه و غیره.
عیاران ،جوانمردان و فتوتیان از گروههای مشخصی
بودند که در فاصلة سدههای 6-3ق12-9/م هم در
عراق و هم در ایران فعالیت داشتند .آنچه شایان توجه
است اینکه در سدههای نخستین و میانة اسالمی،
گروههایی از عیاران ،جوانمردان و فتیان به مسائل،
دگرگونیها و جریانهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی
عصر خود توجه نموده و در بعضی از آن مسائل و
14
جریانها نقش مهمی را ایفاء کردند.
میتوان اتصاف به ویژگیهای جوانمردی و فتوت
را از اصلیترین گرایشهای اصناف و پیشهوران در
این دوره عنوان کرد .از فتوت نامههایی که در دست
است میتوان دریافت که بسیاری از پیشهوران خود از
جوانمردان بودند و از این رو در تشکیالت جوانمردان
فعالیت داشتند .از همین رو ست که در این متون بخشی

به آئین و آداب پیشهها و طریق داد و ستد اختصاص
15
یافته است.
عياران و جوانمردان سلسله مراتبي داشتند و به ترتيب
اهميت ،رؤساي خود را امير ،قائد ،نقيب و عريف ميناميدند.
همين سلسله مراتب و ترتيبات در تشكيالت اصناف و
پيشهوران هم به چشم ميخورد .در رساالت حسبة قرن
6ق12/م ،از قديمترين متون در بارة اصناف پيشهور ،به
رؤساي كسبه مانند عريف ،امين و مقدم ،و نيز اجراي
16
فرمانهای محتسب از سوی محترفه ،اشاره شده است.
در سدههاي  3و 4ق ظاهرا ً عياران دو مركز عمده
داشتند :يكي بغداد و ديگري خراسان .عياران خراسان
بيشتر در سيستان و نيشابور ميزيستند .از تشكيالت
آنها اطالعات مفصل و دقيقي در دست نداريم ،ولي به
احتمال قريب به يقين ،تشكيالت نسبت ًا منظمي داشتند
و به رؤساي خود سرهنگ و نقيب ميگفتند 17.خاندان
صفاريان (393 -247ق1003 -861/م) از طريق پيوستن
به همين گروههاي عيار در سيستان شهرت و معروفيت
18
كسب کردند و به قدرت رسيدند.
در این دوره میتوان از ارتباط و مناسبات میان
اهل تصوف و گروههای منسوب به آن ،با اصناف
و پیشهوران یاد کرد .گرایشهای صوفیانه به عنوان
یکی از گرایشهای اصناف و پیشهوران ،گروههایی از
آنها را به سوی خود میکشاند .به این سبب اصناف
و پیشهوران از مریدان اهل تصوف و عرفان به شمار
میرفتند .برای مثال ،میتوان به ارتباط میان ابوسعید
ابی الخیر (440-357ق1048-968/م) ،صوفی معروف
و مهم سدة  4و  5ق ،با برخی از صاحبان حرف و
پیشه اشاره کرد 19.کرامات ابوسعید ابی الخیر پیروان
بسیاری را از میان طبقات اداری غزنوی ،اعیان شهری،
بازرگانان ،دکان داران و پیشهوران بزرگ به سوی او
کشانید .او اعانات زیادی را از طبقات مختلف ،از
20
جمله بازرگانان ثروتمند ،دریافت میکرد.
در واقع ارتباط دوسویهای میان گروههای مختلف
صوفیه و پیشهوران وجود داشت .گروههایی از اصناف

و پیشهوران مریدان صوفیان به شمار میرفتند و برای
تبلیغ و گسترش آرای صوفیه بازوان قابل اعتمادی به
حساب میآمدند .از سوی دیگر ،اصناف و پیشهوران
از طریق صوفیان و مراکز تبلیغ و دعوت آنها،
مانند زاویه وخانقاه ،به تشکل و سازماندهی صنفی
برنامههای خود میپرداختند و میتوانستند در مسائل
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی حضوری نسبت ًا مؤثری
داشته باشند.
یکی از فرقههای مذهبی مهم این دوره ،فرقة کرامیه
بود .سدههای  4و  5ق اوج فعالیت و قدرت این
فرقه بود که در خراسان و به ویژه در نیشابور نشو
و نما یافته بود .با وجود برخورداری فرقة کرامیه
از ویژگیهای تصوف ،اما فرقهای بسیار فعال و در
مسائل و جریانهای سیاسی و اجتماعی نقش مهم
و مؤثری داشت .موسس این فرقه ،ابوعبداهلل محمد
بن کرام السجزی نیشابوری ( وفات 255ق869/م)
است .او در سیستان به دنیا آمد ،اما تحصیالت خود
را در نیشابور تمام کرد و بیشتر ایام عمرش را در
آن شهر به سر برد 21.مذهب محمد بن کرام نیشابوری
به عنوان یکی از مذاهب مهم آن دوره ،در بخشهایی
از خراسان و ماوراءالنهر طرفداران بسیاری یافت .از
جمله گروههای طرفدار آن را میتوان در میان برخی
از صاحبان اصناف و پیشه دید .بافندگان و دیگر
صاحبان حرف در میان طرفداران این فرقه مذهبی
22
دیده میشدند.
ميان بعضی از تشكيالت ،رسوم و سنتهاي صوفيه
و فتوتيان با تشكيالت ،رسوم و سنتهاي اصناف و
پيشهوران پیوستگیها و ارتباطهایی دیده ميشود.
افكار صوفيان بر اصناف و پيشهوران تأثيرات بسياري
گذاشت ،و بسياري از انديشههاي صوفيانه ميان آنها
رسوخ کرد .درجات شيخ ،استاد و شاگرد در هر دو
گروه دیده میشود 23.مراسمي كه هنگام پيوستن افراد
به متصوفه به جا ميآمد ،در ميان اصناف اسالمي هم
به چشم ميخورد 24.بعضی مراسم فتوتيان و صوفيان،

مانند كمر بستن (شدّ ) و پوشيدن سراويل به هنگام
اعطاي رتبة استادي ،و مراسمي كه به این منظور بر
پا ميگرديد ،در ميان تشكيالت اصناف و پیشهوران
هم رواج و گسترش يافته بود 25 .هر یک از اصناف،
همچنين به رسم اهل فتوت ،يكي از پيامبران را واضع
و مبتكر حرفة خود ميدانستند و خود را به او منتسب
ميکردند ،مث ً
ال :بافندگان (شعيب) ،خياطان (ادريس)،
نجاران (نوح) ،بنايان (ابراهيم) ،آهنگران (داود)،
رنگرزان (عيسي)  26و غیره  .اين ،بدان سبب بود كه
نهضت تصوف در ميان عامة مردم نفوذ يافته بود و
بسياري از صاحبان اصناف و پيشهوران به آن پیوسته
27
و از آن متأثر شده بودند.
در فتوت نامههايي كه در دست است ،فصولي به
فتوت و جوانمردي پيشهوران و اصناف پرداخته شده
است“ 28.فتوت نامة قصابان“ 29”،فتوت نامة كفش
دوزان” 30و نظایر آن از این دست است .و در بارة
آئین کسب و تجارت و آداب مربوط به آن هم مطالب
31
چندی میتوان از آنها به دست آورد.
جنبش اسماعيليه و طرفداران و پيروان شيعيان
هفت امامي با توجه به گروههاي متعدد اصناف
و پيشهوران قابل توجه و بررسي است .برخي
پژوهشگران منشأ اصناف اسالمي را در تبليغات
گروههاي اسماعيلي ميدانند و مينويسند كه با
بسط تجارت و رونق صنعت از قرن 3ق به بعد و
افزايش شمار محترفه ،فرقههاي شيعي اسماعيلي
براي جذب نيروهاي پيشهوري شهري دست به تبليغ
زدند 32.لوئی ماسینیون در این زمینه تا جایی پیش
میرود که مینویسد اصناف و پیشهوران در شهرهای
اسالمی در سدههای  3و 4ق 9/و10م با اسماعیلیان
و تبلیغات آنها در ارتباط بودند و اسماعیلیان باعث
ایجادگروههای اصناف و پیشهوران در شهرهای
اسالمی شدند 33.برنارد لوئيس در این باره مينويسد
كه مذهب اسماعيلي در پرتو ارتباطاتش با اصناف و
حرف ،توانسته بود بر اصناف و گروههاي پيشهوري
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در جامعة اسالمي نفوذ شديدي اعمال كند و اثر ژرفي
بر آنها بگذارد 34.خواجه نظام الملك طوسي هم در
سياستنامه ،در بارة دعوت قرمطیان و گسترش تبليغات
ايشان در ميان اصناف و كسبه و پيشهوران خراسان
مطالبي عنوانكرده است 35.به نوشتة ناصر خسرو،
قرمطيان در لحسا در ميان پيشهوران نفوذ كرده بودند
و از آنان پشتيباني ميکردند ،تا جايي كه“ :و هر غريب
كه بدان شهر افتد ،و صنعتي داند ،چندان كه كفاف او
باشد ،مايه بدادندي تا او اسباب و آلتي كه در صنعت او
به كار آيد بخريدي ،به مراد خود زر ايشان همان قدر
كه ستده بودي بازدادي 36”.مسلم است كه قرمطیان براي
جذب و متمايل کردن گروههاي اصناف و پيشهوران به
سوي خود به اين اقدامات دست ميزدند.
فرهاد دفتری اگرچه از ارتباط میان اصناف و
پیشهوران با گروههای اسماعیلی مواردی را یادآور
میشود ،ولی این احتمال را رد میکندکه اصناف و
پیشهوران از طریق اسماعیلیان و تبلیغات آنها به وجود
آمده باشند .او معتقد است داعیان اسماعیلی به بسیاری
از نقاط فرستاده میشدند و طبقات مختلف اجتماعی
مختلفی را به سوی خود جلب میکردند و طبیعت ًا در
این میان بخشی از طرفداران آنها در میان صاحبان
اصناف و پیشهوران متعدد بود ،ولی پیروزیهای
اسماعیلیان ،به ویژه در مراحل اولیه ،در محیطهای کمتر
شهرنشین شده و دور از مراکز حیاتی اداری دستگاه
خالفت ،بیشتر بود .کارگران شهری و پیشهوران
معموالً به آنها نمیپیوستند .شاید به این سبب که این
طبقات ،داعیان اسماعیلی را آن کسانی نمیدیدند که
منافع آنها را به کرسی قبول بنشانند .دعوت اسماعیلیه
نخستین ،بیشتر به کشاورزان و روستائیان و اعراب
بدوی توجه داشت و به حمایت و پشتیبانی آنها متکی
بود .در نتیجه ،مالحظه میشود که نهضت اسماعیلی
تا دورههای بعد ،در مناطق شهری نفوذ واقعی به هم
نرسانید .بنابراین ،اسماعیلیان نمیتوانستند در ایجاد
37
اصناف و پیشهوران نقشی داشته باشند.

به طور قطع نميتوان گفت كه پيدايش اصناف ،به
گروههاي اسماعيلي و تبليغات ايشان در ميان مردم
مربوط باشد .ميتوان گفت كه اصناف اسالمي در
نهضت اسماعيليان قرمطي نفسي تازه كرد و به سوي
تحقق آرمانهايش راهي جست .نهضت اسماعيليه هم
در راه انتشار تعليمات و محقق ساختن اهداف خود ،از
اصناف و پيشهوران بهره گرفت و اين از عواملي بود كه
38
به تطور و تكامل اصناف كمك كرد.
و اما ارتباط اخوان الصفا و انجمنشان با اصناف و
پيشهوران جاي بحث و گفتوگو دارد .اخوان الصفا
گروهي بودند كه در قرن 4ق در جامعة عربي اسالمي
ظهور كردند و از طريق ايجاد انجمنهايي در سراسر
سرزمينهاي جهان اسالم براي جذب کردن ياران
کوشیدند .اين انجمنها نظامي سلسله مراتبی و شرايطي
خاص در نحوة عضويت داشت 39.گروهي از اهل
حرف ،پيشهوران و صاحبان اصناف عضو انجمن اخوان
الصفا بودند و اين نکته از رسائل اخوان الصفا معلوم
ميشود .از  51رسالة ايشان ،يك رساله به مسائل و
40
مباحث اهل حرف و پيشه اختصاص یافته است.
از مسائل و مطالب قابل بررسي و توجه در ايجاد،
رشد و پيشرفت اصناف و گروههاي پيشهوران در
جامعة اسالمي ،رشد و رونق شهرهاي عربي -اسالمي و
تكامل آنها بود .گروههاي اصناف و پيشهوران همپای
رشد و رونق شهرها و مراكز بازرگاني ،روي به گسترش
و تكامل نهاد ،و البته رشد و رونق اصناف و پیشهوران
هم در رونق و شكوفايي شهرها نقش مهمي داشت.
شهرهاي ايران در سالهاي نخستين و ميانة اسالمي،
الگويي از شهرهاي ايران در دوران باستان به شمار
ميرفت و معموالً از سه بخش كهندژ ،شارستان و ربض
تشكيل ميشد 41.كهندژ ،بخش حكومتي و محل حاكم
و برخي از نهادهاي حكومتي بود .محل آن عموم ًا وسط
شهر و روي تپهاي طبيعي و گاه به ندرت روی تپهای از
خاكريز ساخته ميشد و از نظر دفاعي در وضع خوبي
قرار داشت .در شهرهايي مانند نيشابور ،كهندژ خارج از

شهر قرار داشت .شارستان ،يا شهرستان ،به بخش اصلي
شهر ،كه محل زندگي مردم بود ،اطالق ميشد .در هر
شهري در آغاز مسجد جامع و بازار و برخي از بناهاي
حكومتي در شارستان شکل میگرفت .مزارع و باغات و
42
روستاها ،در حومة شهر بود كه به آن َربض ميگفتند.
در دورة رشد سريع شهرها ،بسيار اتفاق ميافتاد كه
ربض اهميت مييافت و بازار و مسجد جامع ،و در
مواردي چند دارالحكومه در آن بنا ميشد .گاه شارستان
رو به ويراني ميرفت ،در حالي كه ربض در سطح
43
بسیار خوبی از رونق و وفور داد و ستد قرار داشت.
با توسعة شهرهاي اسالمي از سدة 3ق به بعد ،شرايط
الزم برای احداث بازار و تجمع صاحبان حرف ،صنايع
و پيشهوران در اماكن مخصوص ايشان ،یعنی راستهها،
فراهم گرديد .صاحبان حرف و صنايع در شهرهاي
ايران مانند ري ،اصفهان ،شيراز ،رامهرمز ،اهواز ،شوشتر،
نيشابور ،بخارا و نظایر آن ،به فعاليت اشتغال داشتند .در
تاريخ بخارای نرشخی در بارة بازارهاي بخارا و افزايش
اصناف و پيشهوران در سدة 3ق مطالب فراواني ميتوان
یافت 44.در سفرنامة ناصر خسرو هم در خصوص بازار
اصفهان و رونق آن و صاحبان اصناف و پیشهوران در
45
سدة 5ق شرح جالب توجهي آمده است.
هر صنفي ،راستهاي خاص خود داشت كه مشاغل
و صنفهاي ديگر در آن راه نداشتند ،و آن بخش
از بازار معموالً به نام آن صنف مشهور ميشد ،مانند
بازار كفاشان ،بازار مسگران ،و غیره 46.تخصصي شدن
بخشهاي مختلف بازار و اختصاص يافتن آن به
اصناف و پيشههاي خاص را به بهترين وجه ،در تنظيم
بازارهاي شهر بغداد میتوان دید .بازارهاي كرخ بغداد
براساس جاي گرفتن هر صنف در يك بازار مرتب شده
بود 47.شهرهاي اسالمي رفته رفته از بغداد الهام گرفتند
و به تخصصي شدن اصناف و پيشهوران در راستههاي
جداگانه روي آوردند .ابن بطوطه ،سياح و جهانگرد
معروف قرن 8ق ،هنگامی که درباره بازارهاي شيراز
سخن ميگويد به تخصصی شدن اصناف و پیشهوران

در راستههای مخصوص اشاره میکند .او ضمن سخن
از نظم و ترتیب حاکم بر بازارهای شیراز ،در ادامه
میگوید که هر یک از اصناف و پیشهوران در بازار
جداگانهای متمرکز هستند و از افراد صنفهای دیگر در
48
میان آنان داخل نمیشوند.
اهميت اصناف اسالمي تا آنجا بوده است كه طرح
شهر خيلي اوقات برحسب نيازهاي پيشهوران تهيه
ميشد 49.از سدة 3ق به تدريج اصناف و پيشهوران
در ممالك و شهرهاي شرق اسالمي ،مانند بخشهاي
غربی ،روي به گسترش و فزوني نهاد .در شهرهاي
مختلف خراسان ،از جمله نيشابور ،از صاحبان اصناف
بافندگان و جوالهان نام برده شده است 50.حتي برخي
از زنان نيز به امور پيشهوري اشتغال داشتند .در نيشابور
حجرههايي وجود داشت كه به پير زنان متعلق بود و
آنها در آنجا به کار مشغول بودند 51.ابوالفضل بيهقي
ميگويد كه در دورة سلطان محمود غزنوی (-388
421ق1030 -998 /م) و پسرش مسعود غزنوي (-421
431ق1040 -1030/م) يكي از كدخدايان غزنين به نام
مانك بن ميمون ،كارگاه توليد آچار و كرباس داشت و
4052
شماری از زنان در كارگاه او به كار مشغول بودند.
رونق بازرگاني و تجارت در خراسان و شهرهاي
آن ،از رونق فعاليت اصناف و پيشهوران در سدة 4ق
نشان داشت .مقدسي جغرافیادان معروف قرن 4ق که
کتابش -احسن التقاسیم فی معرفه االقالیم -را حدود
375ق985/م تألیف کرده است ،در ديدارش از خراسان
و شهرهاي آن به اصناف و پيشهوران و فعاليت آنها
53
پرداخته است.
خراسان در نيمة دوم سدة 4ق مركز جهاني داد و
ستد ،ميعادگاه بازرگانان عراق و مصر ،بارانداز خوارزم،
ري و گرگان و مركز توزيع كاال به فارس ،سند و كرمان
بود .در شهرهاي آن ،صنايع كارگاهي و پیشهوری وجود
داشت و ارباب حرف و صنعتگران در آنجا به فعاليت
مشغول بودند 54.كارگاههاي پيشهوري نيشابور در زمينة
منسوجات و پارچهبافي از صنايع پر اهميت در عالم

34.برنارد لوئيس ،تاريخ اسماعيليان ،ترجمة فريدون بدرهاي (تهران :توس،
 .118 ،)1362در این زمینه میتوان ارتباط و پیوستگی میان اسماعیلیة
نخستین و صاحبان حرف و پیشه را مشاهده کرد .از همان سالهای آغازین
شکلگیری آیین اسماعیلی ،رابطهای میان اسماعیل فرزند امام جعفر صادق
(ع) با شیعیان تندرو ،به ویژه با مفضل بن عمرو الجعفی صراف ،برقرار
بود .از پسوند نام مفضل ،حرفه و پیشة او معلوم میشود .تألیف چند کتاب
را نیز به او نسبت دادهاند .او از شاگردان تندرو امام جعفر صادق (ع) بود.
بنا به روایت دیگری ،ظاهرا ً اسماعیل در 138ق755/م با همکاری چند تن
دیگر در تدارک قیامی نظامی بر ضد حکومت وقت بود .از جملة این کسان
میتوان از بسام بن عبداهلل الصیرفی ،از شیعیان تندرو نام برد که در کوفه
صرافی میکرد .احتماالً بسام مسئولیت تدارک مالی برای آن توطئة را بر
عهده داشته است .نک :فرهاد دفتری ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه (تهران :نشر
و پژوهش فرزان.118-117 ،)1375 ،
35خواجه نظام الملك طوسي ،حسين بن علي ،سياستنامه ،چاپ ،2

با حواشي و يادداشتها و اشارات و تصحيح محمد قزويني ،تصحيح
مجدد و تعليقات و مقدمه ،به كوشش مرتضي مدرسي چهاردهي (چاپ
 ،2تهران :زوار.239 ،)1344 ،
36ناصرخسرو ،سفرنامه ،با حواشي و تعليقات و فهارس اعالم تاريخي و
جغرافيايي و لغات ،به كوشش محمد دبير سياقي (تهران :زوار،)1354 ،
.149-148
37فرهاد دفتری ،تاریخ و عقاید اسماعیلیه.147-145 ،
38شيخلي ،اصناف.33 ،
39شيخلي ،اصناف34 ،؛ نيز نك :رسائل اخوان الصفا و خالن الوفاء ،به
کوشش البیر نصری نادر (بیروت1963 :م).
40نك :رسائل اخوان الصفا ،شيخلي،اصناف.35 -34 ،
41ابواسحق ابراهيم اصطخري ،مسالك و ممالك ،چاپ  ،3به کوشش
ايرج افشار (چاپ  ،3تهران :علمي و فرهنگي192 ،)1368 ،؛

ناصرخسرو ،سفرنامه.12 ،
 42حسين سلطانزاده ،روند شكلگيري شهر و مراكز مذهبي (تهران:
آگاه.134 ،)1362 ،
 43سلطانزاده ،روند شکلگیری.134 ،

که در مشرق زمین هیچ شهری از لحاظ زیبایی بازارها به پایه دمشق
نمی رسد مگر شیراز .برای مثال او از بازار میوه فروشان شیراز نام
می برد و می نویسد که آنرا یکی از زیباترین بازارها دیده است که
حتی از باب البرید دمشق نیز زیباتر بود.
 49نك :شيخلي،اصناف.21 ،
 50ابوسعید ابی الخیر ،اسرار التوحيد.184 ،
 51ابوسعید ابی الخیر ،اسرار التوحيد.210-209 ،
 52ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی ،تاريخ بيهقي ،به کوشش قاسم غني
و علی اکبر فياض (چاپ  ،4تهران ،خواجو.129-128 ،)1370 ،
 53ابوعبداهلل محمد بن احمد مقدسی ،احسن التقاسيم في معرفه االقاليم،
ترجمة علينقي منزوي (چاپ  ،1تهران :شركت مؤلفان و مترجمان
ايران ،)1361 ،بخش .475 -474 ،۲
 54باسورث ،تاريخ غزنويان.151 ،

44ابوبکر محمد بن جعفرنرشخی ،تاريخ بخارا ،ترجمة ابونصر احمدبن
محمدبن نصرالقباوي ،تلخيص محمدبن زفربن عمر ،تصحيح و
تحشية مدرس رضوي (تهران :بنياد فرهنگ ايران،29 ،28 ،)1351 ،
.75
45ناصرخسرو ،سفرنامه.166 ،
 46سلطانزاده ،روند شکلگیری.126 ،
 47شيخلي ،اصناف.57 ،
 48ابن بطوطه ،سفرنامه ،ترجمة محمدعلي موحد (تهران :بنگاه ترجمه
و نشر كتاب .194 ،)1337 ،ابن بطوطه در همانجا در ادامه می افزاید

اصناف و پیشهوران

ایران نامه سال ،26شماره 4-3

175

اسالم به شمار ميرفت 55.پيشهوراني نظير كالهگران،
كفشگران ،چرمسازان ،ريسمانگران و بزازان در
راستههاي خود مشغول به فعاليت بودند 56.ابن حوقل
(قرن 4ق) از بازارهاي اصفهان و مدت برپايي آنها
شرحي به دست داده است .او مينويسد كه در اصفهان
بازارهايي بود كه به مدت هفت روز مردم در عيد نوروز در
57
آن گرد ميآمدند و به عيش و نوش و تفريح ميپرداختند.
در آن دوران رونق بعضی بازارها و اصناف موجود در آن به
قدري بود كه ناصر خسرو مينويسد :در 444ق در راستة
58
بازار صرافان در اصفهان  200دكان صرافي وجود داشت.
در اين دوران گذشته از فعاليت و تالش اصناف و پيشهوران
در بازار ،در كاروانسراها نيز حجره و دكان بود .در اصفهان
كوچهاي بود به نام ُكوطراز ،در آن  50كاروانسراي نيكو بود
كه در هر يك از آنها فروشندگان و حجرهداران بسياري
59
بودند.
عضدالدوله “فنا خسرو” (373 -338ق983 -949/م)
در نيم فرسنگي شيراز شهري به نام كرد فناخسرو بنا
کرد و پشمريسان و بافندگان خز و ديبا و همة گليمبافان
را به آنجا برد و ايشان در آنجا به فعاليت مشغول
60
بودند.
شهرهاي خوزستان از سدههاي نخست اسالمي
هر يك به توليد و ساخت انواع و اقسام پارچهها و
منسوجات اختصاص داشت .بزرگترین كارگاههاي
حريربافي آن عصر در خوزستان بود .و انواع حرير،
از قبيل ديبا و خز و پردههاي گوناگون ،در آن توليد
ميشد 61.رامهرمز داراي بازارها و كارگاههاي پیشهوران
بود و در آن انواع و اقسام پارچهها و منسوجات بافته
ميشد 62.در کتاب آيين شهرداري نوشتة ابن اخوه ،از
پيشهوران و صاحب اصناف بسياري نام برده شده است
كه در آن زمان به فعاليت مشغول بودند :بزازان ،خياطان،
گازران ،حريربافان ،رنگرزان ،پنبهفروشان ،صرافان،
زرگران ،مسگران ،كفشگران ،سفالگران 63و غیره.
از صاحبان اصناف و پيشههاي سفالگري ،فلزكاري،
شيشهگري ،نساجي ،كاغذسازي ،قاليبافي ،كاشيكاري،
كوزهگري ،صحافي ،وراقي ،آهنگري و عطاري هم نام
64
برده شده است.
اهميت اصناف و پيشهوران در آن دوران به قدري
بود كه در كتابهاي ادبي هم فصلهایی به وظايف،
عملكردها و آداب و آيين ايشان اختصاص یافته است.
عنصرالمعالي كيكاووس در قابوس نامه فصولي را به
65
آيين پیشهوری و آداب آن اختصاص داده است.
و اما تشكيالت اصناف و پيشهوران و امور صنفي و
چگونگي ادارة آن .رسيدگي به امور اصناف بر عهدة
رئيس هر صنف بود كه از میان بزرگان آن صنف
انتخاب ميشد .هر دسته از پيشهوران اصفهان رئيس و
پیشکسوتی براي خود انتخاب ميكردند كه او را “كلو”
ميناميدند 66.او به مثابه رابط ميان دولت و اصناف ،و

مسئول جم عآوري ماليات و توزيع كاالها و رسيدگي
به ساير امور مربوط بود 67.حكومتهاي اسالمي از
قديمترين ايام از طریق ديوان ِحسبه و محتسب ،كه
در رأس اين ديوان قرار داشت ،بر امور اصناف و
پيشهوران نظارت ميکردند .ديوان حسبه برجستهترين
دستگاه رسمي بود كه با تشكيالت اصناف رابطة مستقيم
داشت 68.محتسب از سوي امام يا نايب وي براي نظارت
در احوال رعيت و بازبيني كارها و مصالح آنان تعيين
ميشد 69.معالم القربه في احكام الحسبه ،نوشتة ابن
اخوه ،جامعترين كتابي است كه به محتسب و وظايف
او پرداخته است .ابن اخوه کتاب خود را به  70باب
تقسیم کرده است و در آن نزدیک به  60صنف را نام
برده است .رسيدگي به امور اصناف و پيشهوران از
مهمترين وظايف محتسب بود .ابن اخوه در اين باره
چنين مينويسد:
“محتسب بايد كه همواره بازارها را مراقبت كند و هر
زمان سوار شود و به بازاريان و فروشندگان و دكانها و
راهها و ترازوها و وزنهها سركشي كند و طرز معاش و
خوراك و نيز تقلباتي را كه ميكنند بنگرد .شب يا روز،
در اوقات مختلف به بازرسي پردازد و اين كار را غفلت ًا
انجام دهد .و اگر بازرسي بعضي از دكانها به هنگام روز
ميسر نباشد در موقع شب مهر زند و با مداد به بازرسي
پردازد .به هنگام بازرسي بايد شخصي امين و كاردان
و استوار و مقبول القول همراه او باشد ،اما جز بدانچه
برخود او آشكار شود اعتماد نكند ،و نيز بازرسي بازارها
70
را سست نگيرد”.
در باب دوازدهم در بارة وظیفة محتسب در بابر
نانوایان مینویسد:
“در حسبت بر نانپزان و نانوايان :بايد كه محتسب
نانپزان و نانوايان را ملزم كند تا سقف تنور را بلند
بسازند و دودكشهاي فراخ تعبيه كنند و نيز به هنگام
تعمير آتشخانه (دهنة تنور) را جارو كنند و ظروف را

بشويند و آب پاكيزه به كار برند و تغار خمير را بشويند
و تميز كنند .و با حصيري كه داراي دو چوب آويزان بر
تُغار باشد ،بپوشانند .و هرگز خميرگير به وسيلة پاها و
زانوان و آرنجهاي خود خمير به عمل نياورد ،چه اين
كار خوار گرفتن طعام است و چه بسا از عرق بغل يا
بدنش در خمير ميافتد .و نيز به هنگام خمير گرفتن،
جامها ي با آستينهاي تنگ پوشد و دهان بند داشته
باشد ،زيرا چه بسا به هنگام عطسه يا سخن گفتن ،از
آب دهان و يا بيني او در خمير ميافتد .و بر گريبانش
دستاري سفيد ببندد تا از قطرات عرق مانع باشد . . .و
چون به هنگام روز خمير گيرد ،كسي را نزد خود بگمارد
كه مگسپران به دست گيرد و مگسها را براند. . .
محتسب بايد بداند كه نانوايان چيزهايي به آرد
ميآميزند ،از قبيل زردچوبه و زعفران و مانند آنها ،تا
نان گلي رنگ بماند و برخي نخود و باقال ميآميزند. . .
محتسب بايد نانوايان را از پختن نان ،پيش از عمل
آمدن خمير باز دارد ،زيرا نان فطير در ترازو سنگين و
براي معده ثقيل است؛ و همچنين است در صورتي كه
نمك نان كم باشد .شايسته است كه دانههاي خوشبو از
قبيل زيرة سفيد و سياهدانه و كنجد و يانسون [انیسون]
و مانند آنها بر نان پاشند و نان را پس از آنكه خوب
پخته اما نسوخته باشد ،از تنور درآورند.
بهتر است كه محتسب بر هر دكاني روزانه سهمية
معيني مقرر كند تا به هنگام كميابي نان امور شهر مختل
نشود ،و بايد كه در پايان هر روز دكانهاي نانوايي
را بازرسي كند و نگذارد كسي از كارگران در روي
كيسههاي آرد يا در محل خمير گرفتن بخوابد .و دستور
دهد كيسهها را پس از تكان دادن و شستن بر طنابها
71
آويزند”.
شخصي كه با محتسب براي بازرسي و امر به معروف
و نهي از منكر همراه ميشد ،معاون او بود و َعريف نام
داشت 72.محتسب موظف بود كه بر همة صاحبان حرف

 55باسورث ،تاريخ غزنويان.152 ،
 56باسورث ،تاريخ غزنويان.159 ،
 57ابن حوقل ،صورة االرض ،ترجمة جعفر شعار (تهران :بنياد فرهنگ
ايران.107 ،)1345 ،
 58ناصرخسرو ،سفرنامه.166 ،
 59ناصرخسرو ،سفرنامه.166 ،
 60مقدسي ،احسن التقاسیم.642 ،
 61آدام متز ،تمدن اسالمي در قرن چهارم ق ،چاپ  ،3ترجمة عليرضا
ذكاوتي قراگزلو (چاپ  ،3تهران :اميركبير.501 ،)1377 ،
 62مقدسي ،احسن التقاسیم.617 ،
 63محمد بن محمد ابن اخوه ،آيين شهرداري ،ترجمة جعفرشعار (چاپ
 ،2تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب.153-74 ،)1360،
 64نك :محمد رضا ناجی ،فرهنگ و تمدن اسالمي در قلمرو سامانيان
(چاپ  ،1تهران :اميركبير.426-400 ،)1386 ،

 65عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر قابوس بن وشمگیر ،قابوس نامه ،به
کوشش غالمحسين يوسفي (تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب،)1345 ،
.264 -241
 66ابن بطوطه ،سفرنامه.191 ،
 67سلطان زاده ،روند شکل گیری شهر.127 ،
 68شيخلي،اصناف.117 ،
 69ابن اخواه ،آئین شهرداری.9 ،
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 70ابن اخوه ،آئین شهرداری .206 ،ابن اخوه ،آئین شهرداری.77 ،
 72کیوانی“ ،اصناف”276 ،؛ نک :شیخلی ،اصناف.121-120 ،
 73شیخلی ،اصناف.118 ،
 74خواجه نظام الملک طوسی ،سیاست نامه.51 ،
 75شيخلي ،اصناف.125 ،
 76شیخلی ،اصناف.125 ،
 77شیخلی ،اصناف.125 ،

و مشاغل در شهر اسالمي نظارت داشته باشد 73.در
سياست نامة خواجه نظامالملک طوسی چنين ميخوانيم:
“به هر شهري محتسبي بايد گماشتن تا ترازوها و نرخها
راست دارد و خريد و فروختها نگاه ميدارد تا اندر
آن راستي رود .و در همة چيزها ،كه از اطراف آرند و
در بازارها فروشند ،احتياط تمام كند تا غشي و خيانتي
نكنند .و سنگها راست دارند و امر معروف و نهي
منكر به جاي آرند .و پادشاه و گماشتگان پادشاه بايد كه
دست او قوي دارند كه يكي از قاعدة مملكت و نتيجة
عقل اين است .و اگر جز اين كنند ،درويشان در رنج
افتند و مردم بازارها چنانكه خواهند فروشند و فضله
خور مستولي شوند و فسق آشكار شود و كار شريعت
بي رونق شود .و هميشه اين كار را يكي از خواص
فرمودندي خادمي را يا تركي پير را كه هيچ محابا
74
نكردي و خاص و عام از او بترسيدندي”.
اصناف ايران اسالمي ،به عنوان يكي از مظاهر زندگي
اجتماعي ايرانيان مسلمان در قرون نخستين و ميانة
اسالمي ،در جامعه نقش مهمي را در زمينة اقتصادي ايفا
ميکردند .آنها نيازهاي جامعه را میشناختند و قادر
بودند در تعيين کردن كميّت و كيفيّت كاالها ،و حتي
بهاي آنها ،نقش مهمي داشته باشند.
یک صنف با هم بسياري از اوقات بر نرخي واحد
توافق ميكردند و جز به آن نرخ نميفروختند .حتي
گاهي يك صنف با دوستان بازاري خود سازش و
توافق ميكردند و دست از كار ميكشيدند تا کار
بر مردم تنگ گردد و ناگزير شوند به خواستههاي
آنان تن در دهند .بنابراين ،ضرورت برقراري نظارت
حاكميت بر محدود ساختن قدرت اقتصادي اصناف
75
در جامعه ،از عوامل ايجاد نهاد ِحسبه بوده است.
صنف ،در بحرانهاي اقتصادي نقش فعالی در
حمايت از اعضاي خود بر عهده ميگرفت .در
متون ،اشارات بسياري از ايستادگي اصناف در
برابر حاكميت ،براي پشتيباني از اعضاي خود در
رويارويي با ستم ،به چشم میخورد 76 .اصناف در
برابر مالياتهايي كه حاكميت وضع ميكرد ،بارها
ايستادگي كردند 77 .در زمينة سياسی و فعاليتهاي
سياسي اصناف در آن دوره ،بايد گفت كه اصناف
و پيشهوران ،گاهی اوقات ،مخالفتهاي خود را
با حاكميت وقت در پيوستن و گرايش به گروهها
و جريانهاي مخالف آن روزگار ،مانند اسماعيليه
يا اخوان الصفا نمايان ميساختند و از اين راه در
جريانهای سياسي و اجتماعي دورة خود و پس از
خود تأثيرات بس مهمي بر جاي گذاردند .اصناف،
هنگام بحرانهاي سياسي با انواع گرفتاریهاي ناشي
از اين تالشها و فعاليتها بارها روبهرو شدند.
بازار ،عرصهاي بود كه مخالفان قدرت و حاكميت
سياسي ،يكي از پايههاي نفوذ و تبليغات خود را
اصناف و پیشهوران
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همواره در آنجا برقرار ميساختند .گردهماييهاي
سياسي براي مبارزه با حاكمان ظالم و فاسد همواره از
78
طریق و در محل بازار برگزار میشد.
اصناف ،با شركت در مراسم اجتماعي و فرهنگي
و ملي ،گذشته از آنكه حضور صنفي خود را در
زمينة فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي به نمايش
ميگذاشتند ،نیز حمايت خود را از مظاهر اجتماعي
و فرهنگي جامعه اعالن ميکردند .رسم پيشهوران
بود كه براي نشان دادن شركت خود در سرور و
شادماني ،در روزهاي شادي ،زينتها و زيورها را
در بازارها به تماشا بگذارند .پيشهوران در مراسم
سوگواري شركت ميكردند و بازارها به مناسبت
درگذشت رجال دولت يا مردانی بزرگ معموالً
به نشانة احترام بسته ميشد .پيشهوران در مراسم
عزاداري مذهبی ،بهویژه عاشورا ،شركت ميجستند.
در روزهای تاسوعا و عاشورا ،بازارها را ميبستند
و از فعاليت دست ميكشيدند .و در جشنهاي
غدير خم و عيد قربان مراسم شادي و سرور برپا
ميداشتند 79 .حجرههاي اصناف و پيشهوران معموالً
مكان بحثها و گفتوگوهاي بسياري ،از جمله
80
بحثها و گفتوگوهاي فرهنگي و علمي هم بود.
نتيجه :اصناف و پيشهوران و سازمان و تشكيالتشان
از دورة ساسانيان به عصر حاكميتهاي ایران اسالمي
انتقال يافت و به تدريج صورت متكاملتري به خود
گرفت .ميان تشكيالت ،ترتيبات ،رسوم و سنتهاي
اصناف و پيشهوران ،از يك سو ،و ميان تشكيالت،
سازمانها و رسوم و سنتهاي عياران ،فتيان،
اسماعيليه و اخوان الصفا ،از سوي ديگر ،مشابهتهايي
وجود داشت ،و اين حاكي از رخنه و نفوذ گروههاي
عياران ،فتوتيان ،اسماعيليان و اخوان الصفا در ميان
اصناف و پيشهوران بودکه همواره گروههايي از آنها
را به سوي خود جلب ميکردند.
همزمان با رشد و گسترش شهرنشيني و برقراری
ثبات و آرامش در پرتو حكومت سامانيان ،غزنويان،
آل بويه و سلسلههای دیگر ،شاهد رشد و گسترش
صنعت ،تجارت و بازرگاني هستيم و در اين ميان
حرفهها و پيشههاي گوناگوني در جامعه پديدار شد.
در آن دوران با نظارتهاي حكومتي ،از يك سو ،و با
تنظیم برنامهها و تألیف رساالتی از سوي نويسندگان
و صاحب نظران دربارة اصناف و پيشهوران ،از
سوي ديگر ،به تدريج تشكيالت و ترتيباتي در ميان
 78شیخلی ،اصناف.127 -126 ،
 79شیخلی ،اصناف ،ص .128
 80شیخلی ،اصناف.128 ،

گروههاي اصناف و پيشهوران شکل گرفت ،تا جايي
كه سازمانها و تشكيالت آنها به تدريج گسترش
يافت و با گذشت زمان صورت متكاملتري به خود
گرفت .اصناف و پيشهوران اسالمي ،به عنوان يكي از
مظاهر مهم زندگي اجتماعي مسلمانان ،در زمينههاي
اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و فرهنگي نقش مهمي
داشتند..
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در گفتار حاضر ،نخست میکوشیم تا دو مفهوم
طنز و هجا را تعریف و تفاوتهای اصولی آنها
را بیان کنیم .سپس ،با نگاهی به زندگانی حافظ و
عبید ،به همزمانی آنها خواهیم پرداخت و سرانجام،
خواهیم کوشید تا با مقایسۀ زبا ِن به ندرت طنزآمیز
و به شدت هجاگوی عبید ،با زبا ِن طنز حافظ،
ناهمزبانیشان و دالیل آن را نشان دهیم.

غزلیات صدر العرفا و ذخر الشعراء خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی،

کاتب علیرضا الملقب بضیاء االدباء ابن میرزا ابولحسن الشیرازی (بمبئی :مطبع محمدی ۱۳۲5 ،ق).5 ،

تٱملی در مفاهیم طنز و هجا در ادب فارسی
حافظ شیرازی و عبید زاکانی :دو همزمان ناهمزبان

1

نخستین گام در تحلیل روشمند و فنی دو مفهوم
طنز و هجا و بیان تفاوت اصولی آنها ،این است که به
فرهنگها و دانشنامههای موجود به زبان فارسی نگاهی
بیندازیم ،و سپس به نوشتههای نویسندگان و تحلیلگران
ایرانی مراجعه کنیم که دربارۀ این مفاهیم ،به طور کلی،
و انطباق آنها با آثار حافظ و عبید ،به طور خاص،
مقالهها و کتابهایی نوشتهاند.
در لغتنامۀ دهخدا ،برای واژۀ طنز معادلهایی چون
فسوس کردن ،یعنی مسخره کردن ،طعنه و سخریه ،طنز
و تسخر ،و سخن به رموز گفتن آمده است .در فرهنگ
فارسی معین هم تقریب ًا همینها تکرار شده است .در
دائرةالمعارف فارسی مصاحب ،طنز ،نوعی از آثار ادبی
شمرده شده است که گرچه “صراحت تعبیرات هجو را
ندارد” ،اما “قسمتی از هجوسرایی است 2”.نظیر همین
گونه برخورد کلی و نامتمایز را در نقشی از حافظ ،به
قلم علی دشتی هم میبینیم .دشتی ،به رغم اینکه در
کتاب خود زبان “فاخر” و “همایونیِ ” حافظ را بهحق
ستوده است ،فقط در دو مورد دربارۀ طنز حافظ سخن
گفته است ،یکی آن جا که از “طنزهای زیبا-طنزهایی
 1گفتار زیر صورت بسط یافتۀ سخنرانیی است که در آوریل  2011به
مناسبت انتشار بیستمین شمارۀ دفترهای ویژۀ هنر (کار بیژن اسدی پور) در
کتابخانۀ کارل مایکل شهر ساکرامنتو ،ایالت کالیفرنیا ،ایراد کردم.
 2دائرةالمعارف فارسی ،به سرپرستی غالمحسین مصاحب (تهران:
شرکت سهامی کتابهای جیبی ،با همکاری مؤسسۀ انتشارات فرانکلین،
1356ش) ،ج ،2ص ١٦٣٠تا .١٦٣١

Bagher Parham, “A Reflection on 'Satire' and 'Lampoon' in
the Persian Poetry of Hafez Shirazi and Ubayd Zakani: Two
Linguistically Dissimilar Contemporaries,” Iran Nameh,
26:3-4 (2011), 180-197.
ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2011/26.34/180-197
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که گاهی به حد انتقاد و طعن میرسد سخن گفته ،و
دیگر آن جا که “تخطئه و طعن و طنز” را همردیف
هم قرار داده است 3.ذبیح اهلل صفا ،در تاریخ ادبیات
در ایران ،پس از تقسیم ِ
بندی اشعار عبید به دو گروه
“اشعار مطایبه و هزل” و “اشعار جدّ در اشاره به سلمان
ساوجی–که عبید را “جهنمیِ هجاگو” نامیده– وی را
از شمار “بیخبرانی” دانسته است که اشعار به گفتۀ
خود ایشان “مطایبه و هزل” عبید را “از جنس هزل و
مضحکه پنداشتهاند ،و حال آنکه هجو در آثار عبید
4
بهندرت یافته میشود”.
با این چند نمونه که آوردیم ،بهراستی آیا نمیتوان
نتیجه گرفت که گویی تفاوت میان هزل وهجو
و طنز با هم ،و تفاوت آنها مث ً
ال با مقوله هایی
نظیر تخطئه و طعن و لعن ،نه فقط در فرهنگنامهها
و دائرۃ المعارف ِ
های ما ،بلکه حتی نزد استادان و
نویسندگان ما هم چندان روشن نبوده است؟
شاید برای پاسخ گفتن به چنین سؤالی است که
محمد جعفر محجوب ،در مقدمۀ کلیات عبید زاکانی
با تقسیم کردن آثار عبید به دو نوع “جدی” و “غیر
جدی ”،به درستی میگوید“ :باید تفاوت میان هجو و
هزل و طنز را روشن کرد ”.او در دنبالۀ سخنش دربارۀ
ت نهادن میان مفاهیم هجو و هزل و طنز،
لزوم تفاو 
میگوید:
“هجو در لغت به معنی نکوهش و برشمردن صفتهای
بد از کسی یا چیزی اعم از حیوان یا نبات یا جماد
(مانند اسبی معین یا غذایی یا شهری) است و متضاد آن
مدح است که در فارسی آن را ستایش گویند .معموالً
غرض شاعر در سرودن هجو ،غرض خصوصی ،از قبیل
دشمنی یا محروم ماندن از عطای ممدوح و مانند آن
است ،همچنان که بیشتر شاعران ستایشگر در سرودن
مدح نظر به نوازش و صله و انعام ممدوح دارند .با این
حال ،بسیاری موارد اتفاق میافتد که شاعر برای گفتن
ستایش یا نکوهش ،غرض و هدفی غیر شخصی (از
قبیل نظرهای سیاسی ،اجتماعی و ملی) دارد .وقتی بهار
بعد از قرنها زبان به ستایش فردوسی میگشاید ،یا
نادر شاه افشار را نادیده میستاید ،نظر شخصی ندارد
و به انعام و پاداش ممدوح چشم ندوخته است .با این
حال ،چون حکم بر اکثر است ،آثار مدح و هجو بیش تر
از اغراض و هدف ِ
های شخصی سرچشمه میگیرد و به
ِ
همین سبب ،وقتی ممدوح یا کسی که هدف تی ِر هج ِو
شاعری بود درگذشت ،موضوع مدح و هجو از میان
میرود و کسی به خواندن آنها رغبت نمیکند”.
محجوب دربارۀ هزل مینویسد“ :این کلمه را در
زبان فارسی معادل مزاح یا شوخی میگیرند و متضاد
آن در عربی جدّ است ”.او میگوید در لغتنامۀ دهخدا،
ِ
خالف جدّ  ،الغ ،سخن بیهوده”
هزل ،معاد ِل “بیهودگی،
آمده است و چنین نتیجه میگیرد که“ :در اصطالح اهل

ادب[ ،هزل] شعریست که در آن کسی را ذ ّم گویند
و بدو نسبتهای ناروا دهند ،یا سخنیست که در آن
ِ
مضامینِ
خالف اخالق و ادب آید؛” و میافزاید که
ِ
ِ
گذشتگان “گاه ،سخن هزل را پوششی برای بیان حقایق
ِ
ِ
دقیق تربیتی و اجتماعی میساختهاند
نکات
و معارف و
و امروز ،معاصران برای بیا ِن معنیِ اخی ِر هزلِ ،
لفظ طنز
را برگزیدهاند و آن را مزاح و نیشخندی میشناسند
که حقیقت ،پیامی ،پندی ،نکتهای و انتقادی سیاسی
یا اجتماعی در آن درج شده باشد ”.سرانجام اینکه،
“امروز طنز را به معنی هزلی که در آن معنایی دیگر،
جدّ ی ،نهفته است میگیرند .ما نیز آن را به همین معنی
5
به کار می بریم ”...
برای کاملتر کردن این بحث ،خوب است ببینیم
در دانشنامههای غربی ،دربارۀ دو مفهوم مهم طنز و
هجا چه گفته شده است .آن چه ما ایرانیان آن را طنز
مینامیم ،در زبان فرانسوی ،ironie :در زبان انگلیسی:
 ،ironyودر زبان آلمانی Ironie :گفته میشود .هر سه
واژه در “ایرونیا”ی یونانی ریشه دارند .آن چه ما ایرانیان
هجا مینامیم ،در زبان فرانسوی :ساتیر ( ،)satireدر
زبان انگلیسی ستایر( ،)satireو در زبان آلمانی زاتیره
( )Satireگفته میشود.
در الروس بزرگ قرن بیستم ،برای طنز دو تعریف
ذکر شده است :یکی اینکه ،طنز “نوعی دست انداختن،
ِ
معنای
یا ریشخند ،همراه با لحنی است که واژهها را در
واقعی و کاملِ آنها نمیگیرد و میخواهد ضد این معنا
را به ذهن شنونده القا کند ”.و دیگر اینکه ،طنز یعنی
“مخالفت یا تقابلی که به دستانداختن یا به ریشخن ِد
توهینآمیز شبیه است 6”.ساتیر – از ریشۀ التینی ساتیرا
( )satiraیا ساتورا ( )saturaکه کهنتر است – سه
تعریف کوتاه دارد :الف) قطعه شعری در تاختن به
عیبها[ی اخالقی فرد یا جامعه] و مسخره کردن آنها؛
ب) پامفله ( :)pamphletجزوهای معموالً مرکب از
نثر و نظم در تاختن به آداب و رسوم عمومی؛ و ج)
“هر نوع نوشتار یا گفتاری که کسی یا چیزی در آن

آماج تمسخر و استهزا قرار میگیرد؛” ساتیر ،اساس ًا،
“تاختن به عیبهای حکومتها ،نهادها ،رسوم ،مذهب،
گردانندگان و متولیان آنها ،و شخص یا اشخاص معینی
7
از میان آنها و مسخره کردنشان است”.
پس طنز ،به دو شیوۀ متفاوت به کار بسته میشود:
یکی ،خود را اساس ًا دانسته به نادانی زدن (تجاهل)
برای پرهیز از تقابل مستقیم ،با توسل به کنایه است.
در این مورد ،طنز ،بیشتر به نوعی پارا ُدکس ،یعنی
خالف آمد عادت سخن گفتن ماننده است ،تا به ابراز
خصومت یا تقابل آشکار .سقراط ،استاد این شیوه
بود .او با همین روش با سوفسطائیان روبهرو میشد
و اندک اندک مخاطب یا طرف گفتو ِ
گوی خود را به
جایی میکشاند که دیدگاه وی را در باب حقیقتی که
موضوع بحث بوده بپذیرد .سقراط ،خود ،این روش
را نوعی مامایی( )maïeutiqueمیخواند .همان گونه
ِ
هدف طن ِز
که ماما ،حیات تازهای را به جهان میآورد،
سقراطی یا فلسفی نیز فقط نفی نهاد یا تز با برابرنهاد
یا آنتیتِز نیست ،بلکه ،افزون بر این ،بیشتر ،هموار
کردن راه برای رسیدن به سنتز یا باهم نهادی جدید با
حقیقتی برتر است .میتوان گفت ،در این شیوه ،اگر
نفی و انکاری در کار هست – که هست – راه آشتی را
نمیبندد ،بلکه نیهیلیسمی مثبت است ،زیرا میخواهد
زمینۀ رسیدن به برآیندی برتر را فراهم سازد که همانا
ضد معنای دستانداخته شده است .اما ،در مورد دوم،
طنز ،با بهرهگیری از ریشخند و تمسخر تا حد توهین،
به هجا نزدیکتر است تا به طنز در معنای فلسفیِ کلمه.
هدف اصلی هجا ،بیاعتبار کردن کسی یا چیزی است
که به ریشخند گرفته میشود ،و زبان بیپروا و اهانتبار
ِ هجو ،گویی بیشتر ،زبان انتقام جویانۀ شخصی است
سرشار از نوعی نگاه نیهیلیستی ویرانگر و ماندگار .بیتی
از فردوسی که در لغتنامۀ دهخدا به شاهد آورده شده،
نمایانگر همین معناست :چو شاعر برنجد بگوید هجا /
بماند هجا تا قیامت بجا.
حال به موضوع دوم ،یعنی همزمانی حافظ و عبید

3علی دشتی ، ،نقشی از حافظ (تهران :مؤسسۀ انتشارات امیرکبیر،
1381ش).99 ،67 ،
4ذبیحاهلل صفا ،تاریخ ادبیات در ایران (تهران :انتشارات فردوسی،)۱۳۶۳ ،
ج ،۳بخش .۶۷ ،۲
5محمد جعفر محجوب ،مقدمۀ کلیات عبید زاکانی (نیویورک :مجموعة
متون فارسی.)١٩٩٩ ،

11این مقدمه را عباس اقبال در 1321ش بر دیوان عبید (چاپ مجلۀ
ارمغان) نوشت و پرویز اتابکی آن را در کلیات عبید زاکانی (بیجا ،زوار:
1342ش) که خود تصحیح کرده بود ،دوباره چاپ کرد.42-22 ،
 12عباس اقبال ،مقدمة دیوان عبید زاکانی.27 ،

6Grand Larousse Encyclopédique (Paris : Librairie
Larousse, 1962), 6 : 229.
7Grand Larousse Encyclopédique, 9 : 229, 612.
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 9قاسم غنی ،تاریخ عصر حافظ (تهران :انتشارات زوار١٣٨٩ ،ش) ،ج،1
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میپردازیم .تاریخ تولد آنها به درستی معلوم نیست.
برخی تاریخ تولد حافظ را اوایل قرن 8ق ،حدود
٧٢٧ق ،در شیراز و تاریخ وفاتش را ٧٩٢ق ذکر
کردهاند 8.برخی دیگر با فرض اینکه حافظ به هنگام
فوت 75سال داشته است ،سال تولدش را ٧١٧ق
تخمین زدهاند 9.تاریخ تولد عبید را ٧٠٠ق و تاریخ
وفاتش را ٧٧٢ق نوشتهاند 10.سال تولد آنها هر چه
باشد ،قدر مسلم این است که هر دو در قرن 8ق
میزیستهاند .نکتۀ مهمتری که در این گفتار مطرح
است ،شمار سالهایی است که آنها با هم همزمان و
حتی هممکان بودهاند .عباس اقبال ،در مقدمهاش بر
کلیات عبید زاکانی 11،با استناد به این که عبید ،کتاب
نوادر االمثال را در ٧٢٧ق به خواجه عالءالدین محمد
تقدیم کرده و به اشارۀ حمداهلل مستوفی “از سال ٧٣٠
اشعار خوب و رسائل بینظیر داشته است ”،میگوید
ِ
ِ
“قریب سی ،چهل
شهرت عبید
که زمان شروع کار و
ِ
فوت سعدی و مقارن ایام خردسالی حافظ”
سال پس از
بوده است .عبید ،به تصریح اقبال ،بخش عمدۀ زندگیِ
ادبیِ خود را در شیراز گذرانده و همان جا هم درگذشته
است 12.بنا بر این ،حافظ و عبید از مردمان یک زمانه و
یک شهر بودهاند.
آیا این دو همروزگار و همزمان ،همزبان نیز هستند،
و آیا احساس و اندیشۀ خود را به شیوهای همانند بیان
میکنند ،یا به شیوهای بهکلی متفاوت ،و چرا؟ البته
منظور ما از ناهمزبانی حافظ و عبید ،ناهمزبانی در
قصاید مدحی و غزلهای آنها نیست ،بلکه منظور،
مقایسۀ زبان عبید در آثار “غیر جدّ ی” وی با غزلهای
حافظ است.

حافظ

نخست این نکته را یادآوری میکنم که کاربرد واژۀ
“طنز ”،در معنایی که ما امروزه از آن میفهمیم ،در زمان
حافظ گویا متداول نبوده است .به همین دلیل ،به نظر
میرسد که این واژه در شعر حافظ ،جز در یکی دو
مورد به کار نرفته است .اما با دقیق شدن در همین دو
مورد درمییابیم که این مفهوم نزد حافظ با تعابیری
چون “تخطئه و طعن ”،یا با هجا و هجو تفاوت داشته
است .البته این دو مورد هم در همۀ چاپهای دیوان
نیامدهاست .در چاپ انجوی شیرازی ،به عنوان مثال،
این دو بیت به صورت زیر ضبط شده است :در نیل غم
ندمت و ما ینفع
فتاد و سپهرش به طنز گفت /االنَ قد
َ
النَدم و ،شیخم به طنز گفت“ :حرام است می ،مخور”/
گفتم که “چشم ،گوش به هر خر نمیکنم”
پیداست که مصراع دوم ،نمیتواند درست باشد.
زیرا“ ،شیخ” در دورۀ حافظ اقتداری عنانگسیخته
داشته و مالک بر جان و مال مردم بوده است .حافظ
چه گونه میتوانسته است چشم در چشم “شیخ”
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او را “خر” خطاب کند؟ پس با این وصف ،وجه
درست این مصراع همان است که در چاپ خانلری
از دیوان آمده است“ :گفتم به چشم و ،گوش به هر
خر نمیکنم ”.زیرا حافظ ،چنان که نشان خواهیم داد،
حتی در مواردی که از کسی یا چیزی شکوه دارد،
زبان به طعن و لعن و هجو نمیگشاید ،و اندوه و
ناخشنودی خاطر خود را با ظرافت و زبانی طنزآلود
بیان میکند ،نه با توهین و هج ِو رکیک .کاربرد واژۀ
خر در این مصراع ،و تعبیر رکیکی در یک مورد دیگر
که خواهیم گفت ،بهراستی از موارد بسیار نادر در
دیوان اوست .در بیت اول :در نیل غم فتاد و سپهرش
ندمت و ما ینفع النَدم ،طن ْز پند
به طنز گفت /اآلنَ قد
َ
حکمتآموزی است که سپهر به آدمی میدهد ،پندی
که در خور دست انداختن و مسخره کردن نیست،
یعنی ربطی به هجا و هزل ندارد ،بلکه از مقولۀ طنز
در معنای امروزین کلمه است .در بیت دوم :شیخم
به طنز گفت“ :حرام است می ،مخور”/گفتم به چشم
و ،گوش به هر خر نمیکنم ،پیداست که “شیخ”،
چنان که شغل اوست ،خواسته است مرشدی کند
و حافظ هم بهدرستی به وی پاسخ داده است .اما
پرسش اینجاست که چرا حافظ فقط در همین دو
مورد ،واژۀ طنز را در معنای دقیق آن به کار برده و
چرا همواره همین تعبیر را به کار نبرده است؟ بهویژه
اینکه پیش از حافظ ،مث ً
ال نزد خیام ،طنز در معنای
درست آن ،کاربرد داشته و او در رباعیات خود ،به
گونهای درخشان ،از طنز برای مبارزۀ بی امان و صریح
با خرافات استفاده کرده است ،چندان که به جرأت
میتوان گفت حتی در تاریخ مغربزمین هم در آن
عصر ،نظیر آن کمتر دیده شده است .پاسخ به این
پرسش را شاید بتوان در مهفوم “رندی” نزد حافظ
یافت .رندی ،رفتاری است آشکارا متناقضنما ،یعنی
بیاعتنا به ظاهرسازیها و فریبکاریهای مسلط در
رفتار اهل زمانه ،یعنی خالف آم ِد عادت در وجه
ِ
رندی
مسلط آن .اما باید توجه کرد و دقت داشت که
حافظ با بیان صریح و بیپردهپوشیِ خیام در رباعیات،
ِ
رندی خود ،به
تفاوت بارز دارد .حافظ ،با شیوۀ
زبا ِن استعاره و رمز و تمثیل چنان سخن میگوید که
میتواند برای در امان ماندن از بیداد شیخ و محتسب،
تعبیر دیگری از آن ارائه دهد .در حالی که زبان خیام،
زبانی صاف و صریح است ،مث ً
ال:
آنان که ز پیش رفتهاند ای ساقی
در خاک غرور خفتهاند ای ساقی
رو باده خور و حقیقت از من بشنو
باد است هر آن چه گفتهاند ای ساقی
یا صاف و پوست کنده می گوید:
گویند بهشت و حور عین خواهد بود

و آن جا می ناب و انگبین خواهد بود
گر ما می و معشوق گزیدیم چه باک
آخر نه به عاقبت همین خواهد بود
یا:
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دیگری پا بستی
گفتا شیخا هر آن چه گویی هستم
آیا تو چنان که مینمایی هستی
یا:
می خوردن و شاد بودن آیین من است
فارغ بودن ز کفر و دین ،دین من است
گفتم به عروس دهر کابین تو چیست
گفتا د ِل خُ ّرمِ تو کابین من است
پیداست که میان طنز صریح و بیپردهپوشی خیام با
زبان پر از رمز و استعاره و تمثیل حافظ تفاوتهاست.
و پیداست که خاستگاه این تفاوتها نیز در تفاوت
روزگار آنهاست .حافظ ،مانند هر فرد دیگری ،در
درجۀ نخست ،مسئول حفظ جان و زندگی خود بوده
است .در زمانهای که پدر ،پسر را کور میکرد و پسر،
پدر را ،در زمانهای که فرمانروایان حتی به جان کودکان
کم تر از  10سال رحم نمیکردند ،و لشکریان امثا ِل
تیمور از سر دهها هزار انسان بیگناه منارهها میساختند،
آیا از امثال حافظ میتوان انتظار داشت که در طنزهای
انتقادی خود جز به زبان استعاره و تمثیل و کنایه سخن
بگویند؟ آیا به حافظ میتوان خرده گرفت که چرا
رندی پیشه کرده است و حرفش را صریح و بیپرده
نگفته است؟
دو مفهوم رند و رندی که حافظ ،برای بیان طنز
سرشار از استعاره و تمثیل خود ،برگزیده است ،به زبان
طنز فلسفی سقراط نزدیکتر است ،هر چند که سقراط،
حتی با همین روش هم نتوانست از گزند آدمکشان
زمانهاش در امان بماند .این نکتهای است که حافظ نیز
بیگمان به آن توجه داشته است .بنا بر این ،در بحث از
این گونه مسائل ،توجه کردن به روزگاری که شاعران
و نویسندگان در آن به سر میبردهاند ،اهمیت فراوان
دارد .محمد قزوینی ،در تصحیح کلیات چهار مقاله از
نظامی عروضی ،میگوید“ :ابوریحان دوست حقیقت...
بوده ،ولی مسلمان خشک و خشن و متعصب نبوده
است” همو ،در توضیح همین مطلب ،بر شرایط سیاسی
و اجتماعی دورۀ ابوریحان ،یعنی قرن چهارم هجری
قمری4ق ،انگشت میگذارد و مینویسد “ :قوت اسالم
در آن ازمنه ،هنوز بدان پایه نرسیده است که کسی
نتواند آشکارا تحصیل مذاهب و ادیان سایره و تقبیح یا
تحسین یکی از آنها را بنماید 13”...در عصر حافظ و
عبید با این واقعیت اجتماعی و سیاسی روبهرو هستیم:
 13مث ً
ال ،نک :محمد قزوینی ، ،مقدمۀ چهار مقالۀ نظامی عروضی
(لیدن :اشراقی.196 ،)1909 ،
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“صواب” -هر دو را به طنز رد میکند .او همین شیوه
مذهب ،در قالب اسالم سنی و شیعی که بازماندگان
را ،در جای دیگری ،در موضوع “قلم صنع” به کار
اقوام ترک و قبائل مغول ،جا خوش کرده در ایران ،و
میبندد:
تاتار ،اندک اندک به آن گرویده بودند ،و آن مذهب با
دولت چنان آمیخته شده بود که میان دولت و مذهب ❦ پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت
در عمل تفاوتی نبود 14.برنارد لوئیس در فصل “استعاره آفرین بر نظ ِر ِ
پاک خطاپوشش باد
ِ
اهمیت مدح
و کنایه” از کتاب زبان سیاسی اسالم ،بر
مصون بود ِن “قلم صنع” از خطا ،باور مذهبی رایج
که
اسالمی
جوامع
( )panégyriqueو هجو ( )satireدر
در زمانۀ حافظ بود .در مصراع دوم ،به نظر میرسد
مذهبی
جامعۀ
و
کشور،
مذهب و دولت ،جامعۀ مدنی یا
که حافظ با این حکم موافق است .اما ،طنین نیشدار
نقش
و
کرده
تأکید
نیست،
یا امت ،در آنها از هم جدا
مخالفتش با آن ،در چگونه خواندن و تلفظ کرد ِن واژۀ
این دو را مانند نقش تبلیغات در جوامع امروزی دانسته
“آفرین” آشکاراست و نشان میدهد که موافقتش ،در
است 15.در شرایطی که اهل معرفت و علم و ادب برای
ِ
واقع ،از سر دست انداختنِ حکم ا ّول است .همین
مصون ماندن از خطرات ،حفظ جان و امرار معاش ظاهرا ً گونه بازی رندانه و طنزآمیز با واژهها با کمک گرفتن
جز توسل به رندی و زیرکی و تقرب به دستگاه حاکم
از لحنِ خواندن ،در این بیت از وی هم آشکار است:
چارهای نداشتند ،جای شگفتی نیست اگر میبینیم که
❦ عشقت رسد به فریاد ،ور خود به سان حافظ
تفاوت
زبان طنز حافظ ،به عنوان مثال ،با زبان طنز خیام
قرآن زِ بَر بِخوانی در چارده روایت
دارد :این یکی در کمال شفافیت و صراحت است ،و آن
در این بیت ،به نظر میرسد که شاعر ،با طنزی بسیار
دیگری ،سرشار از استعاره و کنایه .آنچه در این میان
رندانه ،این امکان را فراهم کرده است که در یک
اهمیت دارد اینکه زبان طنز سرشار از کنایه و استعارۀ
درگیری احتمالی با محتسب ،با تغییر قید “ور” به “گر”،
حافظ هیچگاه از التزام به حقیقت و القای اندیشههای
متعالی خالی نیست .شگفت اینکه میبینیم میان واژگان بتواند گریبان خود را از چنگ خونریز او برهاند.
یکی از مضمونهای مهم در شعر حافظ ،انتقاد از
“رند” و “رندی ”،و واژۀ “ایرونیا”ی یونانی – که ریشۀ
کردارهای واقعی شیخان ،واعظان و صوفیانی است که
طنز به معنای دقیق و فیلسوفانۀ آن در زبانهای اروپایی
مردمان را به پرهیز از معصیت و گناه و پرداختن به
ِ
شباهت لفظی آشکاری هست و این احتمال را
است–
طاعت و بندگی خدا و عمل به اصول و آداب شریعت،
که رندی در زبان فارسی از واژۀ ایرونیای یونانی گرفته
دعوت میکنند ،اما ،معلوم نیست که خود چنان که
شده باشد ،نمیتوان به کلی منتفی دانست .اما تشریح
مینمایند ،باشند .در خطاب به شیخ ،میگوید:
کاملِ مفهوم رندی در شعر حافظ ،در موضوع این گفتار
ِ
کوی نیکنامی ،ما را گذر ندادند
❦ در
ِ
فرصت دیگری بدان پرداخت.
نمیگنجد و باید در
گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را
نمونههای گویایی از طنز در اشعار حافظ را در زیر
حافظ بخود نپوشید این خرقۀ میآلود
میآوریم.
شیخ پاکدامن معذور دار ما را
ای ِ
در موضوع گناه ،میگوید:
❦ ترسم که صرفهای نبرد روز بازخواست
❦ گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ
نان حالل شیخ ز آب حرام ما
تو در طریق ادب باش و گو گناه من است
❦ دلم از صومعه و صحبت شیخ است ملول
❦ قدم دریغ مدار از جنازۀ حافظ
بهشت
به
رود
که گرچه غرق گناه است می
یار ترسا بچه کو ،خانۀ خمار کجاست
کن
خواهی
❦ مباش در پیِ آزار و هر چه
ِ
ِ
ورای طاقت دیوانگان ز ما مطلب
که در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست
❦ اگر شراب خوری جرعهای فشان بر خاک
در این تعبیرها و خطابها ،از یک سو “ناپاکدامنی”
از آن گناه که خیری رسد به غیر چه باک
ِ
ِ
شیخ فاسد ،با بهرهگیری از مفاهی ِم
و “نان حرام
خواری” ِ
ض ِدشان –یعنی “پاکدامنی” و “نا ِن حالل” -همراه
او در این بیتها ،گناه را نشانۀ اختیار و آزادی بشری
ِ
میداند که با باور مذهبیَ -ق ِ
لطافت
با تأیید طعنهدارِ “روز بازخواست ”،با چنان
دری حاکم بر فرهنگ
ِ
زمانهاش تقابل دارد .حافظ ،با آوردن “طریق ادب ”،ض د شاعرانه و حکیمانهای بیان شده است که یادآور سنت
ِ
راست اهانتبارِ
ِ
ِ
طنز خیامی است ،نه شیوۀ بیا ِن ُرک و
جاری مدّ نظ ِر خود را ،با تأیید رندانه و نیشدار
معنای
عبید زاکانی چنانکه در رسالۀ تعریفات ،شیخ را
حکم جاری که به آن باور ندارد ،حکیمانه در ذهن
ِ
“غرق گناهِ”
شنوندۀ پیامش مینشاند .یا ،با بردن وجود
کره خر) خوانده
“ابلیس” و شیخزاده را َ
“جحش” (= ّ
16
خود به “بهشت ”،تلقی جاری از گناه -که باید یادآور
است .از سوی دیگر ،خطاب به شیخ ،که همه چیز
ِ
“جهنم” باشد– و بهشت –که باید مترادف “طاعت” و
“قضای االهی” میداند و به خدا نسبت میدهد ،با
را

14از دورۀ مورد بحث به بعد ،مذهب تسنن دیگر یکهتاز نیست و
تشیع ،نخست در قالب اندیشۀ امامت حسن صباح و پیروانش و پس
از درهم کوبیده شدن قدرت مستقر این فرقه به دست هالکوخان
مغول ،به کمک پیروان پراکنده در لباس انواع فرقههای مذهبی
و شبهمذهبی (صوفیانه)اش ،از یک سو ،و درگیر ِی شورشهایی
با رنگ مذهبی ،مانند قیام سربداران خراسان ،و قوت گرفتن
فعالیتهای گروههایی چون پیروان شیخ صفیالدین اردبیلی ،از سوی
دیگر ،رقیبی برای آن به شمار میآمد .با تشکیل سلسلۀ صفوی ،ایران
چارچوب کشوری و استقالل خود را به دست قوم و نیرویی ملی،
دوباره بازیافت ،اما با اعالم مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی –آن
هم در مقطعی از تاریخ که آغاز روند سریع آزادی مذهب و پذیرش
جدایی ِدین واز دولت و تشکیل دولتهای ملی به معنای واقعی آن
در جهان غرب بود– سنگ بنای بازتولید فساد سیاسی گذشته در
دورۀ صفوی نهاده شد ،روندی که از آن پس ادامه یافت و حتی

تحول مشروطیت و بهویژه اقدامات رضا شاه نیز نتوانست پایانی
بدان بدهد ،بلکه برعکس ،پس از شهریور١٣٢٠ش ،با تأسیس فرقۀ
مذهبی فدائیان اسالم و اعمال تروریستیشان شدت یافت .از آن پس
با اهمیت یافتن جامعۀ مذهبی به جای جامعۀ مدنی و چیرگیِ رسمی
ِ
ِ
مناسبات مردم و دستگاه دولتی ،میتوان گفت
فرهنگ مذهبی بر
ایران کنونی ،به لحاظ نظام سیاسی ،گویی در شرایطی شبیه به قرن
٨ق به سر میبرد .در چنین اوضاع و احوالی ،تعجبآور نیست که
در فضای مجازی اینترنتی -که به یگانه روزنۀ بیان آزاد ،بهویژه برای
نسلهای جوانش ،تبدیل شده است -با واکنشهای انتقادآمیز تند و
بی پروایی از نوع زبان و بیان عبید زاکانی و حتی در مواردی بدتر
و تندتر از آن روبهرو هستیم که حرمتی برای هیچ چیز و هیچ کس
باقی نمیگذارد.

دیوان فصیح البیان  . . .خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی . . .

(بمبئی :مطبع نادری.۶۵ ،)۱۳۲۲ ،

15Lewis,

Bernard Lewis, The Political Language of Islam
(Paris: Editions Gallimard, 2005), 687.

16عبید ،رسالۀ تعریفات.٣١٧ ،
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طنز و رندی میگوید ما که به گفتۀ تو و امثال تو به
ِ
کوی نیکنامی راه داده نشدهایم و به اراده و اختیار خود
“خرقۀ میآلود” نپوشیدهایم ،پس چرا دست از سرمان
برنمی داری؟
حافظ ،در خطاب به صوفی میگوید:
❦ آن تلخوش که صوفی امالخبائثش خواند
❦ گر مطرب حریفان این پارسی بخواند
در رقص و حالت آرد صوفی باصفا را
❦ صوفی بیا که آینه صافیست جام را
تا بنگری صفای می لعلفام را
❦ صوفی شهر بین که چون لقمۀ شبهه میخورد
پاردمش دراز باد این حیوان خوش علف
❦ صوفی مجلس که دی جام و قدح میشکست
باز ،به یک جرعه می ،عاقل و فرزانه شد
❦ گر شوند آگه از اندیشۀ ما مغبچگان
بعد از این خرقۀ صوفی به گرو نستانند
❦ صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد
بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد
از بیشتر این نمونهها پیداست که منظور حافظ صوفیِ
معینی است .او اگر در موردی معیّن –یعنی “صوفی
شهر”– از تعبیر “حیوان خوش علف” استفاده کرده
است ،عبید ،در رسالۀ تعریفات ،علی االطالق صوفی
را مفتخوار ،و در لطائف یا تعریفات مال دو پیازه،
وی را قاطع الطریق میداند 17.در اثر دیگر عبید ،اخالق
االشراف ،آن جا که از فتح بغداد به دست هالکوخان و
حاضر کردن آن دسته از مردم این شهر نزد وی که از
شمشیر لشکریان وی جسته و زنده مانده بودند ،سخن
میگوید ،چنین میخوانیم:
“چون بر احوال مجموع واقف گشت ،گفت :از محترفه
(= پیشهوران و کاسبان) ناگزیر است .ایشان را رخصت
داد تا بر سر کار خود رفتند .تجار را مایه فرمود دادن
تا از بهر او بازرگانی کنند .جهودان را فرمود که قومی
مظلوماند ،بهجز از ایشان قانع شد .مخنثان را به حرمهای
خود فرستاد .قضات و مشایخ و صوفیان و حاجیان و
معرفان و گدایان و قلندران و کشتی گیران
واعظان و ّ
و شاعران و قصهخوانان را جدا کرد و فرمود اینان در
آفرینش زیادتند و نعمت خدای به زیان میبرند .حکم
فرمود تا همه را غرق کردند و روی زمین را از خبث
18
ایشان پاک کرد”...
نمونۀ دیگری را که حافظ در آن تعبیری ناخوشایند
عبارتی به کار برده است ،در قطعه ای میبینیم که در
چاپهای خانلری و قدسی از دیوان ذکر شده است:
❦ آن کیست تا به حضرت سلطان ادا کند
کز جورِ دهر گشت شتر گربهها پدید
رندی نشست بر سر سجادۀ قضا
هیزی دگر به مرتبۀ سروری رسید

آن رند گفت چشم و چراغ جهان منم
این هیز گفت همچو منی در جهان که دید
ای آصف زمانه ز بهر خدا بگوی
با آن شهی که دولت او باد بر مزید
شاها روا مدار که مفعول من اراد
گردد به روزگار تو فعال ما یرید
بحث در اینجا بر سر تعبیر “مفعول من اراد” است
ِ
زشت آن مورد نظر حافظ بوده ،اما به زبان
که معنای
ِ
هجای
طنز و کنایه چنان بیان شده است که با زبان
بهراستی تند و صریح عبید ،قابل مقایسه نیست.
حافظ ،حتی در مواردی که میخواهد از حوادث زمان
خود گله و شکایت کند ،باز هم زبان طنز و رندی را
ِ
رکیک هجا را .یکی از
برمیگزیند نه زبا ِن زشت و
بارزترین این موارد ،اشارۀ اوست به کردار زشت شاه
شجاع در کشتن فرزند  10سالۀ شاه شیخ ابواسحاق:
❦ نوای بلبلات ای گل کجا پسند افتد
که گوش هوش به مرغان هرزه گو داری
یا در ماجرای بدبین شدن شاه شجاع به امیر شبلی،
پسرش ،بر اثر فتنهانگیزی بدگویان ،و صدور فرمان
حبس و سپس کور کردن وی 19،حافظ ،بیت زیر را
سروده است:
❦ شاه ترکان سخن مدعیان میشنود
شرمی از مظلمۀ خون سیاووشش باد
در هر دو بیت ،تلخ کامی شاعر از کشته شدن این دو
کودک بیگناه ،در قالب طنزی پندآمیز و تفکرانگیز بیان
شده است.
به نظر من ،خود شیوۀ “رندی” در شعر حافظ نیز از
بار طنزی تلخ برکنار نیست:
❦ گر شوند آگه از اندیشۀ ما مغبچگان
بعد از این خرقۀ صوفی به گرو نستانند
صوفی ،در این بیت ،بیگمان اشاره به خود حافظ
پشمینهپوش است .گرو گذاشتن خرقه نزد می فروش،
کار خود حافظ است که از شدت فقر و نداری،
خرقهاش را برای گرفتن می به گرو گذاشته است؛ و
تظاهر ناگزیر و رندانه به مصلحت روزگار و پوشاندن
باور و نیت حقیقی خویش در قالب تعبیر کنایی
“مغبچگان” بیان شده است .در بیت دیگری ،به طعنه به
خودش ،اما از سر صداقتی در خور تحسین ،میگوید:
❦ حافظ و رند و نظربازم و میگویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراستهام
الزم به گفتن نیست که “هنر”ی که حافظ در این بیت
رندانه از آن دم میزند ،مفهومی سرشار از طنز دارد.
بر شمار شواهدی که از ابیات غزلهای حافظ
آوردیم ،به آسانی میتوان افزود .اما ،گمان میکنم که
همین نمونهها برای بیان مقصود ما و نشان دادن ویژگی

زبان طنز وی کافی باشد .تنها نکتهای که یادآوری آن
الزم است اینکه طنز – نه فقط در کاربردِ امروزی ،بلکه
حتی در کاربردِ گذشتهاش– اعم از طن ِز شفاف و بی غل
و غش خیام تا طنز پر از استعاره و کنایۀ حافظ ،و نیز
هجا و هجو – چه در ِ
قالب هزل ،چه در قالب هر شیوۀ
بیانیِ دیگر– در واقع ،انواعی از مقولۀ نقد ( )criticاست
نه انتقاد؛ به این معنا که گفتار ،کردار یا نوشتار فردی،
حب و بغض
چنان که به واقع هست ،و به دور از ّ
شخصی ،به روشی بیطرفانه و علمی سنجیده میشود.
و هجا ،برعکس ،از مقولۀ انتقاد است که اگر نه یکسره،
دست کم تا ح ِد زیادی برخاسته از مخالفخوانی با

4

کسی یا موضوعی ،به قصد عیبجویی است.
در تاریخ ادبیات در ایران نوشته ذبیحاهلل صفا چنین
میخوانیم:
“اشعار مطایبه و هزل عبید ،همه به قص ِد عیبجویی
ِ
گفتارهای
و عیبگویی از اندیشهها و کردارها و
معاصران سروده شده است ،لیکن بیخبران آنها را از
جنس هزل و مضحکه پنداشته و به سبب آنها عبید را
“جهنمیِ هجاگو” نامیدهاند ،و حال آنکه هجو در آثار
عبید به ندرت یافته میشود و آنچه “هجا” پنداشته شده،
انتقادی است از مردم فاسد و عنان گسیختۀ زمان که
با آنان جز با همان زبان تند که عبید سخن گفته است
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نمیبایست روبرو شد . . .
عبید ،بر خالف نظر سلمان“ ،جهنمی” نیست ،و
نمیتوان به او صرف ًا به این سبب ایراد گرفت که از
مردم زمانهاش انتقاد کرده است و از ارزش انتقادی
آثارش در بازنمایی اوضاع اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی
عهدی که در آن میزیست ،غفلت ورزید .اما ،باید
گفت که حتی در انتقاد به معنای درست کلمه – چنان
که پیشتر به آن اشاره شد– باید حد و مرزی را
مراعات کرد ،زیرا اگر انتقاد به زبانی بیان شود که جز
در محافل بسیار خصوصی قابل بیان و انتقال به دیگران
نباشد ،به چه کار جامعه میآید؟ و انتقادی که از سر
بغض فردی ،گروهی ،یا عقیدتی ،فقط برای تاختن به
کسی و سرشار از بیاعتنایی و بیالتزامی به حقیقت
باشد ،دیگر شایستۀ عنوان انتقاد نیست ،و چیزی است
که در اصطالح ،به آن “پنبه زنی” میگویند؛ نظری به
کلی بیارزش و مغرضانه .فراموش نکنیم که حتی
آن جا که قرار بر گفتن عیب چیزی یا کسی است ،این
کار هم اصولی دارد که آن اصول را ،بیش از هر جا،
باید در زمینۀ داوریهای تاریخی به کار بست .زیرا ،در
چنین داوریهایی ،ما با اشخاص ،یا با شیوههایی جمعی–
یا ناظر بر جمع و زندگانی جامعه– از کردار و اندیشه
روبهرو هستیم که دیگر ،بنا به تعریف و در عمل ،در
صحنۀ قدرت حضور ندارند و به تاریخ پیوستهاند .اگر
قرار باشد اصل هر انتقادی را – چنان که ذبیحاهلل صفا
مقرر کرده است– بر “زبان تند”ی بگذاریم که عبید
بدان سخن گفته است و ما در مبحث بعدی به بیان
ویژگی اساسی آن خواهیم پرداخت ،آیا انصاف ًا ممکن
است چیزی به نام انتقاد هنوز در جامعه باقی بماند،
چندان که بتوان آن را به عنوان مقولهای عام در معرض
دید و قرائت همگان گذاشت؟
در آخر ،این نکته شایان ذکر است که حافظ زبان
سرشار از رمز ،استعاره و کنایۀ خود را فقط برای نقد و
انتقاد از زمانهاش و باورهای آن به کار نبرده بلکه گاه با
این زبان ،ظرایفی از جهاننگری خود را نیز عرضه کرده
است .برای طرح این مسأله ،غزل زیر را آن طور که در
چاپ ابتهاج از دیوان آمده است ،بررسی میکنیم:
❦ سحرگاهان که مخمور شبانه
گرفتم باده با چنگ و چغانه
نهادم عقل را ره توشه از می
ز شهر هستیاش کردم روانه
نگار می فروشم عشوه ای داد
که ایمن گشتم از مکر زمانه
ز ساقیِ کمان ابرو شنیدم
که ای تیر مالمت را نشانه
نبندی زان میان طرفی کمروار
اگر خود را ببینی در میانه
برو این دام بر مرغ دگر نه
20

که عنقا را بلند است آشیانه
ندیم و مطرب و ساقی همه اوست
خیال آب و گل در ره بهانه
که بندد طرف وصل از حسن شاهی
که با خود عشق بازد جاودانه؟
بده کشتی می تا خوش برآییم
ازین دریای ناپیدا کرانه
وجود ما معمایی است حافظ
که تحقیقش فسون است و فسانه
صرف نظر از این که خاستگاه این غزل تجربۀ عینی
شاعر از تمایل به دست یازیدن به نوعی از عشق زمینی
بوده که با مخالفت “ساقی کمان ابرو” روبهرو شده
است ،یا اینکه همۀ صحنۀ غزل را ساختۀ خیال او
بدانیم ،با دقت کردن در آن به این نتیجه میرسیم که
وجود بشری ما ،هرچند از نظر حافظ معمایی است که
ق آن جز فسون و فسانه نیست ،معنایی اگر بتوان
تحقی 
برای این وجود در نظر گرفت ،همانا عشق به حقیقت
هستی ،یعنی به ندیم و مطرب و ساقی است که البته
امید آن نیست که بتوان به وصالش رسید و “خیال آب
و گل” ما و دیگر موجودات ،فقط بهانۀ راهی است که
او در آن نه با ما ،بلکه با خود ،جاودانه ،عشق میبازد.
ما میرائیم و هستی ،مانا .ما به کنه معنای ِهستی پی
نخواهیم برد ،اما این معنا را که با ذات هستی بیگانه
نیست ،تا حدی حس میکنیم 21.حافظ ،خود ،این
مطلب را به بیان دیگر چنین میگوید:
کس ندانست که منزلگه مقصود کجاست
22
این قدر هست که بانگ جرسی میآید
این حس ،نشانۀ عشق ،یا همان خواهش و میلی است که
نیروی انگیزانندۀ کنش و اندیشۀ ماست و از ازل در آب و
گل ما سرشته است ،و ما را جوینده و امیدوار نگاه میدارد:
❦ در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

 20صفا ،تاریخ ادبیات ،جلد ،3بخش .970،2
 21این تقریباً شبیه به مضمون یکی از ابیات شیللر ،شاعر آلمانی ،است:
“از ساغر این قلمرو جانها ،نامتناهیتاش تا دو طف کرده ،باالمیرود”،
نک :هگل ،پدیدارشناسی جان ،ترجمۀ باقر پرهام (تهران :کند و کاو،
١٣9٠ش) ،ص.٨٤١
22در چاپهای خانلری و ابتهاج “منزلگه معشوق” ضبط شده که آشکارا غلط
است .واژۀ منزلگه را هنگامی به کار میبریم که تلقی سفری با کاروانی مورد
نظر باشد که همین تلقی هم مورد نظر حافظ بوده است .در این صورت ،مانند
هر سفر کاروانی که منازلی در طول راه و منزلی نهایی در پایان آن در کار
است ،شکی نیست که باید گفت“ :منزلگه مقصود ”.از این گذشته ،عاشقی
که نداند منزل معشوقش کجاست ،آیا شایستۀ عنوان عاشق هست؟

عبید زاکانی

در این بخش در ادامۀ مقایسۀ زبان انتقادی حافظ و
ِ
“غیرجدی”
سرای عبید در آثار
عبید ،با زبا ِن هجو و هزل ُ
او ،سر و کار داریم نه با قصاید وغزلها ،قطعهها،
رباعیها ،و مثنویهای جدی او .برای نشان دادن
زبان هجای هزلگوی عبید ،چارهای نداریم جز ارائۀ
نمونههایی از این زبان که از کلیات 23او برگرفتهایم:
24
❦ وقت آن شد که عزم کار کنیم
رسم الحاد آشکارکنیم
خانه در کوچۀ مغان گیریم
روی در قبلۀ تتار کنیم
روزگار ار به کام ما نبود
...ر در ...ن روزگار کنیم
بهر...ن تا به چند غصه خوریم

23از کلیات عبید زاکانی ،دو چاپ در دست است :یکی به کوشش
پرویز اتابکی ،که از سوی بنیاد نشر کتاب بدون تاریخ انتشار -گویا پس
از انقالب -از روی نسخۀ چاپ انتشارات زوار منتشر شده است .دیگری،
به کوشش محمد جعفر محجوب که در مجموعۀ متون فارسی ،زیر نظر
احسان یارشاطر ،در نیویورک (1999م) منتشر شده است .آثار “غیر
جدی” عبید ،در چاپ پرویز اتابکی ،دربرگیرندۀ  ١٤٨صفحه از ٣٣٣
صفحۀ کتاب ،و در چاپ محجوب ٢٢٥ ،صفحه از  ٤٢٣صفحۀ آن است.
24حروف اول واژههای رکیک را به ناگزیر حذف کرده و جای آنها
نقطهچین نوشتهایم.
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بهر ...س چند انتظار کنیم
...ن و ...س چون به دست میناید
جلق بر هر دو اختیار کنیم
بنشین ای عزیز تا بتوان
به از این در جهان چه کار کنیم
جلق میزن که جلق خوش باشد
جلق در زیر دلق خوش باشد
افزون بر این ،چهار مثنوی دیگر در همین مایۀ فکری و
با همین واژههای رکیک آمده است .از میان رباعیها هم
که تعداد آنها  ٦٤است ،جز  ١٧رباعی ،بقیه در همین
مایۀ فکری و با همین واژگانی است که گفتیم .از ١٧
رباعی قابل نقل ،چند نمونه میآوریم:
در بارۀ طبیبی که مرده است ،میگوید:
❦ در عمر خود این طبیبک هرزه مقال
بیمار ندید یا بکشتش در حال
دیشب ملک الموت در آمد گفتش
یک روز بخر آن چه فروشی همه سال
دربارۀ می و شراب ،میگوید:
❦ تا بتوانی جام دمادم می خور
بر یاد قباد و خسرو و جم می خور
ور بر نکنی بیخ غم از دل به شراب
جان در ده و ریش میکن و غم میخور
دربارۀ خطیب و شیخکان ،میگوید:
❦ از چشمۀ خضر جام سنگی بهتر
وز وعظ خطیب قول چنگی بهتر
تیزی که ز رندکان به مستی بجهد
از سبلت شیخکان بنگی بهتر
در مسخره کردن واجبات شریعت ،میگوید:
❦ طبعم به وضو و روزه چون مایل شد
گفتم که نجات کلیام حاصل شد
افسوس که آن وضو به تیزی بشکست
وان روزه به نیم جرعه می باطل شد
ِ
نداری خودش ،میگوید:
در بارۀ فقر و
❦ از هر چه که داشتم برآوردم گرد
با آلت خانه کردهام رو به نبرد
امروز حصیر و دیگ خوردم فردا
زیلوچه و جاروب و نمد خواهم خورد
در اخالق االشراف هم ،که رسالهای است به نثر ،عبید،
پس از “صلوات نامعدود نثار روضۀ من ّورِ معط ِر سی ِد
کائنات ،محمد مصطفی ،و  ...سالم و تحایا بر اوالد و
اصحاب و انصار و اتباع او ”،و ذکر این که چون “اوضاع
سابق” در “چشم تمییز اکابر و ابناء زمان ،خوار و بی
مایه” شده و ...پای بر سر “اخالق و اوضاع گذشته
نهادهاند ”،تصمیم گرفته است که “مختصری مبنی بر
برخی از اخالق قدما ،که اکنون آن را خُ لق منسوخ

میخوانند ،و شمهای از اوضاع و اخالق اصحاب و
اکابر این روزگار ،که آن را خُ لق مختار میگویند”،
بنویسد .او ،بر همین اساس ،این فصل را به بابهای
حکمت ،شجاعت ،عفت ،عدالت ،سخاوت ،حلم و
وقار ،و “حیا و وفا و صدق و رحمت و شفقت ”،و
ِ
ِ
“مذهب
“مذهب منسوخ” و
هر باب را به دو عنوان
مختار ”،تقسیم میکند .ولی ،حیرتانگیز این است که
ِ
“مذهب مختار ”،پس از ذکر
در باب عفت ،زیر عنوان
این که “از زمان آدم علیهالسالم تا اکنون هر کس که
جماع نداد ،میر و وزیر و پهلوان و لشکرشکن و قتّال و
معرف
سرافراز و مالدار و دولت یار و شیخ و واعظ و ّ
نشد ،و دلیل بر صحت این قول که متص ّوفه ،جماع
دادن را علتالمشایخ گویند ”،با وقاحت مینویسد“ :و
در تواریخ آوردهاند که رستم زال ،آن همه ناموس و
شوکت از ...ن دادن یافت ”،و به نظم میگوید:
❦ تهمتن چو بگشاد شلوار بند
به زانو درآمد یل ارجمند
عمودی برآورد هومان چو دود
بدانسان که پیرانش فرموده بود
چنان در زه ...ن رستم سپوخت
که از زخم آن ...ن رستم بسوخت
دگر باره هومان درآمد به زیر
تهمتن بسان هژبر دلیر
بدو در سپوزید یک ...ر سخت
که شد ...ن هومان همه لخت لخت
به همین سان ،این بابها از اخالق االشراف پُر است
از همین تعابیر رکیک و گستاخیها که نمیتوان نقل
کرد.
در ترجمۀ فارسی “حکایتهای عربی” از رسالۀ دلگشا،
که  ٨٤مورد است ،با زبانی متعادلتر روبهرو میشویم
که به حاضر جوابی همراه با طعنه و اشارۀ نیشدار در
سخن ،که شنونده را میخنداند ،و به شوخی و متلک
نیشدار و خندهآور در معنای امروزی این دو واژه،
نزدیکتر:
“سلطان محمود را در حالت گرسنگی بادنجانی بورانی
پیش آوردند .خوشش آمد .گفت ،بادنجان خوش
طعامی است .ندیمی داشت در مدح بادنجان فصلی
بپرداخت .چون سیر شد ،گفت بادنجان مضر نهادهاند.
ندیم ،باز در مضرت بادنجان مبالغتی تمام کرد .سلطان
گفت ای مردک! نه تا این زمان مدحش میگفتی؟ گفت
من ندیم توام ،نه ندیم بادنجان .مرا چیزی میباید گفت
که تو را خوش آید نه بادنجان را”.
و نمونه ای از آن چه آن را متلک نامیدیم:
“خلف نام حاکمی در خراسان بود .او را گفتند فالن
کس مطلق شکل تو دارد .او را حاضر کرد ،و از او
پرسید که مادرت داللگی کردی و به خانههای بزرگان

رفتی؟ گفت مادرم عورتی مسکین بود ،هرگز از خانه
بیرون نرفتی .اما ،پدرم در سرای و باغچه ِ
های بزرگان
کار کردی و آبکشی داشتی”.
اما ،حتی در میان حکایتهای این بخش از رسالۀ عبید
هم ،دست کم  ١٢مورد را میتوان یافت که در آنها به
صراحت از اسافل اعضای زن و مرد نام برده شده است.
ِ
فردی عبید ،بد نیست
برای بهتر شناختن شخصیت
یکی دو نمونۀ قابل نقل از زبان متعادل وی نیز در این
بخش بیاوریم .در حکایت  ،٣٧میگوید:
“زردشتیی اسالم آورد .گفتندش اسالم را چگونه دیدی؟
گفت هر که بدان درآید ،آلتش را می ّبرند ،و هر کس

از آن بیرون رود ،گردنش را میزنند( ”.مقایسه کنید
با حمد و ثنائی که در آغاز بحث اخالق االشراف در
پیامبر اسالم و اصحاب وی از زبان عبید آوردیم).
در بارۀ زن ،میگوید:
“دختر ده ساله ،بادام بی پوست و ّ
لذت ناظران است؛
پانزده ساله ،بازیچۀ بازیگران است؛ بیست ساله ،خداوند
گوشت و چربی و نرمی است؛ سی ساله ،مادر دختران
و پسران ،و چهل ساله ،پیر زالی در میان بازماندگان
است؛ زن پنجاه ساله را به کارد بکشید و لعنت خدای
و فرشتگان او و تمام مردم بر زن شصت ساله باد ( ”.با

لطایف عبید زاکانی ،با مقدمه فرته (تهران :اقبال.)1340 ،
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عرض معذرت از بانوان)
“لطائف فارسیِ ” رسالۀ دلگشا ،و دنبالۀ آن به نام
مکتوب قلندران ،و رسالۀ صد پند ،رسالۀ ده فصل ،و
ریشنامه در کلیات عبید زاکانی چاپ محجوب را  -که
به نثر و گاه همراه با بیتهایی ازشعراند -هم میتوان
ِ
چیزی در ردیف ترجمۀ فارسیِ
“لطائف عربیِ ” رسالۀ
دلگشا دانست ،با همان زبا ِن به قو ِل خودِ عبید ،در آغاز
رسالۀ دلگشا ،آمیخته به جد و هزل همراه با شوخی و
لطیفهگویی و حاضرجوابی ِ
های نیشدار .هرچند ،در
آن جاها هم همچنان با استفاده از واژگان و تعابیر زشت
ِ
رکیک غیر قابل نقل ،به موضوع اسافل اعضای مرد و
و
زن و قضیۀ جماع و امردبازی میپردازد.
ِ
ِ
نخست
معنای
بنا بر این ،در مقابل طن ِز حافظ ،در
ِ
انتقادی عبید را در آثار غیرجدیاش
مفهومِ طنز ،زبان
میتوان از مقولۀ ساتیر یا هجا دانست که با همۀ زشتی
ِ
رکاکت واژگانش ،در اکثر موارد با هزل آمیخته است،
و
هزلی که ،به گفتۀ خود عبید ،در آغاز رسالۀ دلگشا ،یک
ِ
فضیلت نطق نزد انسان است .هرچند،
وجه از دو وجه
این هجا ،در بیشتر موارد برای تاختن بیرحمانه به
افراد ،رسوم و باورها و اوضاع زمانه و قرنی است که
عبید در آن میزیسته است ،در مواردی نیز از این دایره
فراتر میرود .مهمترین و دلآزارترین آنها ،صحنهای
است که عبید برای هجو و مسخره کردن رستم ،پهلوان
افسانهای حماسۀ ملی ایرانیان ،ترسیم کرده است .این
هجو توأم با هزل ،با همۀ زشتی وتندزبانیاش ،با چنان
خونسردی و بیاعتنایی گفته و نوشته شده است که
گویی عبید نه فقط به زمانه و روزگار خویش ،بلکه به
ِ
ریش دنیای خودش و آن چه در آن است ،میخندیده
و همه چیز آن را به چشم بیهودگی و تمسخر نگاه
ِ
هجای هزلآمیز عبید،
میکرده است .سرانجام این که
در واقع ،بر خالف حالت خونسرد و خندانی که در
آن دیده میشود ،فریادی است از سر درماندگی و به
جانآمدگی ،نیستانگاری (نیهیلیسم)ی ویرانگر که
فقط میتازد و خراب میکند.
اکنون این پرسش پیش میآید که طنز حافظ و هجو
بیشرم و پروای عبید -که به قول جامعهشناسان جدید،
هر دو پدیدهای جامعهزاد ( )sociétalند – برخاسته از
کدام علت یا علل فردی و اجتماعی است؟ برای پاسخ
دادن به این پرسش ،نخست باید به اصول روششناختی
پژوهش تحلیلی در مباحث مربوط به جامعهشناسی
کنش( )sociologie de l’actionدر علوم اجتماعی
جدید نگاهی بیفکنیم تا موضوع تفاوت کنش و نگرش
فردی و تأثیر آن را بر کنش جمعی از یاد نبریم .سپس،
باید به شرح و تفصیل و تحلیلهایی توجه کنیم که
تاریخنگاران و پژوهشگران ایرانی دربارة اوضاع
اجتماعی -سیاسی ایران در قرن8ق عرضه کردهاند.

ریمون بو ُدن ،جامعهشناس نامدار معاصر فرانسوی،
در بیان دو اصل پارادایمیِ تحلیل در جامعهشناسی
کنش ،مینویسد:
“نخستین اصل بنیادین جامعهشناسیِ کنش ،جدی
گرفتن این امر واقع است که هر پدیدۀ اجتماعی ،هر چه
باشد ،همواره نتیجۀ کنشها ،نگرهها ،باورها ،و به طور
کلی ،رفتارهای فردی است .اصل دوم ،که تکمیلکنندۀ
اصل نخست است ،میگوید جامعهشناسی که میخواهد
پدیدهای اجتماعی را تبیین کند ،باید معنای رفتارهای
25
فردی را که سرچشمۀ آن هستند بیابد”.
به عقیدۀ او ،جامعهشناسانی که به این دو اصل باور
دارند:
“نمیپذیرند که در وجود کنشگر اجتماعی ،و به
طریق ِاولی در وجود کنشگر فردی ،فقط صندوقچهای
ِ
نیروهای جمعیِ موهومی ببینند که
بازتابانندۀ طنینِ تأثی ِر
گویا ،از راه ناخودآگاه جمعی ،فرهنگ ،یا طبقۀ مسلط
[در همه جا و همه کس] پیچیده است .به عبارت دیگر،
این گروه از جامعهشناسان از تصورات جبراندیشانۀ
رفتار فردی  -که بر اساس آنها گویا کنش گر اجتماعی
تابع تأثیر نیروهایی باطنی است که زمام هدایت وی
را ،بی آن که خود بداند ،در دست دارند و در واقع علل
بنیادین رفتار وی را تشکیل میدهند -کناره میجویند.
گرچه کسی منکر وجود پدیدهای به نام آگاهیِ کاذب
نیست و در برخی از موارد میتوان آن را به روشنی
تعریف و تصریح کرد ،اما ،فرض این که چنین
پدیدهای ،به اصطالح ،سازندۀ آگاهیِ کنشگر باشد،
26
فرضی به کلی خودسرانه است”.
از سخن ریمون بو ُدن چنین میتوان نتیجه گرفت:
شخصیت کنشگر اجتماعی فردانی ،هرچند در شبکۀ
پیچیدۀ مناسبات اجتماعی شکل میگیرد ،از نظر
مضمون به همان مناسبات ختم یا خالصه نمیشود.
از این اصل کلی ،میتوان نتیجه گرفت که افراد،
حتی اگر همزمان و هممکان باشند ،با هم متفاوتاند.
اما ،این یک نتیجة کلی است که دربارۀ ویژگیهای
تفاوت موجود میان دو فرد ،چیزی به ما نمیگوید.
ویژگیهای شخصی و شخصیتی تفاوتگذار دو فرد
از یکدیگر را آن گاه خواهیم شناخت که به موارد
مشخص و ذکر شدهای از تفاوت یا تفاوتهای زندگی
آنها ،دسترسی داشته باشیم .دربارة عبید و حافظ چنین
امکانی برای ما وجود ندارد ،زیرا حتی از سال دقیق
تولد آنها هم بیخبریم .میدانیم که عبید  20سالی
پیش از حافظ از جهان رفته است ،که او از شهر خود،
قزوین ،به شیراز آمده و باقی عمر خویش را در فارس
و شیراز گذرانده است .اما ،بهدرستی نمیدانیم که آیا
میان آنها در شیراز رفتوآمد یا مناسباتی  -اعم از
دوستانه یا رقیبانه -از دور یا نزدیک ،برقرار بوده است
یا نه .همچنان که نمیدانیم روزگار کودکی ،نوجوانی و

جوانیِ آنها در چه شرایطی و چگونه گذشته است .هر
دو ،به فقر زندگی خویش اشارههایی کردهاند .عبید ،در
رباعیهایش میگوید:
❦ در خانۀ ما ز نیک و بد چیزی نیست
جز تُنگی و پارهای نمد چیزی نیست
از هرچه پزند نیست غیر از سودا
وز هر چه خورند ،جز لگد چیزی نیست
و در جای دیگری گفته است:
❦ رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز
تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی

در يكي از غزلياتش هم بيتي دارد كه تخلص وی در آن
آمده .از این بیت بوی تهدید میاید:
❦ گر کنی با دیگران جور و جفا
با عبیداهلل زاکانی مکن
آیا همین سه مورد نمیتواند دست کم اشارهای باشد
به این که او به احتمال زیاد دستخوش احساس بغض
یا کینتوزی ( )ressentimentبوده است که فیلسوفی
چون نیچه و جامعهشناس و متفکر انسانشناسی،
در معنای فلسفیِ کلمه ،چون ماکس شللر (Max
 )Schellerدربارۀ آن سخنها گفته و تحلیلها
نوشتهاند؟

منطخب لطایف54 ،

25
Raymond Boudon, Traité de Sociologie (Paris:
Presses universitaires de France, 1992), 22.
26
Boudon, Traité de Sociologie, 16.
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منطخب لطایف54 ،

"

دربارة شرایط اجتماعی -سیاسیِ روزگار حافظ و
عبید ،برعکس ،آگاهیهایمان کم نیست .میدانیم که
ایران ،در سالهای آخر دهۀ دوم قرن7ق ،گرفتار تاخت
و تاز و هجوم خانمانسوز و ویرانگر قوم مغول شد.
شرح ویرانیهای برجامانده از این حمله و هجوم نیز
در کتابها آمده است .حاصل این تاخت و تازهای
ویرانگر فاجعهبار ،که پس از غلبه بر ایران ،با ادامۀ
فرمانروایی خودسرانۀ بازماندگان این اقوام قبیلهای
در سرزمین ما ،ادامه یافته است ،انحطاط جامعۀ مدنی
( )société civileو چیرگی جامعۀ مذهبی است و
نوع فرهنگ و بینشی که به دنبال این گونه فاجعهها،
ناگزیر ،بر مردمان جامعه حاکم میشود ،درست همان
چیزی است که ما را در راه بردن به جهان فکری و نوع
برخورد اندیشگی حافظ و عبید ،و تفاوت موجود در
زبان و بیان آنها ،میتواند یاری دهد.
به نوشتۀ انجوی شیرازی در مقدمهاش بر دیوان حافظ
شیرازی 27،در دوران زندگی حافظ و عبید در شیراز،
“چند تن بر فارس تسلط داشتند که معروفترین آنان
شاه ابواسحاق اینجو ،امیر مبارزالدین محمد [مظفر]
و شاه شجاع بودند ”.شاه شیخ جمالالدین ابواسحاق
اینجو ،به نوشتۀ اقبال ،در “ 742بر شیراز استیال یافته و
در  ٧٥٨به دست امیر مبارزالدین محمد مظفر دستگیر
و مقتول شده است 28”.انجوی شیرازی ،با استناد به
منابعی چون سفرنامۀ ابن بطوطه و تاریخ عصر حافظ
به قلم قاسم غنی ،شاه ابواسحاق را پادشاهی میشمرد
که با همۀ خوب رویی ،شعردوستی و ارادتش به حافظ،
“خوشگذران و سبکسر و پیمانشکن” بود و “هنگامی
که ،مست و بیخبر ،سرگرم بادهگساری بود و امیر
مبارز شیراز را در محاصره گرفته بود ،ابواسحاق به
جای چارهاندیشی ،به دو نفر از کالنتران و بزرگان شهر
29
بدگمان شد و شتابزده به کشتن آنان فرمان داد”. . .
امیر مبارز ،مردی عامی و بینزاکت بود و دشنامهایی
بر زبان میراند که استربانان هم بر زبان نمیآوردند.
او ،که زندگی و رفتارش میان میگساری و گناه از یک
سو و توبه و جمعهها پیاده به مسجد رفتن و دارالسیاده
و تکیه و مسجد ساختن و شخص ًا به امر به معروف و
نهی از منکر پرداختن و خُ م شکستن و شرابخواران
را به دست خود حد زدن ،از سوی دیگر ،میگذشت،
در آدمکشی چنان بیباک بود که فرمان قتل امیرعلی
سهل ،کودک  10سالۀ ابواسحاق اینجو را صادر کرد و
به بهانۀ مخالفت با کتابهای فلسفی به گمان خودش
گمراهکننده ،دستور سوزاندن و شستن چند هزار مجلد
کتاب را .انجوی ،میافزاید:
“ آدم کشی چنان در ذات او ریشه دوانیده است که در
حین قرائت قرآن ،چون محکومی را حاضر سازند ،از
تالوت کالم خدا دست کشیده ،به دست خود سر
آن محکوم را میبرد و دوباره به تالوت مشغول

میشود . . .عدد افرادی که به دست خود سربریده از
30
هشتصد تن تجاوز کرده است”.
و دربارة عالقهاش به زجر و شکنجه ،مینویسد:
“فرمان داد تا فخرالدین ،کالنتر شیراز و هوادار ابواسحق
را به یک دست بیاویزند و صد من بار به دست دیگرش
بندند تا زجرکش شود 31”.سرانجام ،کسانی که خود را
در معرض تهدید او میدیدند ،به سرکردگی فرزندش،
شاه شجاع ،او را گرفتند و کور کردند و به یکی از
قلعههای اصفهان تبعید کردند 32.شاه شجاع ،که در
آغاز ،در دل مردم و از جمله حافظ امیدی برانگیخته و
“مدعی آزادمنشی و شاعری و خوشباشی بود ،به زاهدی
خشک و ریاکاری متعصب وسبکمغز” مبدل شد که “به
محض بدگمان شدن به وزیر دانشدوست وخدمت گزار
خود ،قوامالدین محمد صاحبعیار ،او را با شکنجۀ
بسیار”کشت و “تن وی را پارهپاره کرده ،هر قطعه را به
33
والیتی” فرستاد.
او در دلها چنان رعبی افکند که حتی حافظ و خانوادهاش
نیز از آن در امان نماندند .خانوادۀ حافظ “از شدت هول و
ترس ،جمیع نوشتهها و مسودههای او را پارهپاره کردند یا به
آب شستند 43”.ستمگریاش به حدیرسید که “حتی پسران
و برادران و خویشانش بر او خروج میکنند ولی او به این
روش ادامه میدهد” و از جمله وزیر دیگر خود ،قطبالدین
سلیمان شاه را به حبسافکند و چشم فرزند او را کور کرد.
و سرانجام ،همین زاه ِد عابد “چندان به شراب خواری و
هوسرانی ادامه داد که در بستر افتاد .در حالت مرگ ،برای
تکمیل افتخارات دوران زندگی ،نامهای تضرعآمیز به تیمور
نوشت و فرزندان خود را به خدا و خداوند [یعنی به تیمور]
35
سپرد و در  ٧٨٦بمرد”.
آنچه دربارة اوضاع سیاسی شیراز در عهد امیر مبارزالدین
و فرزندش ،شاه شجاع آوردیم ،مشتی است از خروار بیداد
و غارتگری شاهان و امیران و هم دستان دیوانیشان بر
مردم و فالکت روزگار مردمان در قرن  8ق در همه جای
ایران ،که تفصیل بیشتر و دقیقترش در آثار تاریخنگاران این
دوره آمده است و فرصت کوتاه این گفتار اجازۀ پرداختن به
همۀ آنها را نمیدهد .این اوضاع آشفته همان است که امیل
دورکیم ،از بنیادگذاران جامعهشناسی جدید در کتابهای
خود ،دربارۀ تقسیم کار اجتماعی و خودکشی ،از آن با تعبیر
“آنومی” یا نابسامانی جامعه یاد کرده است .به عقیدۀ برخی
از جامعهشناسان معاصر ،مفهوم آنومی در جامعهشناسی
غیرمارکسیستی ،همان نقشی را بازی میکند که مفهوم
باخودبیگانگی ( )aliénationدرجامعهشناسی مارکسیستی:
“باخودبیگانگی و آنومی ،در دو چارچوب نظری متفاوت،
بیانگر فکر وجود نابسامانی بنیادین در مناسبات افراد و
جامعهاند 36 ”.جامعۀ ایران در عصر حافظ و عبید زاکانی،
جامعهای است پارهپاره و شهر به شهر زیر سلطۀ حکومت
مذهبی ،آن هم به دست فرمانروایان بیگانهنژادِ مغول و
ایلخان .این فرمانروایان و شاهان و امیران ،افزون بر

خودکامگیِ شخصیشان ،استناد ریاکارانه به آیینهای مذهبی
برای ادارۀ کشور را نیز سرلوحۀ کار خود قرار داده بودند و
به همین دلیل ،دین و دولت از هم جدا نبود و کارگزاران
کشوری به جای تأمین امنیت مردم و جامعه ،خود منشاء
ناامنی بودند .آنان ،و محتسبان و به اصطالح قاضیانشان ،به نام
دین و آیینهای دینی به هر بیدادی دست می یازیدند.
فریاد کسانی چون حافظ ،که میگفت:
❦ آتش زرق و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقۀ پشمینه بینداز و برو
و تندگویی و زبان بیپروای عبید در هجو و هجا ،بازتاب
همین اوضاع نابسامان در آیینۀ تاریخ است.
از حدود یک قرن پیش به این سو ،با پیشرفت فن چاپ
و دایرشدن روزافزون چاپخانههای مدرن و به راه افتادن
روزنامهها ،مجالت و ماهنامهها و انتشار انواع کتاب در
ایران ،کشور و جامعۀ ما ،از دوران سنتی حافظ و عبید ،که
در آن هر نوشتاری به صورت نسخههای دستنوشت و در
مقیاسی بسیار محدود در اختیار اهل سواد قرار میگرفت،
خارج شده است .امروزه ،نه فقط طنز و هجو ،بلکه هر گونه
نوشتاری ،نوعی رسانه یا مِدیا ست ،یعنی بخش اعظم مردم
را مخاطب قرار میدهد و در شکل دادن به تلقی و نگرش و
افکار آنان نقشی بسیار موثر بازی میکند .مسئولیت گوینده یا
نویسنده نیز باید به همین نسبت باال رود .مهمترین مسئولیت
ی که ابزار
گویندگان و نویسندگان – صرف نظر از نوع ادب 
کارشان است– التزام به حقیقت در بیان واقعیت و رعایت
انصاف است .زیرا هر گفتار یا نوشتاری ،اعم از طنز یا هر
ی است از اوضاع
نوع ادبی و تحقیقی دیگر ،کریتیک یا نقد 
گذشته و حال ،و در هر نقدی اصول آن را باید رعایت کرد.
حافظ شیرین سخن ما ،در یادآوری همین اصل چنین سروده
است:
❦ عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگوی
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند.
27انجوی شیرازی ،مقدمه دیوان حافظ (تهران :جاویدان1358 ،ش).96 ،
28اقبال ،مقدمه بر کلیات عبید زاکانی.28 ،
 29انجوی ،مقدمه دیوان حافظ.98 ،
30
انجوی ،مقدمه دیوان حافظ.100 ،
 31انجوی ،مقدمه دیوان حافظ.100 ،
 32کتبی ،تاریخ آل مظفر.79 ،
 33انجوی ،مقدمه دیوان حافظ102 ،؛ نیز نک :ص  103که انجوی در آن به
نقل از تاریخ کرمان دو بیت از شاعری در هجو و ذ ّم این رفتار شاه شجاع
آورده که گفته است:
آنچه آن ظالم ستمگر کرد
باهلل ار هیچ گبر و کافر کرد
سیخ در چشمهای بابا کوفت
میل در سرمهدان مادر کرد
 34انجوی ،مقدمه دیوان حافظ.103 ،
35انجوی ،مقدمه دیوان حافظ.104 ،
36 Boudon, Traité de Sociologie, 28.
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نگاهی بر شاهنامة ابومنصوری،
2
فردوسی 1و زبان پهلوانی
آصف خُ لدانی
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محمد قزوینی“ ،مقدمة قدیم شاهنامه ”،بیست مقالة قزوینی ،با مقدمة ابراهیم پورداود (تهران :چاپخانة شرق،)1332 ،جلد90-5 ،2؛ تصویر ص.34 .

پيشدرآمد
گردآوری شاهنامهای به نثر ،که تنها مقدمة آن بر
جای مانده است ،به زما ِن امیر ابومنصور عبدالرزّاق باز
میگردد؛ کاري که در 346ق (975م5957 ،نوروزی)
پایان پذيرفت .گویند ابومنصور مردی بود نژاده از
4
فر و خویشکام و بزرگمنش .او
تخمة اسپهبدان و با ّ
و دستورش ،ابومنصور (پیروزگر) ُم َع ّمری ،از نسل دوم
نومسلمانانی بودند که پدر بزرگهاشان دست از دین
نیاکانی خود کشیده بودند .هر چند اين معنا آشکارا در
جایي نيامده است ،اما گمان ميرود که این دو چهره،
پاي بند مذهب شیعة اسماعیلیه شدند ،مذهبي از میان
دهها فرقة اسالم که در ستیز با علمای اهلِ “تسنّن” و
دستگاه خالفت عباسیان و وابستگان آنان ،به ویژه از
ری تا سراسر خراسان بزرگ ،در میان ایرانیان خواهان و
پایگاهی بلند یافت.
به نظر نگارنده ،شيعة اسماعيليه برداشتی از اسالم
است که از سوی مهرگرايان ایرانی “سبزپوش” ،که
از جبال تا آذربایجان و اصفهان و طبرستان و خراسان
بزرگ در بند آئینهای نیاکانی بر جای مانده بودند،
براي ایستادگی و رویارویی با مذهب اهل تسنّن پديد
ِ
مذهب موالی گشتگاني که به همکاری با
آمد ،يعني
خلفای عباسی يا “سیاه پوشان” تن در داده بودند و با
دربار خلفا آزادانه آمد و شد داشتند.
3

1در این دفتر از شاهنامه فردوسی نسخة ویراستة آ .برتلس ،چاپ
مسکو استفاده کردهام .برای مقدمۀ ابومنصوری ،نک :محمد قزوینی،
بیست مقاله( ،چ :2تهران :ابن سینا1332 ،ش) ج.90 - 30 ،2
2امروزه در سخن از “زبان ایراني” ،هر آنچه از آن زبان سرچشمه
گرفته است به صورت “گویش” میآوریم و نه “زبان” .اما در ادبیات
ما همواره چنین نرفته است .به سخن دیگر ،زبان پهلوانی (یا پهلوی)،
ِ
گویش خاندانهای اشکانیان
همان گونه که یادآور شدهایم ،در اشاره به
است که از ّ
خطة ح ُلوان و جبال و آذربایجان و طبرستان و زنگان و
ری وکومش و اصفهان و خراسان و سیستان تا فراسوی رود آمو روایی
داشت .گویشی که زیر نام فهلویات ،تا چندین سده پس از برافتادن
ساسانیان رفتار و کردار و گویش آنان پا بر جای ماند.
 3این مقاله ،گفتار سوم از دفتری است موسوم به در جستجوی
فردوسی از نگارندة مقاله.
 4واژة “اسپهبدان” برای عبدالرزاق ،نه به معنای لقب سپاهیگری
(سپهبد) است ،بلکه در اشاره به وابستگی نژادی وی به خاندان
اسپهبدان خراسان از دودمان اشکانی است.
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Ferdowsi and the Pahlavi Language,” Iran Nameh, 26:3-4
(2011), 198-211.
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این موضوعی است که میکوشم در دفترهای دیگ ِر
خود روشن سازم .اما موضوع یادشدنی اين است که
گرایش بخش بزرگی از ایرانیان به مذهب اسماعیلیه،
به ستی ِز آشکار و نهان میان خاندانهای اشکانیِ
مهری با پارسیان ساسانیِ وابسته به نظام دین زرتشتی
(مزدیسنان) باز میگردد ،زرتشتیانی که چون دین و
دولت خود را از دست رفته میدیدند ،با آگاهی که از
بنیاد نهادن و سازمان دادن “دین” داشتند ،مکتبهای
اسالمی اهل تسنّن را پدید آوردند .و بخشهای
اشکانینشین ،به ویژه از میان مهرانیان ،از روز نخست
به پدید آمدن نگرشهای گوناگون شیعی از جمله شیعة
اسماعیلیه دامن زدند.
با اطمينان ميتوان گفت که پدران مردانی چون
عبدالرزاق و ُمعمری ،چون اسالم پذیرفتند ،به شیعة
اسماعیلیه گرویدند که به گاه سامانیان در خراسان در
میان مردم هم هواخواهان و پایگاهی بلند یافته بودند.
پس اگر سخن از شیعی بودن آنان میرود ،به معنای
پايبندیشان به تشيّع زیدی یا شیعة دوازده امامی
نیست ،چه در آن زمان اين تشيّع در ميان خراسانیان
و شهروندان توس شناخته شده نبود .شیعيان دوازده
امامی نیز هنوز ادبیات مذهبی خود را سر و سامانی
نبخشیده بودند؛ وانگهی آنان بیشتر عرب زبان بودند
و نوشتارهایشان در بغداد و کوفه و قم به همان زبان
فراهم میآمده است .هنوز نه اصول کافی ،مجموعة
حدیثی تألیف محمد بن یعقوب کلینی (وفات329 :ق)
فراهم شده بود و نه از نهج البالغه نشانی در ميان بود.
کتابی که در واقع کمابيش  5سده پس از خالفت امام
نخست شیعیان ،به دست سید رضی (متولد359 :ق)
در ری فراز آورده شد ،و ميبينيم که در اصول کافی،
گنجینهای از گفتارهای امامان شیعی ،از آن یاد نشده
است.
در گفتار حاضر ،میکوشیم تا چگونگی فراز آورده
5
شدن شاهنامة ابومنصوری را بازنماییم ،که حتی مقدمة
بر جاي ماندة آن ،گنجینة گرانبهایي برای آگاهی از
تاریخ ایرانیان در واپسین سده از پادشاهی ساسانیان ،و
کش مکشهای رفته میان آنان و خاندانهای خراسانیِ
اشکانی محسوب میشود .آن نسخه از شاهنامة
ابومنصوری که امیرک توس بدو سپرد ،به گویش (زبان)
پهلوانی و خط پهلوانی (پهلوی) بوده است و از این
روست که در شاهنامة فردوسی برگهها و نکتههای
ارزندة تاریخی چشمگیری هست که در دیگر متنهای
ادبی و تاریخی ایرانیان به چشم نمیخورد .همین معنا
به شاهنامه در شناخت از تاریخ و فرهنگ ایرانیان
جایگاهی ویژه بخشیده است.
پروانة پورشريعتي ،تاریخنگار برجسته ،در اثر
بیمانندش دربارة همپادشاهی ساسانیان و اشکانیان و

ریشه های فرود و برافتادن ساسانیان ،نخستین کسی
است که بر اين مقدمه از دیدگاه تاریخنگاری ،و
همچون “برگه ای تاریخی” ،نگریسته و از آن سودها
جسته است 6.در این گفتار ما نيز به سهم خود
ميکوشيم تا بر گفتههای دیگري در این مقدمه ،به ویژه
بر “زبا ِن” متن شاهنامة ابومنصوری ،پرتو افکنیم ،کاري
که به شناخت بهتری از چگونگی منبع اصلی شاهنامة
فردوسی و چهرة دانای توس یاریمیرساند.

در شاهنامة ابومنصوری چه آمده است؟

دو بزرگمردي که ياد کرديم در آرزوی آن بودهاَند تا
در جهان از خود یادگاری بر جاي نهند .و در روزگار
آنان هيچ چيز سترگتر و مبرمتر از آن نبوده است که
براي ایستادگی و رویارویی با عربگرایی و علمای دین
که در صدد بودند تا هر گونه اثری از “م ّلیت” (در مقابل
“ا ُ ّمت”) را ریشهکن سازند ،به فراز آوردن تاریخ م ّلی
ایرانیان پرداخته شود.
در مقدمة شاهنامة ابومنصوری روند کار چنین
آمده است:
“پس دستور خویش ابومنصور المعمری را بفرمود
تا خداوندان ُکتُب [دارندگان “نامه”ها/نوشتارهای
تاریخی] را از دهقانان [ردة زمینداران بزرگ] و
فرزانگان و جهاندیدگان از شهرها بیا َو َرد .چاکر او
ابومنصور المعمری به فرمان او نامه کرد و کس فرستاد
به شهرهای خراسان .و ُهشیاران از آنجا بیاورد از
هر جانبی ،چون ،ماخ خراسانی ،از َهری [هرات] ،و
چون ،یزدان داد پسر شاپور از سیستان و چون ،ماهوی
خورشید پسر بهرام از نشابور ،و چون ،شادان پسر
بُرزین از توس .و هر چهارشان ِگرد کرد و بِنشاند
به فراز آوردن این نامههای شاهان و کارنامهشان ،و
زندگانی هر یکی و روزگار داد و بیداد و آشوب و
جنگ و آئین از کِیِ نخستین که اندر جهان بود که آئین
مردمی آورد و مردمان از جانوران پدید آورد تا یزدگرد
شهریار که آخرین ملوک عجم بود ،اندر ماه محرم و
سال بر سیصد و چهل شش از هجرت محمد (ص)”.
آنچه از این بخش از مقدمه بر میآید اين است که
هر چهار تن از فرزندان ّ
خطة خراسان و سیستاناَند و
نام آنان میتواند گواه بر تبار اشکانیشان باشد .و نيز
ِ
تالش عبدالرزّاق و معمری ،سخنی از
اينکه در این
پارسیان (ساسانیان) و موبدان نمیرود .در ادامة این
مقدمه ،هدف از گردآوری و محتوای شاهنامه چنین
آمده است:
“و این نامه را شاهنامه نام نهادند تا خداوندان
دانش اندرین نگاه کنند ،و فرهنگ شاهان و مهتران و
فرزانگان ،و کار و ساز پادشاهی و نهاد و رفتار ایشان
و آئینهای نیکو و داد و داوری و رای ،و راندن کار

و سپاه آراستن و رزم کردن و شهر گشادن و کین
خواستن و شبیخون زدن ،و آزرم داشتن و خواستاری
کردن ،این همه را بدین نامه اندر بیابند”.
اين اشارهها بازگوی تأکيد فراهمآورندگان این
اثر ،بر آئینهای داد و داوری ،رزم و کین خواهی ،ارج
نهادن بر داشتنِ آزرم است ،که اين همه بخشهایی
است از نگرشهای مهری.
آنگاه دربارة سودمندی و چگونگي بهرهمند شدن
از این نامه سخن رفته است و به خواننده ُهشدار داده
میشود که در پرداختن به این نامه به “مغز” گفتهها و

رفتهها (واژهای که موالنا در ر ّد شاهنامه و در تکیه بر
میگیرد) بنگرند و بدان دل دهند؛ چنانکه
قرآن به کار 
میخوانیم:
“پس این نامة شاهان گرد آوردند و گزارش کردند.
و اندرین نامه چیزهاست که به گفتار مر خواننده را
بزرگ آید .و هر کسی داند تا از او فایده گیرد .و
چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین ن ُماید .و این
نکوست و چون مغز آن بدانی ،تو را درست آید و
دلپذیر گردد :چون دستبرد آرش ،و چون همان سنگ
کجا [که آن را] افریدون به پای داشت ،و چون ماران

قزوینی“ ،مقدمة قدیم شاهنامه.35 ”،

5برای مقدمۀ ابومنصوری ،نک :محمد قزوینی ،بیست مقاله،
(تهران1332 :ش) ،ج.90 – 30 ،2

6نک:

Parvaneh Poursharaiati, Decline and Fall of
the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian
Confederacy and the Arab Conquest of Iran (New
York: L. .B. Tauris & Co. Ltd., 2008).
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که از دوش ضحاک بر آمدند”.
“ ُهشیارا ِن” فراهمآورندة شاهنامة ابومنصوری که از
زخم زبان ُدژاندیشان بر برخی از شگفتیهای آمده در
توجه ميدهند که چون به
افسانههای آن آگاه بو َدندّ ،
مغز گفتهها پرداخته شود ،دستيابي به پیامِ دروني آنها
ممکن خواهد شد .و یادآور میشوند که:
“این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان به
معنا .و آنکه دشمن دانش ب ُ َود این را زشت گرداند .و
اندر جهان شگفتی فراوان است؛ چنان چون پیغامبر ما
َ
الح َر َج” گفت:
“ح ِدثُوا َعن بنی
اسرائیل و َ
(ص) فرمودَ :
هر چه از بنی اسرائیل گویند همه بشنوید که بوده است
7
و دروغ نیست”.
آنگاه برمیخوریم به سخن از شیوة فراز آوردن
شاهنامه و به گفتمانهای آمده در شاهنامة ابومنصوری،
که از جمله در برگیرندة داستانها و پند و اندرزها،
یعنی چکیدهای از آزمونهای تلخ و شیرین ایرانیان در
پهنة جهان در گذر هزاره ها ،و سخنانی است که هر
کسي را در زندگی گیتیانه به کار آید:
“و خواندن این نامه ،دانستن کار شاهان است ،و بخش
کردن گروهی از ورزیدن کار این جهان .و سود این نامه
هر کسی را هست ،و رامش جهان است ،و اندُ وه گسار
اندُ وهگنان است ،و چارة درماندگان است . . .و دیگر
که اندرو داستانهاست که هم به گوش و هم به ديدن
خوش آید .که اندرو چیزهای نیکو و با دانش هست،
همچون :پاداش نیکی و پادافره بدی ،و تندی و نرمی،
و درشتی و آهستگی ،و شوخی و پرهیز ،و اندر شدن
و بیرون شدن ،و پند و اندرز ،و خشم و خشنودی ،و
شگفتی کار جهان .و مردم اندرین نامه این همه که یاد
کردیم بدانند و بیابند”.
ِ
تا میرسیم به “آغاز داستان” و شناخت پایگه
ایرانشهر در میان هفت کشور .و اشاره به تعبي ِر “چهار
سوی” جهان؛ تعبيري ،که یادآورِ “چهارپر/چلیب،
صلیب” مهریان است که در دل آن خورشید به چهار
سوی جهان پرت ِو روشنی و راستی میافکنَد .اين
ُهشیاران بی توجه به اینکه دیگر مرز و بوم ایرانشهر از
میان برداشته شده و همه جا سخن از عجم و ا ُ ّمت و
اسالم در ميان است ،یادِ سرزمین ایرانیان را در دل آنان
زنده میسازند:
“هر کجا آرامگاه مردمان ب ُ َود به چهار سوی جهان
از کران تا کران ،این زمین را ببخشیدند و به هفت بهر
کردند و هر بهری را یکی کشور خواندند . . .و هفتم را
نیرس بامی خواندند.
که میان جهان است ،خُ َ
نیرس بامی این است که ما بدو اندریم ،و شاهان
و خُ َ
او را ایرانشهر خواندندی . . .و ایرانشهر از رود آموی
است تا رود مصر [در اشاره به مرز ایرانشهر به روزگار
پادشاهیِ خسرو پرویز] و این کشورهای دیگر پیرامون

اویَند .و از این هفت کشور ایرانشهر بزرگوارتر است به
هر هنری”.
آنگه در مقدمه از نوشتارهای دیگری سخن به ميان
میآيد که در فراز آمدن این “نامه” بدانها توجه شده
و بررسی شده اَند .از اين نوشتارهای تاریخی از جمله
چنين ياد شده است:
“و اندر نامة پسر مق ّفع و حمزة اصفهانی و مانندگان،
ایدون شنیدیم که از گاه آدم صفی (ص) فراز تا بدین
8
گاه ،که آغاز این نامه کردند ،پنج هزار و هفتصد سال
است و نخستین مردی که اندر زمین پدید آمد آدم بود”.
و در آن از خداینامههایی که در دست بوده است با
عنوان “نامه” نام برده میشود:
“و همچنین است از محمد جهم برمکی مرا خبر آمد،
و از زادوی شاهوی و از نامة بهرام اصفهانی ،همچنین
آمد”.
و خداینامههایی که رسانندة روایت ساسانیاناَند:
“و از نامة ساسانیان موسی عیسی خسروی ،و از هشام
قاسم اصفهانی ،و از نامههای پارس و از گنجخانه
[کتابخانه]ی مأمون ،و از بهرامشاه مردانشاه کرمانی،
فرخان موبدان موبد یزدگرد شهریار ،و از رامین
و از ّ
که بندة یزدگرد شهریار بود 9آگاهی همچنین آمد و بر
فرود ایشان به دویست سال برسد [در اشاره به دستیابی
عباسیان بر شهر توس] که یاد کنیم از گاه آدم باز چند
است”.

7شاهنامة فردوسی نیز در آگاهی از این خُ ردهگیریها ،در همان آغاز
سخن ،چنین گوشزدی دارد:
تو این را دروغ و فسانه َمدان
به رنگ فسون و بهانه َمدان
از او هرچه اندر خورد با خرد
دگر بر ره رمز و معنی برد (ج  ،1ص )21
 8شمارِ “ 5700سال” با آنچه در سرآغاز این گفتار از تاریخ فراز آمدن
شاهنامة ابومنصوری ،زیر نام “سال نوروزی” آوردیم همخوانی دارد.
این شمار بر پایة نگرش دینی زرتشتی و نخستین انسان ،گیومرث،
باز میگردد که از سوی اسالمیان به پیدایی “آدم” بسته و جایگزین
میشود ،دیگری از دل تاریخ باستان بیرون کشیده شده است و مبنای
دینی ندارد و به بنا گذاردن نوروز به دوران جمشیدی باز میگردد .در
این باره ،نک :به دفتری جداگانه که زیر عنوان نوروز و سال نوروزی
در دست چاپ است.

آبشخور و بُنمایة شاهنامة ابومنصوری
اکنون میرسیم به مهمترین بخش مقدمه و ریشة
پدید آورده شدن شاهنامة ابومنصوری که پایة پیشنهاد ما

در این نوشته بر آن استوار گشته است؛ اینکه:
“و ایشان [یعنی آن چهار دهقان ،دارندة کتاب و از
جرگة دانایان] بدین گفتار ِگرد آمدند که ما یاد خواهیم
کردن”.
و اینکه:
“و این نامه را هر چه گزارش کنیم از گفتار دهقانان،
باید آورد که این پادشاهی به دست ایشان بود 10،و از
کار و رفتار و از نیک و بد و از کم و بیش ایشان دانند.
پس ما را به گفتار ایشان باید رفت .پس آنچه یافتیم از
نامههای ایشان ِگرد کردیم”.
گزارش باال ،رسانندة نکتةهای مهم زیر است:
¸ گردآورندگان نه فقط به منابع تاریخی ،بلکه به
خداینامههای گونهگون و نامة ساسانیان و نسخههایی از
موبدان نگریسته و آنها را فروخوانی کردهاند.
¸ مقدمة شاهنامة ابومنصوری گویاي این مطلب مهم
است که هر آنچه در این شاهنامه گزارش شده ،یکسره
گفتار دهقانان ،یعنی آن چهار تن فرهیختگان است که
“خداوندان کتاب”اَند و بس.
¸ این بزرگان کتابی /نوشتاری در دست داشتهاند و

9در این بخش از مقدمه ،روشن میشود که شاهنامة ابومنصوری

قزوینی“ ،مقدمة قدیم شاهنامه.37 ”،

برآیند نامة باستان (خداینامه) است که در دست موبدان و دانایان بود
و عبدالرزاق و دستگاهش بر آن شدند که با یاری فرخ مهان و پس
از گفت و شنود یکایک خداوندان کتاب از سخنان شهان و گشت
جهان ،نامهای نامور ،چنان پایان یابد که همي آگاهیهای در دست
را در برگیرد .اما فراز یاد شده ،بدان معنا نیست که اسپهبد ،موبدان را
برای چنین کاری گرد هم آورد ،بلکه چنان که یاد شد ،این فقط مهان
خراسانی بودند که در کاخ عبدالرزاق در شهر توس سپهبد انجمن
کردند ،و از جمله ،روایتهای موبدان را از خداینامههای موجود
نزدشان باز خوانی کردند.
10این گفته ،همان گونه که پروانه پورشریعتی در کتابش روشن
ساختهاست ،رسانندة نگرش دهقانان اشکانیتبار خراسان از در دست
داشتن پادشاهی ،و همپادشاهیشان با ساسانیان است.
نگاهی برشاهنامة ابومنصوری
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آنچه را که یاد میکنند ،برآمده از دلسپردههایشان
نیست ،بلکه از کتابی ،از “نامه”ای ،است که به زبان
مادریشان“ ،زبان پهلوانی” و به خط پهلوی بوده است.

توس در دوران گذر از ساسانیان به جامعة اسالمی
پیش از پرداختن به این بحث ،نظر خواننده را
ِ
پژوهش دیگر پروانة پورشريعتي ،دربارة تاریخ
به
شهر توس جلب میکنیم و اینکه چگونه این شهر
به صورت “دژ فرهنگ ایرانیان” در میآید 11.چکیدة
یافتهها پیرامون شهر توس ،در پی یورش ُجند اسالم به
ایرانشهر ،چنین است:
¸ شهر توس از دورة خسرو پرویز در دست خاندان
کنارنگ ،از دودمان اشکانیان ،بوده است.
¸ توسیان در آستانة یورش مسلمین عرب ،یزدگرد
سوم را به توس راه ندادند؛ او و همراهانش به سوی
شهر مرو رهسپار شدند که در دست ماهوی ،برگزیدة
یزدگرد در آن شهر بود ،همو که گردانندة کارهای
“خراسان بیرونی” شناخته میشود.
¸ در آستانة سر رسیدن عبداهلل بن عامر ،سرکردة
کشتارگران منتخب عتمان ،به شهر توس ،که قصدش
رسیدن به شهرهای پر ثروت و کاال در ُسغد و خوارزم
چون بخارا بوده است ،بزرگان توس با وی پیمانی
بستند و براب ِر آن ،وجوهي را به ُجند اسالم دادند تا آنان
شهر توس را به حال خود رها سازند و عاملی عرب از
سوی آنان به شهر توس پای ننهد.
بر این گونه ،زمانی که همة شهرهای ایرانشهر
یکی پس از دیگری در برابر مسلمانان عرب سر
فرومیآوردند ،شهر توس همچنان در دست ایرانیان
باقی ماند؛ چنین است تاریخ شهر توس تا سر رسیدن
ابومسلم ،کشتارگر خراسانیان و توسیان.
توس ،از آن پس ،نه تنها از یورشهای سهمگین
روزهای نخست عربان در امان ماند ،بلکه فرصتی يافت
تا ارزش های نیاکانی خود و زبان و آئینهایش را پاس
دارد.
ا ّما توس ،پس از ویرانگری سرکردگان عباسیِ زیر
فرمان ابومسلم ،دیگر جلوهای نداشت .و از آن پس ،این
نیشابور بود که طرف توجه عباسیان و فرمانروایان نیمه
مستقلی چون طاهریان قرار گرفت.
توسیان نیز رفته رفته دین نوآمدگان را پذیرفتند .اما
به نظر نگارنده اين دين نه در راستای نگرش و برداشت
خوارج در سیستان بود ،و نه در راستای نظرگاه علمای
اهل تسنّن و دین رسمي خلفای عباسی ،بلکه نگرشی
از اسالم بود که اينان ،و همراه با بیشتر بزرگان و
دانشوران ایرانی در خراسان بزرگ ،آن را پذيرفتند .اين
برداشت از اسالم ،جهانبینی اسماعیلیه بود که هم رنگ
و نگار ایرانی داشت و هم زبان نوشتاری ادبیاتش به
زبان ایرانی (پارسی دری) بود .چنين است که ميبينيم

توسیان را توجهی به بودن آرامگاه امام هشتم شیعیان
دوازده امامی نبود که از دیدگاه اسماعیلیان امام شناخته
نمیشد ،و چنان که در جای دیگري آوردهایم ،فردوسی
با آن که در سراسر شاهنامه سخن از مأمون “روشن
روان؛ با رای کیان” هم به ميان میآورد ،هیچ اشارهای به
علی بن موسی الرضا نمیکند ،تا زمانی که شیخ توسی
از بزرگان شیعیه امامییه پای به توس مینهد.
زبان پهلوانی اشکانیان و گویش پارسیگ ساسانیان
با این پیشنگاه بر تاریخ توس ،اکنون باز
میگردیم به اینکه آن “کتاب”های خداوندان که شاهنامة
ابومنصوری بر پایة آن ها فراز آمده است ،به چه گویشي
میتوانست باشد.
امروزه در بررسي گویش ساسانیان ،به جای واژة
درست و به کار رفته در دورة ساسانیان ،که “پارسیگ”
باشد ،واژة “پارسی میانه” آورده میشود  ،بی آن که توجه
شده باشد که اين کار به درهمریختگیهای تاریخی از
شناخت دورة پادشاهی اشکانیان میانجامد که همچنان
و حتی چندین سده پس از بر افتادن آن خاندان ،در
هم پادشاهی با ساسانیان بودهاَند.
شاهنامة فردوسی گواه بر آن است که گویش
پهلوانی /پهلوی اشکانیان در سراسر این دوره در
میان مردم شمالی ایرانزمین همچنان رایج بوده است.
و هستی فرهنگ ایرانیان و آفرینش شاهنامه مدیون
کوشش همین خاندانهاست که سامانیان ،از بازماندگان
بهرام چوبین از خاندان مهرانیان از دودمان اشکانی ،و
پیرامونیان شان بر انجام آن همت گماردهاند.
چون نیک بنگریم ،زبان پهلوانی/پهلوی خواند ِن
ِ
گویش اشکانیان درست و بجاست ،چه موجب گمراهی
ِ
شناخت تاریخ دوران ساسانیان و سدههای پس از
در
آنان نمیشود .به ویژه این که اين گويش ،به نظر ما ،در
ادبیات ایرانیان دورة پس از ساسانیان و درکنار زبان
پارسیگ /پارسی ،همچنان زیر نام “ َفهلويات” به همين
نام خوانده شده است.
این نیز پذیرفته شده است که واژة “پهلوی” برآمده
ِ
پژوهش پروانه پورشريعتي ،دوست اندیشندهام ،از
11این کتاب حاصل
دانشگاه کلمبياست؛ پژوهشي که وي آن را برای دریافت درجة دکترای
تاریخ به پايان برده است .از ايشان بسيار سپاسگزارم که  10سال پیش
نسخهای از آن را به من دادند ،چه من از آن بسی سودها برده و در
دیگر دفترها و بررسیهای خود بخشهای مهمی از آن را در همان
ریختار اصلی ،اما به فارسی ،گنجاندهام.
12واژهای که در ادبیات ایرانی پس از دورة اشکانیان در اشاره به
نبردگی يَالن به صورت “پهلوان” پدیدار شده و پايدار مانده است.
13در گفتاری دربارة “تاریخ شهرها و پهلوها” ،این واژه را مترادف با
منطقه/مناطق نیز آوردهام .این نیز آمده است که “پهله” در اشاره به 5
شهرستان آذربایجان ،همدان ،ماه نهاوند (دینور) ،ری و اصفهان است.
14نک :گفتة ویدن ِگرن:

“پرثوه” نام خاستگاه اشکانیان در خراسان است،
از واژه
َ
َ 12
ی که سرانجام به صورت پَرتَوه< پَل َهو > پَهلو در
واژها 
آمده است ،و “پهلوی” نامیده شدن آن گویش ،پذیرفتنی
13
است.
از آن جا که ایرانیان تا روزگار ما نيز گویشهای
بومی را همچنان در بستگی با نام منطقهاي میآورند
که آن گويش درآن جا به کار ميرود (مث ً
ال گیلکی در
اشاره به سرزمین گیالن ،آذری در اشاره به سرزمین
آذربایجان ،و جز اينها) ،میتوان پذیرفت که گویشی
“پارسه /پارس” بدان
که ساسانیا ِن برخاسته از سرزمین
َ
سخن میگفته و مینگاشتهاند“ ،پارسیک /پارسیگ”
نامیده میشده است .اين نيز هست که ّ
خطة پارس به
مدّ ت کمابيش  4سده زیر فرمان اشکانیان گردانیده
میشد .و دست کم در اين زمان بلند گویش پهلوی
(پهلوانی) در آن دیار رواج داشته است ،و دو گویش
“پارسيگ” و “پهلواني/پهلوی” همراه با یکدیگر به کار
برده ميشدهاَند .این فرض را نیز میتوان پذیرفت که
زبان درباری ساسانیان (=دری) بسیاری از واژههای زبان
پهلوانی /پهلوی را پذیرفته باشد که سدهها در تیسفون
جهان میراندند.
ناگفته نماند که گویش پارسیگ تا سدة نخست
از پادشاهی ساسانیان حتی در شهر تیسفون نيز رونق
چندانی نداشته است و ميبینیم که:
¸ در گفت وگوهای ميان مانی و بهرام شاه ساسانی،
به ناچار ،مترجم (زبان آور)ی حاضر میکردهاَند
تا گفتههای مانی را که به گویش پهلوی/پهلوانی
(اشکانی) بود به گویش ساسانیان (پارسی) بر
14
گردانند.
ِ
¸ ماني به منظور پرا َکنش دینش از بخشهای
اشکانینشین ،از آذربایجان گرفته تا خراسان بزرگ،
با گویش پهلوی سخن میگفته و مینوشته است تا با
مان ِع زبان در میان مردم سر و کار نداشته باشد؛ و
¸ ماني همچنين به سبب باورمندی مردمان این
سرزمینها ،در چارچوب آموزههای دینیاش ،براي
“مهر” پایگاهی بلند قائل شده است.
G. Widengren, “Manichaeism and its Iranian
Background,” The Cambridge History of Iran, 3(2): 967.

15فردوسی در شاهنامه ،در اشاره به زبان پهلوانی ،زبان ساسانیان را نیز
پارسی – و نه پارسیگ -میآورد و همین امر ،گاه سبب لغزش فکر و
جدا ناانگاشتن آن گویش با “پارسی دری” میشود.
16شاهنامه ،ج.258 ،9
17از این دیدگاه ،این که زبان درباریان ساسانی را زبان “خراسانیان”
بنامیم ،نادرست است .چراکه زبان خراسانیان همان پهلوی/اشکانی
است و زبان دیوانی آن ها در بخش مرو ،از آمیختگی زبان بومی و دری
و پارسیگ (زبان دیوانیان به مرو) برآمد که رفته رفته از آن میان گویش
دری بالید و هر دو گویش اشکانی و ساسانی را در جامعة اسالمی
شده ،کنار زد.

به هر روی ،هر چند در سدة پیشین ،پژوهشگرانی
عنوان “پهلوی” را برای هر دو خاندان ساسانیان و
اشکانیان به کار برده و بر آن بودهاَند که “پهلوی”
ِ
پهلوی اشکانی،
بخشهای جنوب باختری ،در مقابل
برای گویش مردم بخشهای شمال و شمال خاوری
ایرانشهر بوده ،واقعيّت آن است که در میان ایرانیان
چنین نبوده است ،چه ميبينيم که در شاهنامه نيز
میان زبان خاندانهای اشکانی تبـار با پارسیان تفاوت
آشکاري هست.
و همان گونه که پورشريعتي در بخش پایانی کتاب
خود بدان توجه کرده است ،پس از دادگاهی و زندانی
شدن خسرو پرویز ،گلینوش فرمان شیرویه قباد را به
اَشتاد نامی یادآور شده و او را گفته است که نبايد کسی
با شاه برکنار شده گفت و شنودی داشته باشد؛ خواه این
کس به زبان پهلوی سخن گوید (از میان خاندانهای
اشکانی باشد) یا به پارسی( 15از میان پارسیان/
ساسانیان) .اين نکته نشان میدهد که شاهان ساسانی،
چون خسرو پرویز ،هم با گویش اشکانیان ،یعنی
پهلوی ،آشنا بودهاند وهم بالطبع با گويش پارسی:
و لیکن مرا شاه ایران قباد
بسی اندرین پند و اندرز داد
که همداستانی مکن روز و شب
16
اگر پارسی گوید اَر پهلوی
گویش پارسیگ ساسانی همان است که مردم در
کوست پارس بدان سخن میگفتند و در گذر چندین
سده در دربار ساسانیان در تیسفون ،و درآمیختگی
و پروردگی با زبان پهلوانی (گویش پهلوی) زیر نام
“دری” پر و بال گرفت .این را نیز میدانیم که اگر
مرو پیشتر پایگاه دیوانی ساسانیان برای گردانیدن
امور خراسان نبوده باشد ،به دنبال ستیز توسیان با
خسرو پرویز ،تا آن جا که کنارنگ توس یزدگرد را که
ا ُفتانوخیزان ،شهریاری خویش را نگه داشته بود ،به
درون توس راه نمیدهند ،و با جایگزین شدن توس
به عنوان دیوانگاه خراسان با مرو ،و با رویدادهای
ستیزهجویانة بعدی ،توس از چشم شاهان ساسانی
افتاد .مرو در واپسین سالهای فرمانروایي آنان ،جایگاه
فرمانروای خراسان بیرونی شناخته شد و گویش
دری(=درباری) در شهرهای خراسان بزرگپراکنده شد.
بریافتههای پژوهشگران که بیش تر به شناسانیدن
منابع پرداختهاند ،این را میتوان افزود که در ایرانشهر
از جمله  3گویش در کنار هم بودند :زبان پهلوانی
(پهلوی)  ،گویش پارسیگ و گویش دری .و سرانجام
در روند اسالمپذیری ،اين گويش چونان زبان اسالمی-
ایرانی در رویارویی با آئین مهریان و با “زبان پهلوانی”
و زبان پارسیگ ساسانیان قد برمیکشد 17.از آن پس ،در
خراسان زبان دری روز به روز پروردگی یافت ،و پس
نگاهی برشاهنامة ابومنصوری

ایران نامه سال ،26شماره 4-3
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از  200سال از یورش مسلمانان عرب ،نگارندگان در
سخن از آن به عنوان گویش “پارسی دری” یاد میکنند
و در متنهای پسانتر و با کشانده شدن پارسی دری
به بخشهای باختری و به صورت زبان م ّلی ایرانیان
درآمدن آن ،زیر عنوان “پارسی” از آن سخن میرود.
همان گونه که آوردیم ،در پی چیره شدن سپاه
اسالم بر ایرانشهر و پافشاري عربان و موالی آنان بر
پذيرفته شدن دین و زبان فاتحان ،رویداد بسیار مه ّمی
در تاریخ ایرانیان رخ داد ،و آن اينکه مزدیسنایان
(زرتشتیان) و فرزندانشان ،که در گذر کمابيش يک
هزاره با مسائل دین و برپا داشتن نهادهای دینی آشنا
بودهاند ،آرام آرام نهادهای دین اسالم را با برداشت
“تسنّن” شکل دادند؛ کاري که خلفای عباسی را سخت
خوش آمد ،چه آنان دین و دولت را “دو نگین در یک
انگشتري” عنوان میکردند .و این گونه آشتی ضمنی
با عباسیان فرصتی برای آنان فراهم آورد تا در روند
گذر از روزگار ساسانیان به دورة اسالمی ،بزرگان
دین زرتشتی به نگارش يک رشته از کتابهای دینی
خود بپردازند؛ کتابهایی که طبع ًا بیش تر در برگیرندة
ارزشها و پیامهای دینیشان است تا تاریخ م ّلی ایرانیان.
حال آنکه اشکانیا ِن مهری را چنین بویهای نبوده است،
بلکه پایة کار آنان توجه به حفظ آئینهای نیاکانی و
تاریخ م ّلی ایرانیان بوده ،آئینهایی که در دل هر ایرانی
زنده بوده است.
اکنون ببينيم که در دیگر بخشهای ایرانزمین ،و به
ویژه شهر توس که بیرون از سلطة عربان مانده بود ،چه
رخ داد؟
به نظر ما دلمشغولی بزرگان و فرزانگان خراسانی،
که سخت در بند زبان و فرهنگ اشکانی و پايبن ِد
“خداوند مهر” بودند ،از دلمشغولی بزرگان زرتشتی-
پارسی کام ً
ال جدا بوده است .به ویژه آن که در باورمندی
مهری آنان بيش تر سخن از “آئین” میرود تا از “دین”.
ارزشهای مهری چنان در خون و در تار و پود وجودِ
ایرانیان ریشه دوانیده بود که به فراز آوردن ادبیات
مهری نیازی احساس نمیکردهاند .آن چه برای بزرگان
خراسانی -سیستانی اهميّت داشته ،سخن گفتن از تاریخ
بوده است؛ تاریخي کهن که بازگوگر آزمون چندین
هزار ساله ایرانیان و گویاي “م ّلیت” و هویت ایرانیان
بوده است .به دیگر سخن ،برای آنان – چون پارسیان–
ستیز “دینِ بهی” با دین اسالم اساس ًا مطرح نبوده است.
فرزندان خاندانهای اشکانیِ مهري ،پاسداری و تکیه بر
“م ّلیت” را به صورت ابزاری ّبرا در براب ِر نگرش “ا ّ ّمتی”
علمای اسالم مینگريستهاند.
از ميان فرزندان خاندانهای اشکانی ،کسانی که
به دین اسالم گرویدند ،به شیعة اسماعیلی گرایش
نشان دادند؛ مذهبي که هم در مقابل عباسیان و علمای
ِ
خالف روش
دین عربگرا کارساز بود ،و هم بر

شیعة دوازده امامی بود که در آن بر عربیاندیشی و
عربینویسی تکیه میشد .وانگهی ،شیعة دوازده امامی از
دورة سلجوقیان ،و به ویژه پس از مغوالن ،نیرو گرفت
و در آن ،زبان نوشتاری ،يعني زبان امامان اين مذهب،
عربی باقی ماند .از این جاست که زبان پارسی دری در
میان خراسانیان به اسالم گرویده ،رونق گرفت ،شاعران
پارسیگوی ظاهر شدند ،بلعمیها و جیهانیها تاریخ
و جغرافیا به پارسی نگاشتند؛ و قرآن و تفسیر آن به
پارسی ای شیوا برگردانیده شد.
به هر روی ،هنگامی که شاهنامة ابومنصوری و
شاهنامة فردوسی فراز آورده میشد ،این خراسانیان و
خاندانهای اشکانی بودند که همچنان زبان مادری خود
(زبان پهلوانی /پهلوی) را در گفت و گوی روزانه و
نوشتارهایشان به کار میگرفتند .اين نکته را نيز بايد به
خاطر داشت که نوشتن تاریخ م ّلی ،پیشینه در روزگار
شهریاری اشکانیان دارد که بعدها در زمان ساسانیان با
عنوان “خداینامگ” نامور گشت.18.
نکتة دیگری را که باید یادآور شویم ،به نوشتارهای
مزدیسنان مربوط است ،که به خط پهلوی (پهلوانی)
به نگارش درمیآمد .این گفتة عنصرالمعالی در شرح
معنای واژة “گیومرث” گویای این نکته است:
“در كتابي از آ ِن پارسيان به خط پهلوي ،خواندم كه
زردشت را پرسيدند ،هم برين گونه جواب داد ،گفت:
19
“زياي گوياي ميرا”.
برای آشنایی بیشتر با مطلب و نيز براي روشن
ساختن ریشة برخی سردرگمیها در شناخت تاریخ
ایرانیان روزگار اشکانیان و ساسانیان – با دو جهان بینی

ِ
متفاوت مهری و زرتشتی– که حتی در میان بزرگان فن
پیش آمده است ،به بخشهایی از نوشتة ژالة آموزگار و
احمد تفضلی در این زمینه میپردازیم .در این نوشتار
هر دو پژوهش گر چه آسان و آزادانه واژة نوپیدا و
بیپیشینه و بیریشة “پارسی میانه” را به کار میگیرند،
که خود سردرگمی بیش تری را فراهم میآورد:
“پهلوی منسوب به پَه َلو است و این واژه از صورت
ایرانی باستان پُرث َ َوه آمده است . . .و منسوب به آن در
زبان فارسی پهلویگ و پهلوانیگ است .فارسی یا پارسی
منسوب به پارس مشتق از صورت ایرانی باستان پارسه
میباشد که نام سرزمین فارس است .در سنگنوشتههای
پارسی باستان این زبان پارسه و در متنهای فارسی
میانه پارسیگ نام دارد که هر دو معادل پارسی (=
فارسی) است .بنا بر این اشتقاق پهلوی به معنی “زبان
20
پارتی [اشکانی]” است و نه فارسی”.
اکنون ببینیم آبشخور گرفتاری پدید آمده از کنار
نهاده شدن کاربرد گویش پهلوانی /پهلوی و کاربرد آن
در ادبیات زرتشتی– که بالطبع به پارسیگ است و نه به
پهلوانی– از چه زمانی و به دست چه کسانی آغازیده
شده است .در ادامة سخنان باال میخوانیم:
“قدیمترین مأخذی که در آن زبان فارسی میانه
[پارسیگ] ،پهلوی (فهلوی) نامیده شده ،روایت جاحظ
(وفات255 :ق) است .بنا براین چنین مینماید که
اطالق پهلوی (فهلوی) به فارسی میانه (زبان متنهای
زرتشتی که به زبان متداول دورة ساسانی نوشته شده) از
قرن سوم هجری است و همانگونه که پیش از این ذکر
شد ،در متون اصلی ،دو اصطالح پهلویگ و پارسیگ هر

18در جستجوی فردوسی ،گزراش نقل شده از آگاثیاس و موسی
خورنی ،در سخن از خداینامه.
19عنصرالمعالي کیکاووس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر زیاد،
قابوسنامه ،به کوشش غالمحسین یوسفی (تهران :بنگاه ترجمه و نشر
کتاب .101 ، )1352 ،همچنين میتوان گفت که فردوسی نیز نسخهای
از خداینامة پارسیان را که به خط پهلوی (=پهلوانی) فراهم آمده بود ،در
دست داشته است .و از این روست که فردوسی در منابع نامبرده شده
در شاهنامه به سیرالملوکها ،که از خداینامه به زبان عربی برگردانده
شده بودند ،اشارهای نمیکند.
20ژاله آموزگار ،احمد تفضلی ،زبان پهلوی ،ادبیات و دستور آن،
(چ4؛ تهران :انتشارات معین.13 ،)1382 ،
21برخی از پژوهش گران زبان فارسی ،و از آن میان جالل خالقی مطلق،
عقیده دارند که “پارسی” از دیرباز در کنار گویشهای گونه به گونة
متداول در میان مردم اِرانشهر رایج بوده است و اجبارا ً پاجوش پارسیک
ساسانیان نیست .نکُ :گل رنجهای کهن ،برگزیدة مقاالت دربارة
شاهنامة فردوسی ،تک نبشتهای زیر عنوان “سرگذشت زبان فارسی”،
به کوشش علی دهباشی( ،چ  :1تهران .383 ،)1388 :من هنوز به
نوشتهای برنخوردهام که بر پایة پژوهشی از سنجش و کنار هم نهادن
گویش پارسی دری با زبان پهلوانی (که از جمله نوشتههای مانویان
بدان گویش گزارش شده است) و آثار ساسانیان فراهم شده باشد .جا
دارد که پژوهش گری زبانشناس و آگاه بر هر  3گویش بدین کار مهم
بپردازد.

در این زمینه دهخدا گردآوری ارزشمندی از متنهای دوران پس از
ساسانیان دارد .اما از آن نمیتوان به برآیندی روشن از پیدایی گویش
دری رسید .در دانشنامة ایرانیکا نیز ج .الزار ( )G. Lazardمقالهای
دارد که چون بر لغزش وی در نسبت دادن ترجمة کلیله و دمنه از متن
عربی به فارسی دری به بلعمی چشم بپوشیم ،زیرا الزار ،به نادرست،
بلعمی وزیر دربار سامانیان را برگردانندة متن عربی کلیه دمنه آورده
است ،حال آن که ،او از رودکی چنین درخواستی کرد ،و آن گویندة
بزرگ است که به چنین کاری سترگ دست میزند .به هر روی ،این
مقاله نیز دربردارندة منابعی از کاربرد “دری” در متون گوناگون است.
اما باز هم از چگونگی پیدایی گویش دری پرده برنمیدارد .آن چه در
میان گفتهها و آوردههای گوناگون آمده ،جالب است ،برای نظر خانلری
دربارة گویش “دری” که با نظر نگارنده ،هم خوانی دارد ،نک :زنجیرهای
ِ
دفتری “ایرانی کیست و ایرانی کجاست” ،به ویژه “شناسنامة
چهارده
ایرانیان ،ویژگیهای م ّلی” گفتار پیرامون “زبان ایرانی”.
22عبدالغنی میرزایف ،ابوعلی عبداهلل رودکی و آثار منظوم رودکی
(استالین آباد :نشریات دولتی تاجیکستان.577 ،)1958 ،
23اسکندرنامه (روایت فارسی کالیستنس) ،پرداخته میان قرون
 8 -6ق (تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،)1343 ،ج.98 ،1
24فرامرز بن خداد بن عبداهلل کاتب ارجانی ،سمک عیار ،به کوشش
پرویز ناتل خانلری( ،چ :3تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،)1347 ،
ج.338 ،2

یک به جای خود به کار میرفتند”.
آن چه موجب اين گونه سردرگمی امروزیان گشته
است ،و ما بار دیگر آن را یادآور میشویم“ ،خط”
اشکانیان است که به درست همنام با گویش آنان
يعني “پهلوی” یاد میشود .و اين همان خطی است که
ساسانیان تا پیش از فراهم آوردن خط کامل دین دبیره
در سدههای پسین از پادشاهی شان ،در آثار خود به کار
بردهاند.
دو نگارندة گرامیِ يادشده با اظهار نظری اين چنين،
از اهمیت شایان خاندانهای اشکانی در دورة پادشاهی
ساسانیان و چندین سده پس از آنان ميکاهند:
“اما در سدههای نخستین دورة اسالمی اصطالح
“فارسی” را برای “فارسی نو” 21که از “فارسی میانه”
[پارسیگ] متحول شده بود ،به کار میبردند ،درنتیجه
اطالق آن به “فارسی میانه” یعنی فارسی!! [پارسیگ]
متداول زمان ساسانی موجب ابهام میشد .از این رو،
این زبان را در تقابل با “فارسی نو”“ ،پهلوی” نامیدند
که از میان زبانهای ایرانی میانه ،پس از فارسی میانه ،از
همه معروف تر بود”.
یکی از نکاتی که اين دو بدان توجه نکردهاند،
کاربرد واژة “دری” در وهلة نخست و پسانتر “فارسی
دری” به دنبال برافتادن پادشاهی ساسانیان در بخشهای
اشکانینشین در خراسان و بخشهای باختری ایرانشهر
است؛ گویشی که گفتیم از سوی دربار ساسانیان به
دیوان مرو (کانون نوین کنارنگ خراسان) در خراسان
منتقل و ،پیش از یورش عرب ،به زبان دیوانی آن دیار
بدل گشته بود .حال آن که مردم بومی خراسان همچنان
به زبان خود ،یعنی پهلوانی ،سخن میگفتهاند .شگفتا که
این را نیز ميآورند:
“و در این زمان پارتی (=پهلوانیگ ،پهلویگ) دیگر
زبان زندهای نبود تا موجب ابهام گردد .بنا بر این ،در
دورة ساسانی “پهلوانی /پهلویگ” (=پهلوی پارتی [زبان
پهلوانی /پهلوی]) در تقابل با فارسی (فارسی نو) قرار
دارد”.
حال آنکه نه فقط رودکی به زبان پهلوانی آشنایی
دارد که بدان زبان چنين میسراید:
اگر پهلوانی ندانی زبان
22
َو َرز رود را ماورالنهر دان
یا به اشاراتی این چنین در اسکندرنامه بر میخوریم:
ا ّما کتاب سام نریمان که در دست توست بنگر . . .که
آن کتاب به زبان پهلوی بود ،ایرانیان را از آن کتاب
23
گشایش پدید آمد.
يا در سمک عيّار از روزگار اشکانیان ،ادیاران
(عیاران) در بند آئین مهر آشنا به گویش پهلوی یاد
میشوند:
“روزافزون گفت به زبان پهلوی که شما از پس میآئید
24
و دماغها سخت در آکنید”.
نگاهی برشاهنامة ابومنصوری
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بگذریم از داستان پرآوازة ویس و رامین 25که به
دورة اشکانیان و خراسان باز میگردد ،جایی که کانون
اسپهبدان شناخته میشد .و “یار مهربان” فردوسی نیز
داستان “بیژن و منیژه” را  4سده پس از یورش مسلمانان
عرب ،به زبان پهلوی برای فردوسی میخواند تا او آن
را به پارسی برگرداند:
بپیمای مِی تا یکی داستان
بگویمت ازگفته ی باستان
پس از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ
همان از در مرد فرهنگ و سنگ
بگفتم بیار ای بت خوب چهر
بخوان داستان و بیفزای مهر. . .
پس آن َگه بگفت اَر زِ من بشنوی
26
به شعر آری از دفتر پهلوی
جا دارد که بیشتر به شکافتن این گفتمان پرداخت
که هر چه بیشتر بکاویم به زیبایی سرشار و پروازهای
پندار بیشتری در زبان ملی خویش پی میبریم 27.این را
نیز یادآور میشویم که شمس قیس رازی (از فرزندان
شهر ری ،پایتخت خاندان مهرانی اشکانیان و کانون
اسماعیلیان) در کتاب پر آوازهاش المعجم فی معائیر
اشعار العجم ،دربارة شعر پارسی یادآور میشود که
مردم ِعراق را رغبت چندانی به انشاء و انشاد ادبیات
فهلوی دارند و از قول و غزلهای عربی و دری چنان
لدت نمیبرند که از فهلویات .و این که ،چون قیس،
خود از مردم ری بود ،در درستی گفتة او شک نمیتوان
برد .و بنا بر این زبان ری نمیتواند زبان مرسوم
28
درباریان ساسانیان باشد.
چکیده و برآیند سخن
بار دیگر به این گفتآوردی از مقدمة شاهنامة
ابومنصوری باز میگردیم .آن جا که در متن مقدمة
شاهنامة ابومنصوری چنين میخوانیم:
“و این نامه را هر چه گزارش کنیم ،از گفتار دهقانان
باید آورد که این پادشاهی به دست ایشان بود ،و از کار
و رفتار و از نیک و بد و از کم و بیش ایشان دانند .پس
ما را به گفتار ایشان باید رفت”.
بر پایة گفتههای پیش تر و یادآوری فراز باال ،برآیند
فشردة زیر را پیش روی خوانندگان مینهیم:
¸ امروزه این را میدانیم که در زمان ساسانیان ،نظام
زمینداری در اِرانشهر همچنان در دست خاندانهای
اشکانی مانده بوده ،و اين که “دهگانان” همان
سرکردگان همین زمین داران بودهاند که مردمی فرهیخته
و دانا شناخته میشدهاند.
¸ به نظر ما“ ،نامه” یا “نامهها”ی در دست “خداوندان
کتاب” ،یعنی فرازآوردندگان شاهنامة ابومنصوری،
نمیتواند به عربی یا گویش پارسیگ ساسانیان یا دری،

یا پارسی دری بوده باشد و خردپذیر آن است که
بپذیریم برگههای در دست ایشان به گویش پهلوانی/
28
پهلوی بوده است.
¸ پس میتوان پذیرفت که اصل متن شاهنامة
ابومنصوری هم به گویش پهلوی فراهم آمد و سپس
در دستگاه عبدالرزاق و متناسب با سیاست دستگاه
دیوانیانش به “فارسی َدری” برگردانده شد .چه ،سخت
بشود باور داشت و پذیرفت که آن خداوندان کتاب
با چنان نامهای ِس ُرة ایرانی 29آن چه را که در سرآغاز
مقدمه آمده است قلم زده باشند:
“سپاس و آفرین خدای را که این جهان و آن جهان
آفرید و ما بندگان را اندر جهان پدیدار کرد . . .درود
بر برگزیدگان و پاکان دینداران باد خاصه بر بهترین
خلق خدا محمد مصطفی صلی اهلل علیه و سلم و اهل
بیت 30و فرزندان او باد .آغاز کار شاهنامه از گردآوریدة
ابومنصوری”.
¸ این پیشفرضها چندان دور از ذهن نیست .چنان که
یادآور شدیم ،فردوسی زبان پهلوانی را میدانسته است
و از این رو برای او دشوار نبوده است که اصل شاهنامة
ابومنصوری را که به گویش پهلوانی بود ،بخواند و
دریابد.
آن چه میگوییم در “گفتار اندر فراهم آوردن کتاب”
ِ
بازگفت همان است که
از شاهنامه نیز منعکس است و
در مقدمة شاهنامة ابومنصوری آمده است ،و آن این که
پسر عبدالرزاق ،امیرک توس ،نسخهای از آن شاهنامه
را که به زبان پهلوانی /اشکانی /پهلوی فراهم آمده
بود ،در دست داشته است ،نسخهاي که از گزند يک
کتابسوزي بزرگ در امان مانده بود .اين کتابسوزي
به دنبال کشته شدن عبدالرزاق و تاراج کاخ وی رخ داد،
و در آن نسخههاي شاهنامة ابومنصوری به پارسی دری،
دچار سرنوشت آثار رودکی گردید و نابود شد .به هر
روي ،اين نسخه همان “نامه”ای است که وی– جوانی
از گوهر پهلوان (اشکانی تبار) ،خردمند ،بیدار دل ،و
روشنروان– به فردوسی سپرد:
به شهرم یکی مهربان دوست بود
تو گفتی که با من به یک پوست بود
مرا گفت خوب آمد این رای تو
به نیکی گرایَد همی پای تو
نبشته من این نامة پهلوی
به پیش تو آرم مگر نغنَوی
گشاده زبان و جوانیت هست
سخن گفتن پهلوانیت هست
شو این نامة خسروان بازگوی
بدین جوی نزد مهان آبروی
چو آورد این نامه نزدیک من
31
بر افروخت این جان تاریک من

25ویس و رامین ،گرگاني درِ سخن گفتن از خورآسان/خُ راسان ،به
معنای جایگه برآمدن خور ،و پَه َلو به معنای منطقه ،میسراید:
به ِ
لفظ پَه َلوي هركس ُسرايد
خوراسان آن بو َد كز وي خورآيد
خُ راسان پهلوي باشد ،خورآمد
عراق و پارس را زو خور برآمد
خُ راسان است معنيِ خور آسان
كجا زو خور بر آيد سوي اِيران
26شاهنامه ،داستان بیژن و منیژه ،ج .8 ،5
27از آن جا که ایرانیان از دیرباز ،زبان خویش را به چشم شیواترین و
گویاترین زبان مینگریستند ،در سرایشهای خویش گاه ،گویش پهلوی
را که زاده و ریشهای بلند از تاریخ مردمان بخشهای “شمال” بود،
همچون نغمة بلبل یاد کردهاند .چنان که در شاهنامه آمده است:

سرزمینهای “ماد” ،چون آذربایجان و همدان و لرستان خواهان بسیار
داشت.
29یکی از ویژگیهای ایرانی ماندن و نپیوستن به ف ِ َرق اسالم ،در
سدههای نخستین از روزگار پس از ساسانیان ،نگاه داشتن نام ایرانی
برای فرزندان بود .اگر نیای عبدالرزاق و معمری اسالم آورده و
پسران خویش را نامی عربی گزیدهاند ،نام خداوندان کتاب و تخلص
“فردوسی” که دانای توس برای خویش برگزیده و به نادرست و
بی هیچ برگهای برخی بدو کنیة “ابوالقاسم” وصله زده اند ،نامهایی
یاَند ،نک :نوشتهای زیر چاپ با عنوان :نام و نامگذاری در میان
ایران 

ایرانیان.

 30از نشانههای دیگر اسماعیلی بودن عبدالرزاق کاربرد واژة “اهل بیت/
آل” در اشاره به خاندان “علوی” در رویارویی با اصطالح “اصحاب”
است که اهل تسنن در نوشتارهای خود میآوردند.

قزوینی“ ،مقدمة قدیم شاهنامه.39 ”،
نگه کن سحرگاه ،تا بشنوی
ز بلبل ،سخن گفتنِ پهلوی
یا در این شعر منسوب به خیام:
روزی است خوش و هوا نه گرم است و نه سرد
ابر از رخ گلزار همی شویَد َگرد
بلبل به زبان پهلوی با گلِ زرد
فریاد همی زندکه :مِی باید خَ ورد
و در شاهنامه ،در اشاره به فرزندان برومند اشکانی و زبان آنان بارها،
سخن از “سرود پهلوی”“ ،جوشن پهلوی”“ ،خط پهلوی”“ ،کیش
پهلوی” و “جامة پهلوی” رفته است.
28فریدون جنیدی ،نامة پهلوانی ،آموزش خط و زبان پهلوی
(اشکانی،ساسانی)( ،چ :2تهران :نشر بلخ1386 ،ش) .19 ،نگارنده
در همان جا ،به این نکته نیز توجه میدهد که فهلویات ،بیش تر در
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فخرالدین مبارک شاه قواس قزوینی ،فرهنگ قواس ،باهتمام نذیر احمد
(تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.3 ،)1353 ،

"

¸ همان گونه که در گفتاری دیگر پیرامون
سرچشمههای شاهنامه از در جستجوی فردوسی
آوردهایم ،دانای توس براي روشن شدن برخی از
گفتهها ،شنودهها و رفتههایي که در شاهنامة ابومنصوری
و در دیگر منابع پهلوی که در دست داشته ،به هر
سویی سر میکشیده است .گاه به شنیدن یادماندها و
منابعي در دست “دهقان پیري به چاچ” روی آورد،
گاه– و مهمتر– به دیدار دو تن از چهار تنی میرود که
شاهنامة ابومنصوری را فراهم آورده بودند ،از اين دو،
یکی همان “شاهوي” است که او را بيدار دل ،پير دانا،
و بسيار دل خوانده است؛ و دیگری را مرزبان هری،
فر و با يال و شاخ.
جهانديده
ِ
“ماخ” سخندان ،و با ّ
آن چه روشن مینماید ،این کسان – که آزاد سرو نیز
در آن جرگه بوده است– از خراسان و در بستگی به
خاندان اسپهبدان از دودمان اشکانی میتوانند باشند.
¸ این نیز ممکن است که فردوسی از شنودههایش
از مقدمۀ ابومنصوری -که به زبان پهلوانی بود و با
نگرش خداینامههای ساسانیان ،چه روایت شاهانه و چه
روایت موبدانة آن ،32سازگاری داده شده بود -چندان
خرسند نبود یا در آن ها کاستی میدید .چنان که در
روایت شاهانة آن ،چون به بهرام چوبین میرسد ،به آن
کمانگیر و سردار بزرگ کم بها داده شده است یا در
روایت موبدانة آن ،رستم جهان پهلوان پایگهی ندارد،
از این رو ،فردوسی در شاهنامه ،همچون ثعالبی در غرر
اخبار فرس ،33با دیدار از “آزاد سرو” رستم را به ایرانیان
میشناساند.
ناگفته نماند که به رغم دستکاری و دستبرد و
گشتگیها در برگهای نخستین از “آغاز کتاب” ،یعنی
گشایش شاهنامه فردوسی ،همچنان پیام و سامانبندی
فردوسی نه فقط با سرآغاز مقدمة ابومنصوری به پارسی
34
دری هم خوان نیست ،بلکه حال و هوای دیگری دارد.
¸ امروزه نسخة کامل شاهنامة ابومنصوری در دست
نیست تا بدانیم واژگان پهلوی در آن متن به کار رفته
بوده است یا نه .اما این که واژگان پهلوی در شاهنامه
فردوسی بوده و پیشینیان ،واژگان پهلوی و دری را جدا
از هم میانگاشتند ،میتواند گویای این نکته باشد که
اگر در سرایش شاهنامه گاه واژگان پهلوی آورده است،
که چه بسا در گویش دری و فارسی دری ،مترادفش
بدان زمان فراهم نیامده بود ،دلیلی دیگر بر آن باشد
که نسخهای از آن نامة باستان که امیرک توس بدو
داد ،به زبان (گویش) پهلوانی بوده ،و فردوسی گاه در
برگردانیدن متن نامة باستان از گویش پهلوانی به شعر،
عین ًا به کار بسته است .چنان که محمد بن رضا بن محمد
علوی (زیسته به سدة 6ق) که پس از اسدی توسی
کهنترین فرهنگ را دربست بر اساس واژگان شاهنامه

نگاشت ،در “دیباچه” بر این فرهنگنامه گزارش میکند:
“چون به جانب عراق افتادم ،به شهر اسفهان رسیدم.
در کوچهها و مدرسهها و بازارها میگشتم تا به مدرسة
تاج الدین رسیدم .چون در رفتم ،جماعتی دیدم نشسته
و در کتابخانه باز نهاده و هر کسی مینوشت ،و چون
آن جمعیت دیدم پیش رفتم و سالم کردم و نشستم و
گفتم :در این خزانه [کتابخانه] شهنامة فردوسی هست؟
صاحب خزانه گفت :هست .برخاست و مج ّلد اول از
شهنامه به من داد .گفتم :چند مجلد است؟ گفت :چهار
مجلد است و در هر مجلدی پانزده هزار بیت .چون باز
کردم ،خطی دیدم که صفت آن باز نتوان داد و جدولی
و تذهیبی که به از آن نباشد . . .چون آن را میخواندم
و در دل تأمل میکردم هر بیتی که در او لفظ مشکل
بود از زبان دری و پهلوی ،معنی آن برخی در زیر
نوشته بود .با خود گفتم که مثل این نسخه کس ندیده
است و این الفاظ را جمع باید کرد که بسیار خوانندگان
هستند که این شعر میخوانند و معنی این الفاظ را
35
نمیدانند”..
در سدة 8ق فخرالدین مبارک قواس غزنوی،
فرهنگنامهای بر اساس واژگان اسدی و اشعار شاهنامه
و شعرای دیگر برای پادشاه هند عالءالدین خلجی
(695-716ق) نوشت .او در دیباچه و در بیان سبب
نوشتن فرهنگنامهاش چنین آورده است:
“ اندیشة دل در آن بپیوستم تا فرهنگنامهها را با
هم کنم .نخست شاهنامه را که شاه ِ نامههاست پیش
آوردم و از سر تا پا به خانه فرو خواندم .آن چه از
سخن پهلوی بود همه را جداگانه بر کاغذی بنوشتم.
36
فرهنگهای دیگر همه را فرو نگریستم”..
¸ ما از داشتن شاهنامة فردوسی ،بدانگونه که سروده
شده بود و گویند  60هزار بند چامه را در برمیگرفت،
هم محرومیم .نسخههای خطی موجود شاهنامه گاه
فقط  48هزار بند شعر دارد و گاهی بیشتر و نسخة چاپ
مسکو پنجاه و دو هزار و اندی از آن ها را دربردارد .چنان
که در در جستجوی فردوسی بحث کردهایم ،در روند
نسخهبرداری ،چه بسا برخی از واژههای به گویش
پهلوی که به گوش نسخهبردار نامأنوس بودهاند ،ضبط
نشده یا گشتگی یافتهاند.
¸ سرانجام این که ،در سراسر تاریخ بلند ایرانیان ،هیچ
فرزانه و سخنوری را سراغ نداریم که همچون فردوسی
از همان روزهای نخست سرایش برخی داستانها این
چنین با تار و پود و رگ و پوست ایرانیان ،از روستایی
و ایالتی تا شهری گردآمده بر سر کوی و قهوهخانه،
و انجمن ادیبان و گویندگان ،یکی گشته باشد .به
راستی راز چنین شگفتی در چیست .سخنوران ما در
گذر هزارة پیش در این باره قلمها زده و سخنها بر

زبان راندهاند .اما آن چه از این چند برگی که پیش
روی شماست بر میآید ،این است که افزون بر نیروی
ی فردوسی به ایرانزمین،
آفرینش و گوهر پاک و شیفتگ 
باورداشت اوست به پایان بخشیدن به نامورنامهای که
نیک میدانست از آن راه ،تخم سخن بر سراسر جهان
ایرانی خواهد پراکند .هم عجم را زنده میسازد و
هم به ایرانیان جاودانگی میبخشد و هم خود نامیرا
میگردد .با چنین هدفمندی و آگاهی از کار خویش
است که فردوسی سالیانی بلند شکیبایی نشان میدهد و
“سخن را نهفته” میدارد و چون نامة پهلوی را آن یار
مهربان در دستش مینهد ،به کار هدفمند خویش دست
میزند .نامة باستان ،نامة خسروان ،و نامة موبدان و نامة
مهان و هر آنچه از تاریخ م ّلی ایرانیان مییابد ،و حتی
نظرات گویندگان موالیگشته را در نهایت امانتداری،
بررسی میکند 37و گرد هم میآورد .به این ترتیب،
فردوسی سراسر تاریخ م ّلی ،م ّلیت ،فرهنگ و ارزشهای
اجتماعی وآیینهای ایرانیان و آرزویهای دیرینة آنان
را چنان به هم پیوند میزند که هیچ ایرانی را در هیچ
گوشه از این سرزمین فراخگستر و هیچگاه ،نمیتوان
مییافت که شاهنامه را جدا از هستی خویش بینگارد.
31شاهنامه ،ج .23 ،1 .این رخداد مربوط به زمانی است که امیران
سامانی همچنان در خراسان فرمان میرانند و محمود غزنوی چهرة
سرشناختهای نیست .در سرچشمههای فردوسی شناسی ،نوشتة محمد
امین ریاحی (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
 ،)1382نیز به چنین افزودهای برمیخوریم (پانوشت ص .)44
و پس از آن که به نثر آورده بودند ،سلطان محمود سبکتکین حکیم
ابوالقاسم [!] منصور[!] را بفرمود تا به زبان دری به شعر گردانید.
هر چند این افزوده بر مقدمه اعتبار تاریخی ندارد ،این نکته را در ذهن
مینشاند که زبان گردآورندگان نامة دهقانان یا نامههای در دست آنان،
ِ
پهلوی بوده است که بعدها به فارسی دری برگردانده
زبان پهلوانی/
میشود .این گردآوری با ارزش و کتاب دیگری از همان نگارنده با
عنوان فردوسی (تهران :طرح نو )1380 ،به تازگی به دستم رسیده است
که اشارههایی سودمند در شناخت از فردوسی ،در آن گرد هم نهاده
شده است.
32در سخن از خداینامههای چندگانه ،نک :در جستجوی فردوسی:
سرچشمههاي شاهنامه فردوسي؛ نیز به ویژه نک:

خودفرمانی آنان است تا زمانة پس از ساسانیان.

35احمد کاظمی موسوی“ ،نگاهی به نقش فردوسی در رشد
زبان فارسی” ،ایراننامه ،سال ،18شمارة.422 -401 ،)1379( 4
ابوالفضل خطیبی“ ،نگاهی به فرهنگ شاهنامه از آغاز تا امروز” ،نامة
فرهنگستان ،سال ،4شمارة.57-37 ،)1377( 3

36خطیبی“ ،نگاهی به فرهنگ شاهنامه” .39 ،برای آشنایی با
فرهنگنامهها و سهم نگارندگانش در پاسداری از هویّت ایرانیان ،نک:
دفتر دهم ،زیر عنوان“ :دانشنامهها و فرهنگنامهها”.

 37گنجانیدن روایت دوگانه از اسکندر در شاهنامه ،و آن چه در ادبیات
اسالمی از اسکندر تطهیرشده آمده است ،یا پاسخ به مفسران تفسیر
قرآن ،که به فرهنگ و تاریخ ایرانیان زشتگویی پیش گرفته بودند،
گواه بر این گفتة ماست .در این باره ،نک :در جستجوی فردوسی:
“گفتار پنجم :مفسران و دگرگونه ساختن تاریخ و ارزش ها”.

A. Shahupur Shabazi, “On the Xwaday-Namag”, Texts
et Memoires Vol.XVI, Iranica varia: Papers in honor of
Prof. Ehsan Yarshater, Acta Iranica, 30 (Leiden: E.J. Brill,
1990), 208.
33عبدالملک بن محمد بن اسماعیل ثعالبی نیشابوری ثعالبیُ ،عرر

َ

اخبار ملوک الفرس و سیرهم ،ترجمة محمد فضائلی (تهران :نشر نقره،
 .)1368اگر فقط سخن از سیاوش و کیخسرو و جانفشانیهای رستم
بیش از  2جلد از  9جلد شاهنامه چاپ مسکو را در برمیگیرد ،در
گزراش ثعالبی به سختی  %8از کتاب را شامل میشود .ضمن اینکه،
توجه به داستان رستم و سهراب و هفت خوان رستم و داستان رستم و
اکوان دیو و جز آن نیز ناپیداست.

34در شاهنامه ،نخست سخن از خداوند خرد میرود و نگرشی بر
کردگار که در سازگاری با مقدمة ابومنصوری نیست .سپس ستایش
خرد است؛ و آفرین جهان؛ گفتار در آفرینش مردم؛ گفتار اندر آفرینش
آفتاب؛ گفتار در آفرینش ماه .که در راستای نگرشهای ایرانیان روزگار
نگاهی برشاهنامة ابومنصوری
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جامعۀ ایرانی و فرهنگ ايران زمین ،در 2شهريور
 24/1390اوت  2011يکی از فرزندا ِن برومند و دانشپژوه ِ
برجستۀ خود را از دست داد و روز شنبه  12شهريور
 3/1390سپتامبر  2011در کنار آرامگاه ابديش در دامنۀ
تپههای سرسب ِز شه ِر لوس آنجلس با او وداع کرد .در خالل
ِ
مجلس ُحزنانگیز ،افکار و
مراسم و گفتار سخنرانا ِن اين
انديشههای واالی او و همسرش ،دکتر ًمهستی افشار ،کام ً
ال
تعصبی
آشکار بود؛ زیرا هر دوی آنان از هرگونه تعلق و ّ
مبرا بودهاند .آنچه آنجا حضور داشت ،ارزشهای انسانی
ّ
و ديدگاه ِ بلن ِد آن روانشاد بود.
جایگاه علمی
ِ
حسين ضيايی که از 1988م کار خود را به عنوان استاد
ِ
ِ
مطالعات
محقق فلسفۀ اسالمی در بخش
ايرانشناس و
زبانها و فرهنگ خاورميانۀ دانشگاه ِ يو.سی.اِل.اِی شروع
ِ
ِ
بخش ايرانشناسی و کرسیِ “جهانگير و
رياست
کرده بود،
ِ
ليسانس خود
اِلِنور آموزگار” را در اختیار داشت .او درجۀ
ِ
را در 1967م در رشتۀ رياضيات و فيزيک از دانشگاه ييل و
دکترایش را در رشتۀ مطالعات و فلسفۀ اسالمی در 1976م
از دانشگاه ِ هاروارد اخذ کرد .قبل از تدريس در دانشگاه ِ
يو.سی.اِل.اِی ،در دانشگاههای تهران ،صنعتی شريف
(آريامهر سابق) ،هاروارد ،براون و کالج اُبرلين تدريس
میکرد .در دورة مدیریت او در بخش ايرانشناسی يو.سی.
اِل.اِی ،دامنۀ پژوهش و تدريس در فرهنگ و زبا ِن ايرانی
گسترش شايانی یافت و برنامهها و رشتههای جدیدتری
تاسیس شدند که به ترتيب عبارتند از:
ِ
تدريس ادبيات و فرهنگ فارسيهود به نام دکتر
 .1برنامۀ
حبيب لوی در 2000م؛
Nahid Pirnazar, “In Memoriam: Professor Hossein Ziai,” Iran Nameh, 26:3-4 (2011), 212-220.
ISSN 0892-4147 print/ISSN 2159-421X online/2011/26.34/212-220
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 .2کرسیِ ايرانشناسی به نام جهانگير و اِلِنور آموزگار ،در
2000م؛
 .3کرسیِ ايرانشناسی به نام موسی صبي ،در زبانها و
فرهنگ ايران باستان در 2004م؛
 .4سخنرانیهای تسلیمی ،در بارة ديانت بهايی در
2011م.
افزون بر اين رشتهها وکرسیهای جديد ،کنفرانسها و
سلسله سخنرانيهای متعددی نیز در بخش ايرانشناسی
برپا گردید .از شمار:
ِ
کنفرانس تلمود و محتوای ايرانی آن در ماه مِه ،2007
.1
ِ
ِ
بخش يهودشناسیِ
همکاری دکتر رحیم شایگان و
با
ِ
ِ
دانشگاه يو.سی.ال.ای؛
ِ
کنفرانس شاهنامه ،حماسۀ ملی ايران ،در ماه مِه 2010
.2
ِ
مناسبت هزارۀ شاهنامۀ فردوسی؛
به
کنفرانس جهانی ايرانشناسی در لوس آنجلس در ماه ِ
ِ
.3
مِه  ،2011توسط انجمن بینالمللی ایرانشناسی و نقش
دانشگاه یو.سی.اِل .اِی به عنوان میزبان؛
 .4سلسله کنفرانسهای احسان يارشاطر در دانشگاه
يو.سی.اِل.اِی که تا چند دورۀ قبل استاد امین بنانی،
ریاست قبلی بخش ایرانشناسی یو.سی.اِل.اِی ،آنها را
تنظیم و اداره میکرد؛
 .5کنفرانس ِ
های بيشمارِ کرسی “جهانگير و اِلِنور
ِ
موضوعات گوناگون مربوط به فرهنگ،
آموزگار” در
تاريخ و اوضاع سياسیِ معاصر ايران؛
 .6مراسم یادبود و دعوت برای سخنرانی از شعرا،
نويسندگان و بزرگا ِن ِ
ادب ايران به هنگام ديدار از لوس
آنجلس.
ِ
در دورة رياست ايشان ،نه تنها اهدای درجات فوق
ليسانس و دکتری در رشتۀ ایرانشناسی در دانشگاه
یو.سی.اِل.اِی توسعۀ بیشتری یافت ،بلکه به عنوان
اولین دانشگاه آمریکایی ،اهدای درجة لیسانس در
ایرانشناسی نیز آغاز گردید .عالوه بر دانشجویان
رشتۀ ایرانشناسی ،بسياری از دانشجويان غير ايرانی
و يا دانشجويا ِن رشتههای غير ادبی و غیر ايرانشناسی
کالسهای این بخش را پُر کردهاند ،گروه بیشماری به
عنوا ِن رشتۀ انتخابیِ د ّوم ،درجات تحصيلی خود را در
ايرانشناسی دریافت میدارند .فارغ التحصیالن درجۀ
دکتری ایرانشناسی ،عالوه بر یو.سی.اِل.اِی ،هم اکنون در
دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در داخل آمریکا و ایران و
اروپا به تدریس و فعالیتهای پژوهشی مشغول هستند.
استاد حسين ضيايي ،عالوه بر دانشگاه يو.سی.اِل.
اِی ،در بسياری از موسسات و مجامع فرهنگی ف ّعال و
صاحب مقام بود ،از جمله ميتوان در دهۀ گذشته به این
سمتهای علمی و دانشگاهی ایشان اشاره کرد:
ِ
ِ
کنفرانس انجمنِ بين المللی ايرانشناسی
رياست عالی
ِ
ِ
آزادی اندیشۀ فرهنگی،
رياست کميت ِۀ
 ،2010دو دوره
دانشگاه يو.سی.اِل.اِی (2007-2003م)،

ِ
ِ
بخش اسالم شناسیِ دانشگاه
عضويت هيات مشاورا ِن
يو.سی.اِل.اِی،
ِ
ِ
مطالعات خاورميان ِۀ
عضويت هيات مشاورا ِن مرک ِز
ِ
دانشگاه ِ يو.سی.ال،ای،
ِ
عضويت انتخابیِ انجمنِ بين المللیِ مطالعات فلسفۀ
قرو ِن وسطی،
عضويت انتخابی و مقام معاونت انجمن بین المللی علوم
و فلسفۀ عرب و اسالم،
ِ
رياست هيأت تحريريّۀ مجموعۀ “بیبلیوتکا
تأسیس و
ایرانیکاُ :سنّت روشنفکرا ِن ايرانی” ،که 14جلد از این
مجموعه تا کنون به چاپ رسيده است و دو جل ِد ديگر
آن آمادۀ چاپ است .اين کتابها ترجمۀ آثار محققان و
روشنفکرا ِن ايرانی از زبانهای فارسی ،عربی و پهلوی
به انگليسی است و هدف از چاپ آنها ،معرفی فرهنگ
ايرانی به خوانندگا ِن غربی و کسانی است که با زبانهای
اصلی اين آثار آشنايی ندارند .همزمان با این نوع
انتشارات علمی او در در خارج ،چاپ آثار وی به فارسی
در ایران نیز ادامه داشته است.
زادگاه و خانواده
ِ
حسین ضیایی نوادۀ ضياءاالطباء ،پزشک دربار قاجار،
نسبش تا هفت پشت به پزشکا ِن سرشناس و شناخته شدۀ
ايرانی ميرسد .فرزندا ِن ضياءاالطباء به ترتيب عبارتند
از :دکتر عليرضا ضيايی (متخصص رشتۀ داخلی) ،دکتر
ِ
(متخصص رشتۀ جراحی زنان و زايمان)،
محمود ضيايی
ِ
(متخصص رشتۀ چشم پزشکی)،
دکتر خليلِ ضيايی
مهندس طاهر ضيايی (سناتور ،رئیس اتاق بازرگانی و
ِ
بهجت
وزیر صنایع و معادن) 1،خانم ربابۀ ضيايی و خان ِم
ضيايی اصفيا.
حسين ضيايی فرزن ِد دکتر محمودِ ضيايی و خانم ُعذرا
مشيری ،در  15تیر  6 /1323ژوئیة  1944در مشهد به دنيا
آمد .پدرش دکتر محمودِ ضيايی ،متول ِد تربت حيدريه،
دورة تحصيالت دانشگاهی را ابتدا در دانشگاه ِ آمريکايی
بيروت گذراند ،سپس تحصیالت پزشکی را در دانشگاه
لیون فرانسه ادامه داد .پس از اخذ درجۀ تخصص پزشکی
در رشتۀ جراحی زنان و زایمان از آن دانشگاه ،به ایران
ِ
رياست بيمارستا ِن زنا ِن مشهد را به
بازگشت و مدتها
عهده داشت .دکتر محمودِ ضيايی سالها بعد ،پس از
انتقال به تهران ،وارد فعالیتهای سياسی شد و چندين

حسين ضيايی فرزن ِد دکتر محمودِ ضيايی و خانم ُعذرا مشيری ،در  15تیر
6/1323ژوئیة  1944در مشهد به دنيا آمد .پدرش دکتر محمودِ ضيايی ،متول ِد
تربت حيدريه ،دورة تحصيالت دانشگاهی را ابتدا در دانشگاه ِ آمريکايی بيروت
گذراند ،سپس تحصیالت پزشکی را در دانشگاه لیون فرانسه ادامه داد .پس از اخذ
درجۀ تخصص پزشکی در رشتۀ جراحی زنان و زایمان از آن دانشگاه ،به ایران
ِ
رياست بيمارستا ِن زنا ِن مشهد را به عهده داشت.
بازگشت و مدتها

1Encyclopedea Iranica, A.V. chamber-of-commerce-

industries-and-mines-of-persia-otaq-e-bazargani-wasanaye-wa-maaden-e-iran; (Ettelā āt-e sālāna, 1347 Š.
/1968,) 372-373.
Paul de La Garde, Persiche Studien, (Abhandlungen der
KEQ \O(o,).niglichen Gresellschaft der Wissenchaften zu
GEQ \O(o,).ttingen) XXXI, 1884. pp.68-9; Gilbert Lazard,
“Judeo-Persian Dialects, Padyavand I. ed. Amnon Netzer
(Costa Mesa: Mazda Publishers, 1996,) 37.
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ِ
مجلس شورای ملی بود .او طیِ
دوره نمايندة مشهد در
ِ
ِ
مجلس
این دوره14 ،سال رياست کمیسیون امور خارجة
شورای ملی را به عهده داشت.
ُعذرا مشيری ،مادر دکتر حسین ضیایی ،فرزن ِد
عباسقلی و خدیجة ُمشیری ،متول ِد تهران ،پس از اِتمامِ
ِ
تحصيالت دبيرستانی ،به لندن رفت و در رشتۀ خدمات
ِ
اجتماعی و بهداشت عمومی از دانشگاه وينچستر فارغ
تبحری که در زبانهای انگليسی و
التحصيل شد .او با ُّ
فرانسه داشت ،پس از تدريس کوتاه مدتی در مدرسۀ
ِ
ژاندارک تهران ،در رشتۀ مددکاری اجتماعی گام
برداشت .از جملة خدمات اجتماعی او در مدت اقامتش
ِ
رياست
در مشهد ،اقدام به تأسیس جذامخانۀ مشهد و
جمعيّ ِ
ت شير و خورشيد سرخ مشهد را ميتوان نام بُرد.
خانم ُعذرا مشيری ضیایی پس از بازگشت به تهران و
ِ
اقامت مجدد در این شهر ،در مقامِ منشیِ شورای عالی
ِ
وزارت آبادانی و
زنا ِن ايران و مدتی در مقامِ معاونت
مسکن خدمت کرد.
ِ
حسين ضیایی فرزند اين دو انسان فرهيخته،
ِ
ِ
کالس چهارم دبستان درمدرسۀ
تحصيالت ابتدایی را تا
ِ
شاهدخت مشهد گذرانيد.
خصوصی و مختلط
ِ
انتخاب مادرش،
کالسهای پنجم و ششم را به اصرار و
و به منظور آشنايی با تودۀ مردم ،در مدرسۀ دولتیِ نمونۀ
ِ
تحصيالت دبيرستانی او در تهران و در
طی کرد.
مشهد ّ
دبيرستا ِن البرز ادامه يافت .او در سال تحصيلی -1961
ِ
وزارت
 ،1962به عنوا ِن يکی از دانش آموزا ِن برگزیدة
فرهنگ ،سال آخ ِر دبيرستا ِن را با بورس دبيرستانیِ
آمريکن فيلد سرويس ( )American Field Serviceدر
آمريکا گذرانيد ،يک سال در يک خانوادۀ امريکايی ،در
ايالت مينه سوتا ،زندگی کرد و ديپلم دبيرستا ِن خود را از
دبيرستا ِن بلِیک ( )Blake High Schoolدريافت نمود و پس
از آن ،برای تحصیالت دانشگاهی روانۀ دانشگاه ییل شد.
حسین ضیایی عالوه بر تحصيالت رسمی ابتدایی و
متوسطه ،در دورة کودکی و نوجوانی ،به طور خصوصی،
ِ
ِ
شاگردی استاد ذبیح اهلل بهروز ،ایرانشناس
سعادت
فرهیخته را داشت .تعالیم این استاد بر شاگرد جوانش
ِ
ِ
معلومات گستردۀ دکتر
.قسمت اعظ ِم
بسیار اثر گذار بود
ِ
ادبيات نظم و نثر
حسین ضیایی در بارة فرهنگ و تمدن و
فارسی ،همچنين ُع ِ
مق عشق و عالقهاش به ايران زمين،
ثمرۀ آموزشهای اين دانشمند و ایرانشناس است .از
جنبههای دیگری که مک ّملِ کارهای تخصصی اوست،
دانستن زبانهای بسیار است .حسین ضیایی در زبانهای
تبحر کامل و با زبانهای
انگلیسی ،عربی و فرانسه دارای ّ
آلمانی ،ایرا ِن باستان ،سانسکریت و زبانهای کالسیک
اروپایی ،آشناییِ آکادمیک داشت .به علم زبانشناسی،
به خصوص تحقیق در واژهشناسی و نحو زبان فارسی
ِ
جلسات درس ،به هنگام
عالقۀ بسیاری داشت .در
تدریس هر متن ادبی ،یا فلسفی ،همواره توجه دانشجویان

را به جنبههای زبان شناسی در متو ِن فارسی جلب می
کرد .شاید همین دانش او در بارة علم زبان بود که باعث
ت ّوجهش به اهمیت نوشتههای فارسیهود و کوشش برای
تدریس و تحقیق این رشته ،در دانشگاه یو.سی.اِل.اِی،
گردید .نوشتههای فارسیهود ،بنا به عقیدۀ زبانشناسان
اروپایی ،از قرن 19م تا کنون ،عالوه بر معرفیِ گوشههایی
ِ
فرهنگ یهودیان ایرانی ،پَلی برای پیدا کردن
از ادب و
رابطۀ زبان پهلوی ساسانی با پارسی نو بوده است.
دکتر حسین ضیایی در 1349ش1970/م با خانم
مهستی افشار ازدواج کرد .آن دو تحصیالت عالی خود را
توأم ًا در دانشگاه هاروارد ادامه دادند .مهستی افشار درجۀ
دکتری خود را در رشتۀ سانسکریت و اُسطورهشناسی از
دانشگاه هاروارد دریافت کرد .پس از اتمام تحصیالت،
همراه همسرش به ایران بازگشت .او که بانویی آزاده،
روشنفکر و ف ّعا ِل اجتماعیِ جامعۀ ایرانی و آمریکایی
است ،همواره در کنار همسر ،یا مستق ً
ال ،در راه حقیقت
و عدالت اجتماعی گام برداشته است .این زوج روشنفکر
در ایران و در خارج همواره مشعل آزادی و دانش را بر
افروختهاند .حاصل ازدواج ایشان ،تنها فرزندشان دادعلی
طب سوزنی و داروهای
ضیایی ،خود متخصص در رشتۀ ّ
گیاهی است .دادعلی و همسرش اِستفانی ( )Stephanieو
دو فرزندشان به نامهای مالیا ( )Maliaو آکاسیا ()Acacia
ّ
لذت داشتن نوه و رابطۀ شیرین خانوادگی را به حسین و
مهستی چشانده بودند.
آثار و نوشتهها
آثار و نوشتههای حسین ضیایی به صورت مقاالت،
نشریات و کتابهای متعدد ،اکثرا ً در زمینههای گوناگون
فلسفۀ اسالمی ،فلسفۀ ِاشراق و بانی آن ،شهاب الدین
ِ
فیلسوف متفک ِر ایرانی ،دور میزند .بخش
ُسهروردی،
بزرگی از کارهای ایشان به تأثیر فلسفه بر ادب و شعر
ایرانی ،به زبانهای انگلیسی و فارسی ،ترجمههای
ِ
نوشته ِ
شعرای ایرانی به انگلیسی،
های فلسفیِ فالسفه و
2صورت کارهای استاد حسین ضیایی را میتوان در مراجع ذیل
جستجو کرد:

http://www.hosseinziai.com/publications
http://www.nelc.ucla.edu/Faculty/Ziai.htm.

ُ 3ردولف کاناپ ،فلسفۀ ریاضی ،نظارت ،مقدمه و لغتنامه :حسین ضیایی
تربتی ،با همکاری دانشجویان دانشکدۀ ریاضی دانشگاه صنعتی (تهران:
مرکز مطالعۀ فرهنگها.)1359 ،
4محمد شریف نظام الدین احمد بن الهروی ،انواریه ،ویراستاری ،ترجمه
و مقدمه :حسین ضیایی تربتی (تهران :امیرکبیر.)1358 ،

5Knowledge and Illumination: A Study of Suhrawardī’s
hikmat al-Ishrāq, Brown Judaic Studies 97 (Atlanta:
Scholars Press, 1990).
)6Suhrawardī’s The Book of Radiance (Partow Nāmeh,
A parallel English-Persian text, edited and translated
with an introduction by Hossein Ziai (Costa Mesa: Mazda
Publishers: Bibliotheca Iranica: Intellectual Traditions
Series No. 1, 1998).

اختصاص دارد.
آثار و نوشتههای حسین ضیایی در معتبرترین نشریات
علمی و دانشنامههای ایرانی و غیر ایرانی ،نمونههایی از
گنجینۀ علمی اوست که برای نسلهای آینده و دنیای
غرب به یادگار مانده است .او همواره سعی بر این
داشت که پویایی فلسفۀ ایرانی را تا عصر ما به جهانیان
بشناساند و افکار دانشمندان و فالسفۀ ایرانی را بهرغم
سلطۀ قشریون ،به خصوص از بعد از دورة صفویه ،برای
فالسفه و دانشمندان دنیای غرب آشکار نماید .آثار زیر
2
نمونهای از تالیفات و تحقیقات اوست:
5
فلسفة ریاضی 3،رسالة انواریّه 4،علم و اشراق،
7
پرتونامة ُسهروردی 6،شرح حکمت االشراق ُسهروردی،
ُسهروردی و حکمت االشراق 8،طبیعت اشراقیه (رسالة
9
ابن َکمونه).
دیدگاههای اجتماعی واخالقی:
تعصب حسين ضيايی ،تاريخ و
طبع بلندگرا و بی ّ
ِ
فرهنگ ايران را متع ّلق به همة ساکنان ايران بزرگ
میدانست .او کوشید در راه ِ معرفی و پژوهش فرهنگ و
تاريخ ایران ،جایگاه و مقام علمی هر یک از این عناص ِر
سازنده را مشخص و شناسایی کند .تأسیس برنامههای
ِ
حبيب
تدریس و معرفی ادبیات فارسيهودِ ،که به نام دکتر
لوی ،مو ّر ِخ تاریخ یهود ایرانی ،نامگذاری شده است،
همچنین برنامۀ سخنرانیهای تسلیمی ،در باب ديانت
بهايیِ و تاثیر آن در تاریخ دورة اخیر ایران و پژوهش
در مذاهب ،نمودار این کوشش است .حسین ضیایی،
دارای وجدانی آگاه و بری از هر گونه تعصب اجتماعی و
سیاسی بود .در پیِ حقیقت و عدالت اجتماعی برای همة
جوامع بشری ،به خصوص وطنش ایران ،بود .او همواره
خود را در قبال آموزش و پیشرفت فرهنگی و اجتماعی
نسل جوان ایرانی ،چه به هنگام تدریس در ایران و چه در
سالهای تدریس در آمریکا ،مسئول میدانست .جوانان
داخل و خارج از ایران را باعث فخر و امید آیندۀ ایران
 7شمس الدین محمد سهروری ،شرح حکمت االشراق ُسهروردی،
تصحیح و تحقیق و مقدمه :حسین ضیایی(تهران :مرکز مطالعۀ فرهنگها،
.)1372

8Suhrawardī’s hikmat al-Ishrāq, The Philosophy of
Illumination (English translation,) plus a new critical
edition of the Arabic text, with introduction, notes, and
glossaries of technical terms, by John Walbridge and
Hossein Ziai. Islamic Philosophy Translation Series (IPTS):
Provo, (Utah: Brigham Young University Press, 2000).
9Ibn Kammūna’s Al-Tanqī_āt fī Shar_ al-Talwī_āt.
Refinement and commentary on Suhrawardī’s intimations:
A thirteenth century text on Natural Philosophy and
Psychology. Critical edition, with introduction and
analysis by Hossein Ziai & Ahmed Alwishah. Bibliotheca
Iranica:Intellectual Traditions Series No. 9 (Costa Mesa,
California: Mazda Publishers, 2002).

استاد حسین ضییایی و همسرش دکتر مهستی افشار2000 ،م.

یادی از استاد حسین ضیایی

ایران نامه سال ،26شماره 4-3

217

میشناخت و در این راه به عنوان راهنما و استاد در راه
ِ
روشنگری ایشان کوتاهی نمیکرد .آثار و
پیشرفت و
نوشتههای او به زبان فارسی در سالهای تدریس در
ایران و همچنین ادامۀ برخی از انتشارات بعدی او به زبان
فارسی به طور مستقل ،و یا در نشریات فارسی زبان،
همه گویای ت ّوجه او و حفظ توازن میان دانشپژوهان و
خوانندگان خود در هر موقعیت سنی ،زمانی و مکانی بود.
عشق و افتخار او به ایران برای هر کس که او را
می شناخت آشکار بود .او برای هیچ قوم و سرزمینی
تعصب نداشت .هر جای
ارجحیت ،یا علیه آنها ّ
ایرانزمین را وطنش و هر ایرانی را هموطن میشناخت.
دانش و مسافرتهای او به اقصی نقاط دور افتادة ایران،
و یا کنارههای کویر ،پژوهش در لهجههای ناشناختۀ آنان
و توجه او به موسیقی مح ّلی و کالسیک ایرانی ،همه از
عشق عمیق او به سرزمین ایران و فرهنگ و تمدّ ن آن
نشان دارند .حسین ضیایی در تابستان 1355ش1976/م،
در تأسیس مرکز گفتگوی تمدنها نقشی اساسی
داشت .او در این راه به تأسیس کتابخانهای برای مطالعه
و پژوهش افکار و فلسفههای گوناگون موفق شد،
کتابخانهای که در نوع خود از حیث حجم ،گسترة مطالب
و یکتا بودن اسناد و مدارک ،تازه و کمنظیر بود.
استاد ضیایی عالوه بر فعاليتهای علمی و دانشگاهی،
به ورزش و هنر هم عالقه داشت .به ِ
بازی تنيس و اسکی
عشق میورزید و در زمینههای نقاشی و ّ
خطاطی با
استعداد و صاحبنظر بود .تابلوهای او در این دو رشته،
دارای ارزش هنری بسیار است .عالوه بر موسيقیِ ايرانی،
عالقهاش به موسیقی اروپایی و هندی و دانشش در این
باره ،بر همۀ اطرافيانش آشکار بود.
توصیف فلسفۀ اشراق
بمنظور آشنایی با افکار حسین ضییایی در مورد
فلسفۀ اشراق ،نگاهی به یکی از دهها مقالۀ ایشان
میاندازیم و با زبان غیر فلسفی عقاید ایشان را در مورد
10
فلسفۀ اشراق و زبان شعر بطور کوتاه بررسی مینماییم.
او در توصیف فلسفۀ سهروردی مینویسد که حکمت
اشراق “از روش ّ
مشایی ،به ویژه برهانی . . . .استفاده
میکند و سخت میکوشد که بینش و حدس فلسفیِ
افالطونی را نظامپردازی کند و آن را در قالبی فلسفی
در آورد . . . .سرانجام و در نهایت ،پس از شناخت از
ّ
خاص ،یعنی ''لسان االشراق'' که میتوان
کل ،با زبانی
ّ
آن را زبانی شاعرانه نامید ،به تعلیم آن میپردازد . . . .و
در همین مقام غایی است که خود فلسفۀ اشراقی به شعر
11
میرسد”.
و در جایی دیگر در توضیح پرت ِو اشراق از دیدگاه
سهروردی ،چنین مینویسد“ :نو َراالنوار مبداء ا ّول و
سرچشمۀ حیات است و از نو ُراالانوار . . . .نزدیکترین
نور (النورا َالقرب) ،یعنی نورِ ا ّول حاصل میشود .این

نور به نو ُراالنوار پیوسته است و از آن جدا نمیشود .
 ..نو ُراالنوار اِفاضۀ نور میکند ،زیرا که [او] “هست”.
انواری که [از مبداء اول ،یعنی نو ُراالانوار و به درجاتِ
"هست" پیوسته] صادر میشوند ،مبانی هستی را با خود
12
حمل نموده و مآالً به همه جا میرسانند”.
به زعم سهروردی ،در فلسفۀ اشراق “نور” پایۀ
اصلیِ شناخت است و حجاب ،عبارت است از آنچه
“مانع عبور نور بشود و یا عدم وجود نور است ،یعنی
ِ
شخص
تاریکی 13”.از نظر سهروردی“ ،هرگاه که
[ ُمدرِ ِ
ِ
سالمت نفسانی و جسمانی در مقابل شیء
ک] واج ِد
ِ
ُمد َرک ،قرار گیرد و حجابی در میان نباشد و واسطۀ فیض
از میان نرفته باشد ،آن شخص شیء را چنان که هست
درخواهد یافت 14و در او شناخت حاصل خواهد شد .و
15
ِ
شناخت اشراقی گویند”.
به این،
میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز (حافظ)
یکی از اَرکان فلسفۀ اِشراق این است که “شناخت ،از
مدارج نفسانیِ شخصی،
درون برمیخیزد و در تناسب با
ِ
در عزیمت به سوی طریقتی برتر ،همواره تکامل مییابد.
لذا نورِ موجود در شیء [به وسیلة ُمدرِ ِ
ک واجد] مشاهده
ِ
ِ
شناخت شیء در
مبنای اصلِ تعریف و
میشود ،و این
16
فلسفۀ اشراق است” .به عبارت دیگر“ ،تعریف شیء،
ِ
چیزی آن است ،از
در حکمت اشراق ،یعنی مشاهدۀ چه
17
جانب ن َفسی ،که تواناییِ مشاهده و مکاشفه یافته باشد”.
ضیایی در تأکید ِ
نقش استدالل ،در چگونگی درک و
ِ
به دست آورد ِن نخستین مبنای شناخت ،اضافه میکند که
ِ
شناخت اشراقی بُعد زمانی ندارد و در
چون مشاهده و
ِ
شناخت ا ّول،
یک آن و بالفاصله صورت میگیرد ،این
شهودی است و “علم حضوری” نامیده میشود .سپس،
اِشراق از استدالل استفاده میکند و روش بُرهان را به
ِ
شناخت اولیۀ اشراقی را تحلیل میکند
کار میبرد و آن
و سپس آن را در نظامی ساخته شده” در چهار مرحلۀ
18
متمایز و در یک نظام فلسفی بیان میکند:
10حسین ضیایی “مشاهده ،روش اشراق و زبان شعر ،بحثی پیرامون نظام
فلسفۀ اشراق شهاب الدین سهروردی ”،ایران نامه ،سال هشتم ،شمارۀ
یکم (زمستان .94-81 ،)1368
11ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.81 ”،
12ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.87 ”،
13ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.87 ”،
14ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق .87 ”،این دریافتن یا مشاهده خود به
دو نوع است:
حس ظاهر و
 )1دیدن به ّ
 )2دیدن یا مشاهدۀ اشراقی به ِ
حس باطن ،که با تزکیه و صافی شدن به
دست میآید.
15ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.88 ”،
16ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.90 ”،
17ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.90 ”،
18ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.91 ”،

ردیف باال از راست به چپ بترتیب یکی از آحرین عکسهای استاد حسین ضیایی ودر
عکس بعدی همراه دانشجوی خود،ناهید پیرنظر در مراسم اهدای درجه دکترای دانشگاه
یو.سی.اِل.اِی در سال .2004
ردیف پایین ،از چپ براست به ترتیب ،مهستی افشار ضیایی ،استاد حسین ضیایی،
فرزند ایشان دادعلی ضیایی یهمراه همسرش استفانی و دختر کوچکشان مالیا و خانوادۀ
خانم استفانی ضیایی ،خانم و آقای  Smithو خواهرش . Carissa Smith
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دانشگاه یو.سی.اِل.اِی با ایجاد یک حساب غیر
انتفاعیِ دانشگاهی به نام حسین ضیایی ،امیدوار
است که با اهدای کمکهای تحصیلی به دانشجویان
ایرانشناسی این دانشگاه سهمی کوچک در اجرای
منویات ایشان داشته باشد.

"

.1مرحلۀ “تزکیه نفس و آماده شدن برای درک
نور الهی”:
در این مرحله فر د -موضو ِع ُمدرِک و یا شاع ِر حکیم  -از
خودِ خویش ،از منِ برتَرش ،از اَنائیت[ َمنی] ُمتعالیهاش،
ِ
حدس فلسفی ،که
آگاه میشود و به واسطة مشاهده و
پس از ریاضات دراز ،قوی شده است ،عال ِم برتر و جهانِ
مینوی و هستیِ یزدانی را تصدیق میکند.
 .2مرحلۀ “مشاهدۀ انوار الهی و کسب انوارِ اس َفهبَدی از
واهب الصور
جانب نوراالنوار . . . . .که همان عقلِ ف ّعال یا
ُ
است”:
این ِ
ِ
مبنای شناخت و علم را تشکیل میدهد،
درک نور،
ون ِ
غرق شده
َفس رهرو میباشد که در هستی نورُ ،مستَ َ
و “میبیند” .بینش ،مبنای شناخت میشود و به خاطر
آن ،موضو ِع ُمدرِک ،در“آنی” بیزمان ،و بدون اندازه،
با ُک ِّ ِل هستی میآمیزد .و اینجاست که بینهایت ،در
یک لمحه ،با ِ
نفس محدودِ بشری آگاه ،یا شاعری دانا،
درآمیخته میشود و مرتبط میشودِ .
نفس آگاه ،یا موضو ِع
ُمدرِک ،ن َفسی سازنده میشود ،یعنی خَ ّ
الق . . . . .و چون
با هستیِ خود[ ،یعنی] “نور” یکی شده ،به قولی اِفاضه
میکند و یا واسطۀ فیض میگردد.
 .3مرحلۀ “ساختما ِن فلسفه و عل ِم صحیح است”:
نفسی که سازنده شده ،موضو ِع ُمدرِ ِ
ک خَ لاّ ق گشته ،از
ِ
حکمت بحثی و استدال ِل منطقی و عل ِم صوری استفاده
میکند و “تجربیات” خود را که در مراحل  1و  2به
دست آورده است ،در نظامی ساختمان یافته و برهانی،
مورد تحلیلِ فلسفی قرار میدهد.
 .4مرحلۀ “تدوین نتایج فلسفی است که از مراحل یکم تا
سوم حاصل شده است یعنی "بیان فلسفی"”.
“در این مرحله ،دو نوع زبان یا بیان به کار گرفته میشود،
یکی بیان فلسفی–منطقی و دیگری بیان تمثیلی-
شعری” .حسین ضیایی توجه خود را بر جنبۀ ذوقیِ
فلسفۀ اشراق ،ابراز داشته ،معتقد است که در این مرحله
“فلسفه در نهایت ،به شعر میانجامد” .و از دیدگاه او
ِ
خاصی دارد که بیان
“شعر و بیان شاعرانه،
قدرت اِلقای ّ
ی -منطقی شاید هیچگاه به آن نمیتواند دست یابد،
فلسف 
ِ
َ
ِ
عالی بیان آنچه بر
به عبارت دیگر ،نهایت و درجۀ ا
19
ِ
مبنای مشاهده دریافت شده ،بیا ِن شعر است”.
حسین ضیایی در تأیید نظریة خود ،مبتنی بر تمایز و
ِ
برتری شعر بر فلسفه در ابرازِ تجربة اشراق ،از چند مثال
20
استفاده کرده است که از جمله عبارتند از:
 )1مفهوم “دل” بر ما عال ِم غیب را نمایان میکند و از
تجربهای سخن میگوید که در مکان نمیگنجد“ .مکا ِن”
این تجربۀ درونی،ورای این مشاهدۀ اشراقی ،در المکان
حس [و ِ
ِ
درک انسانی ].این
و راه به اقلیمی دارد،
ورای ّ
ُ
ِ
اقلیم در “ناکجا آباد است” ،ورای فضای اقلیدُ سی است و

زمانش در رابطه با امتدادِ مکان ،شناخته نمیشود ''.ضیایی
در این خصوص نیز از حافظ مدد میطلبد که میگوید:
ز ملک تا ملکوتَش حجاب بر گیرند
هر آنکه خدمت جام جهان نما بکند.
 )2او همچنین اضافه میکند که “بیا ِن تجربۀ اشراق ،در
ِ
قالب شعر ،با رمز و تمثیل امکانپذیر میشود” و از جملة
توسل به تمثیلِ عشق و رموز آن،
زبان،
این
خصایص
ّ
استفاده از قالبی متضادو دیگر به کنار گذاشتن عقل است:
در ازل ،پرتو ُحسنت زِ تج ّلی دم زد
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد
عقل میخواست کز آن شعله چراغ افروزد
ِ
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد( .حافظ)

19ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.92 ”،
20ضیایی“ ،مشاهده ،روش اشراق.92 ”،

hosseinziai.com/books/knowledge-and-illumination

hosseinziai.com/books/books-by/the-book-ofradiance

Reza Ghotbi,
”“Remembering My Brother Hossein,
Iran Nameh, 26:3-4 (2011), 221-222.

رضا قطبی

به یاد برادرم حسین
چهل و اندی سال پیش ( )۱۳۴۷با حسین آشنا شدم .دانشجوی دورۀ دکترای فلسفه در
دانشگاه هاروارد بود .در ییل ( )Yaleعلوم خوانده بود ودر همان زمان مدتی دبیر مجله ادبی
آن دانشگاه بود .بسیاربیش از آنچه که در دورۀ لیسانس ریاضیات درس میدهند میدانست،
از آخرین فرضیههای فیزیک آگاه بود و از نتایج فلسفی آن صحبت میکرد .اگرچه در فلسفۀ
دوران اسالمی تحصیل میکرد ،فلسفه غربی را خوب میشناخت .از اسکوالستیکها ،فلوطین
و توماس آکوایناس نقل میکرد و به راحتی و با بیانی ساده کانت و هایدگر یا فوکو و دریدا را
توضیح میداد و از تحول فکری ویتگنشتاین از زمان نکارش تراکتاتوس تا تکامل بررسیهای
فلسفی سخن میگفت .ولی توجه اصلیاش به متفکران فرهنگ ایرانی– اسالمی بود :فارابی،
ن سینا ،مالصدرا و مقایسۀ او با دکارت و بیش از همه سهروردی که او را تبلور فرهنگ و تفکر
اب 
ایرانی در فلسفۀ دوران اسالمی میدانست .به نظرم میآمد که عالقۀ او به شیخ شهید جدا از
اهمیت عقاید فلسفیاش خصوصیت ایرانی اندیشههایش بود.
حسین همانقدر که به عقل و اندیشه احترام میگذاشت به فرهنگ ایرانی و ایرانزمین
عشق میورزید .در واقع آنچه بیش از همه جلب توجه میکرد این عشق بیدریغ بالقید
و شرط او به ایران بود .نه فقط ایران در راه تجدد و پیشرفت ،بلکه هر کوه و تپه و دشت
و روستا و روستائی ایران را دوست میداشت .وقتی ازدواج کرد و با هم خویشاوند – یا به
گویش خراسانیاش “همزلف” شدیم -تازه عروسش را برای ماه عسل به دیار فرنگ نبرد
که زیباییهای رم و پاریس یا لندن را به او نشان دهد ،بلکه با هم به سفر دور ایران رفتند تا
همسرش را به تخت سلیمان ،به قلعۀ بم و به کوهسارها و صحراها و رودها و روستاهایی که
دوست داشت و میشناخت آشنا کند.
سالهای بعد که دورۀ خویشاوندی و برادری ما بود با اندیشهها و کارهای او و
ویژگیهای اخالقیاش بیشتر آشنا شدم .خودش را بیشتر یک معلم فلسفه و منطق میدانست
تا فیلسوف اسالمی .به دانشجویانش میگفت که تفکر منطقی از ابن سینا و فخرالدین رازی تا
یادی از استاد حسین ضیایی
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نصیرالدین طوسی وسهروردی و تا به امروز در ایران ادامه داشته است .در تدریس فلسفۀ
منطق و ریاضیات آنها را با عالئم (سمبول) و زبان خاص منطق مدرن آشنا کرده بود .از
فرگه ( )Freggeو کارناپ ( )Carnapصحبت میکرد و تا آنجا که میدانم اولین کسی
بود که قضایای ناتمامیت گودل را در ایران تدریس کرد.
در درون این انسان منطقی متفکر و معتقد به برتری اندیشه و استدالل ،یک
هنرمند نهفته بود .در انتهای هر استداللی یکی دو بیت شعر در تایید عمق آن استدالل
میآورد که هم درک منطقی و هم تفاهم ذوقی را تحکیم کند .به خردمندی شاعرانه
بزرگان ادب فارسی اعتقاد داشت .نه فقط از سعدی و حافظ و مولوی بلکه از شاعران
معاصر هم کمک میگرفت و گاهی هم – به زبان اصلی -شعرای انگلیسی ،فرانسه و یا
آلمانی را به تایید میخواست .نقاشیهای او متاثر از خط و تذهیبکاری سنتی ایران بود.
در نقاشیهای دیگرش هم – حتی نقاشیهای دوران دوری از ایران -خاطرههایش را در
مناظر کوه و دشت ایران میدیدیم.
حسین در برابر سختیها بردبار بود و واکنش خشمآلود نداشت ،جز در برابر دروغ
و بیداد .از دروغ بیزار بود ،حتی نمی توانست بفهمد چرا مردم دروغ میگویند .در دید
آرمانیاش از ایران و ایرانی دروغ نمیگنجید .از این رو تزویر و ریا و دروغ هموطنانش
واکنشی سخت در او به وجود میآورد .بر میآشفت .ولی در پایان رنجور و آشفته و
مایوس میماند.
برتری نژادی ،فشار بر اقلیتهای فرهنگی و مذهبی و ظلم به زنان را برنمیتابید.
بهخصوص در ایران ،با معصومیت ،نمیتوانست قبول کند که پلیدی بر صفا و پاکی و داد
فائق شود.
در سالهای هجران اجباری ،هر وقت که میتوانست به ایران بازمیگشت ،خاطره
زنده میکرد ،روحش بارور میشد ،و با شور و عالقه بیشتری در کارش که پژوهش،
آموزش و گسترش فرهنگ ایرانی است میکوشید.
ولی در سالهای اخیر از آنچه در ایران میدید آزرده و افسرده شده بود .فعال
سیاسی نبود ولی سرنوشت هموطنانش همیشه برایش مطرح و حتی حیاتی بود.
وقتی جوانها برای احقاق حق خود– احقاق حداقل حقوق خود -به خیابانها آمدند و
آنچنان بیرحمانه و باخشونت با آنها رفتار شد ،حسین عاصی شد .در نامهای سرگشاده
به “فرهیختگان” از آنها برای برادران و خواهرانشان در ایران مدد خواست .شاید با
ناامیدی ،و یا کوشش به باور اینکه هنوز امیدی هست گفت“ :بنده زیر بار این مسئولیت
هولناک در این اندیشه که چه بر هممیهنان میرود باالخره جان به جان آفرین خواهم
سپرد  ...مگر اینکه ”. . .
فرصت “مگر اینکه  ”. . .نشد .حسین آزرده و دلتنگ رفت ،هرچند میراثی بزرگ
در وجود همسر و فرزند و نوهها و بهخصوص شاگردان و نوشتههایش بهجا گذاشت.
اما – برادر  -ما را تنها گذاشتی.
همان طور که در پایان پیامهایت مینوشتی:
“مهر” و به امید دیدار

Books on Iran from

the palace of darIus at susa
Jean perrot

November 2012 544 pages 300 x 230mm
9781848856219 HB £60.00 US$99.00

the world of achaeMenId
persIa

History, Art and Society in Iran and the
Ancient Near East
John curtis and st. John simpson
648 pages 270 x 210mm
9781848853461 HB £59.50 US$99.00

persIa In crIsIs

In the shadow of the kInG

October 2011 336 pages 234 x 156mm
9781845117450 HB £30.00 US$55.00

528 pages 234 x 156mm
9781850434344 HB £51.50 US$95.00

Safavid Decline and the Fall of
Isfahan
rudi Matthee

Zill al-Sultan and Isfahan under
the Qajars
heidi a. walcher

epIc of the persIan kInGs

the IlkhanId book of
ascensIon

A Persian-Sunni Devotional Tale
christiane Gruber
224 pages 234 x 156mm
9781845114992 HB £56.00 US$89.50

The Art of Ferdowsi’s Shahnameh
barbara brend and charles Melville (eds)
288 pages 305 x 200mm
9781848853324 HB £45.00 US$75.00

bloGIstan

The Internet and Politics in Iran
annabelle sreberny and Gholam khiabany
232 pages 216 x 134mm
9781845116071 PB £14.99 US$27.50

a hIstory of persIan lIterature

foruGh farrokhzad, poet
of Modern Iran

Iconic Woman and Feminine
Pioneer of New Persian Poetry
dominic parviz brookshaw and nasrin
rahimieh (eds)
256 pages 234 x 156mm
9781848851566 PB £16.99 US$34.00

Ehsan Yarshater, General Editor, Columbia University
General IntroductIon to persIan lIterature persIan poetry, 1500-1900
bIoGraphIes of the poets and wrIters of the
A History of Persian Literature, Vol. I
A History of Persian Literature, Vol. VII
classIcal perIod
Available 600 pages 225 x 145mm 9781845118860
June 2013 500 pages 225 x 145mm 9781845119089
HB £59.50 US$95.00

HB £59.50 US$95.00

persIan poetry In the classIcal era,
800-1500

persIan poetry froM outsIde Iran

A History of Persian Literature, Vol. II

April 2012 500 pages 225 x 145mm 9781845119034
HB £59.50 US$95.00

persIan poetry In the classIcal era,
800-1500

A History of Persian Literature, Vol. XIV

March 2014 500 pages 225 x 145mm 9781845119157
HB £59.50 US$95.00

Dec 2011 500 pages 225 x 145mm 9781845119096
HB £59.50 US$95.00

bIoGraphIes of the poets and wrIters of the
Modern perIod

persIan prose froM outsIde Iran

March 2014 500 pages 225 x 145mm 9781845119164
HB £59.50 US$95.00

A History of Persian Literature, Vol. VIII

A History of Persian Literature, Vol. IX

A History of Persian Literature, Vol. XV

Dec 2011 500 pages 225 x 145mm 9781845119102
HB £59.50 US$95.00

General Index

April 2012 500 pages 225 x 145mm 9781845119041
HB £59.50 US$95.00

persIan hIstorIoGraphy

Dec 2014 500 pages 225 x 145mm 9781845119171
HB £59.50 US$95.00

heroIc epIc

Oct2011 500 pages 225 x 145mm 9781845119119
HB £59.50 US$95.00

April 2014 500 pages 225 x 145mm 9781845119058
HB £59.50 US$95.00

lIterature of the early twentIeth century

persIan prose

Sept 2012 500 pages 225 x 145mm 9781845119126
HB £59.50 US$95.00

A History of Persian Literature, Vol. III

A History of Persian Literature, Vol. IV

A History of Persian Literature, Vol V

Oct 2012 500 pages 225 x 145mm 9781845119065
HB £59.50 US$95.00

A History of Persian Literature, Vol. X

A History of Persian Literature, Vol. XI

lIterature of pre-IslaMIc Iran:
coMpanIon Vol I

A History of Persian Literature, Vol. XVII

Available 552 pages 225 x 145mm 9781845118877
HB £59.50 US$95.00

oral lIterature of IranIan lanGuaGes:
Modern persIan poetry, 1940 to the present coMpanIon Vol II
A History of Persian Literature, Vol. XII

relIGIous and MystIcal lIterature

May 2014 500 pages 225 x 145mm 9781845119133
HB £59.50 US$95.00

Nov 2012 500 pages 225 x 145mm 9781845119072
HB £59.50 US$95.00

Modern fIctIon and draMa

A History of Persian Literature, Vol. VI

A History of Persian Literature, Vol. XVI

A History of Persian Literature, Vol. XVIII

Available 500 pages 225 x 145mm 9781845119188
HB £59.50 US$95.00

A History of Persian Literature, Vol. XIII

Sept 2012 500 pages 225 x 145mm 9781845119140
HB £59.50 US$95.00

www.ibtauris.com
4-3  شماره،26ایران نامه سال

iradj's ran ad.indd 1

نقشهای ایران

18/04/2011 17:06

نقشههای ایران

احسان یارشاطر

زبانشناس ،دانشنامهنگار و
استاد بازنشستة دانشگاه کلمبیا
ey4@columbia.edu

Book Review by Ehsan Yarshter,
Cyrus Alai, Special Maps of Persia, 1477-1925 (Leiden: Brill, 2010).

یکی از وقایع بسیار مهم علمی در رشتة ایرانشناسی در
سالهای اخیر ،دو جلد کتاب گرانقدر ،اثر سیروس عالئی
است:یکیحاوی «نقشههای عمومی ایران از۱۴۷۷تا »۱۹۲5
[) ]General Maps of Persia (Leiden: Brill, 2005و دیگری
جلد دوم آن که در ۲۰۱۰م انتشار یافته است،
با عنوان «نقشههای اختصاصی ایران از  ۱۴۷۷تا »۱۹۲5
[) ]Special Maps of Persia (Leiden: Brill, 2010مشتمل بر
نقشة نواحی مختلف و شهرها و سرحدات از جمله
بحر خزر و خلیج فارس و سواحل آنها.
کوشش و دقت در جمعآوری این نقشهها و
توضیحات تاریخی ،جغرافیایی ،زبانشناسی ،و
برحسب مورد باستانشناسی و غیره ،این دو کتاب را
به صورت ابزاری ضروری برای تحقیقات تاریخی و
جغرافیایی و چند رشته از علوم دیگر درآورده است.
سیر در این نقشهها بسیار آموزنده است و پیشرفت
تدریجی اطالعات بینالمللی را نه تنها در بارة سراسر
ایران به طور کلی (جلد اول) بلکه در بارة شهرها و
نواحی مختلف کشور و سرحدات و کوهها و رودها و
دریاچهها و راهها و جادهها (جلد دوم) نیز به نمایش
میگذراند.
پیشرفت اطالعات جغرافیایی که در نقشههای
تاریخی منعکس است ،هیچجا روشنتر از مقایسة
نقشههای مختلف بحر خزر در زمانهای مختلف
به دست نمیآید .کهنترین این نقشهها به صورت
شکمبه ترسیم شده ( )E. 224و با شکل واقعی بحر
خزر تفاوت بسیار دارد .نقشهها با مرور ایام به شکل
واقعی دریاچه نزدیک ،و سرانجام نقشة دقیق و درست
دریاچه ترسیم شده است.
مدت زمانی که در پژوهش این نقشهها صرف شده
و نتایج بدیعی که از آن به دست میآید ،شگفتآور
است و همة پژوهشگران تاریخ و جغرافیا و
نقشهشناسی ایران را وامدار کوشش مشکور مولف
دانشمند کتاب میسازد.
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هر دو مجلد در قطع بزرگ رحلی (۲۸×۳۸
سانت) با دقت و نفاست ناشر انتشار یافته است.
این کتاب بیشک مورد نیاز همة دانشگاههایی است
که تحقیقات مربوط به خاورمیانه را در برنامة خود
دارند و نیز کتابخانه های موز هها و کتابخانههای
عمومی .اگر جایزة نوبلی برای تحقیقات جغرافیایی
و نقشهشناسی وجود میداشت ،مولف این کتاب
سزاوار دریافت آن بود.
جلد اول ،که در ۲۰۰۵م انتشار یافت ،جان هبرت
( ،)John Hébertرئیس قسمت جغرافیا و نقشههای
کتابخانة کنگرة آمریکا ،دربارة آن چنین نوشت:
«این اثر که نتیجة پژوهشی ژرف است ،یکی از
کتا بهای ضرور یست که باید در مجموعههای
تحقیقی دربارة تاریخ و جغرافیا . . .وجود داشته
باشد .من بیصبرانه منتظر انتشار مجلدات بعدی
این اثر بزرگ تحقیقی و بسیار خواندنی هستم».
ایرج افشار ،استاد فقید و محقق شهیر ،اهمیت این
اثر علمی را پس از مطالعة آن «کاری ،کارستان»
نامید و با این عبارت مختصر حق آن را به درستی
ادا نمود.
آقای دکتر عالئی در ایران تولد یافته و نخست
دانشکدة فنی دانشگاه تهران را در رشتة مهندسی
مکانیک به پایان برده و سپس در دانشگاه فنی
برلین ( )Tachnische Universität Berlinبه درجة
دکتر -مهندسی نائل گردیده است .از ۱۹۸۴م
مطالعة تاریخ نقشهنگاری و جمعآوری نقشههای
قدیمی ایران را آغاز نموده و تحقیق تاریخ
نقشهنگاری ایران را کانون پژوهشهای خود قرار
داده.
کتاب دوم شامل  9فصل و  ۷۶۱مدخل و ۴۰۹
نفشه و تصویر بدین قرار است:
فصل اول :نقشههای تاریخی که از نقشههای
عمومی ایرا ِن پیش از اسالم آغاز میشود و سپس به
نقشههای مربوط به دورة مادها و نقشههای مربوط
به دورة هخامنشی و نقشههای فتوحات اسکندر و
دورة سلوکیان و سپس به نقشههای ایران مربوط به
دورة اشکانی و ساسانی و سپس به نقشههای ایران
مربوط به دورة اسالمی تا دورة صفویه میپردازد.
(ص .)۶۰-۱
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فصل دوم :نقشة نواحی مختلف سرزمینهای
ایرانی ،شامل نقشههای آذربایجان و شمال غربی
ایران ،نقشههای بلوچستان و سیستان و جنوب
شرقی ایران ،نقشههای فارس و جنوب ایران،
نقشههای گیالن و شمال ایران ،نقشههای خراسان و
خاور ایران ،نقشههای جنوب غربی و نیز نقشههای
کردستان ،کوهستانهای بختیاری ،لرستان ،و
نقشههای خوزستان و سپس نقشههای مغرب ایران
است( .ص )۱۱۶-۶۱
فصل سوم :نقشههای بحر خزر و سواحل آن در
دورههای مختلف .این فصل نقشههای قدیمی بحر
خزر و سواحل آن را تا ۱۸۴۱م به دست میدهد.
(ص )۱۴۱-۱۱۷
فصل چهارم :نقشههای خلیج فارس و سواحل و
جزایر آن .شامل چند قسمت ،یکی نقشههای خلیج
فارس ،دیگر سواحل خلیج فارس و قسمتهای
مختلف خلیج فارس و بحر عمان ،و قسمت دیگر
شامل نقشههای جزایر خلیج فارس( .ص )۲۰۳-۱۴۱
فصل پنجم :نقشههای نواحی سرحدیست ،شامل
نقشههای سرحدات غربی و شمالی و شرقی
(ص .)۲۲۷-۲۰۳
فصل ششم :نقشههای راهها و جادههاست (ص
.)۲۷۳-۲۲۹
فصل هفتم :نقشههای شهرها و مراکز تاریخی.
نقشههـای یوهــان هومن ،نـورنبرگ

)Johann Homann, Nuremberg (20 March 1664-1 July 1724

متعلق به ۱۷۱۶م ،شامل شهرهای آستراخان ،دربند،
تفلیس ،قارص (در ترکیه) ،ارزروم ،باکو ،سلطانیه،
شماخی ،ایروان ،شیراز ،قندهار ،اردبیل ،کاشان،
اصفهان ،بندرعباس .این نقشهها نشان میدهد که در
اوایل قرن هیجدهم میالدی این شهرهای در قلمرو
ایران جا داشتهاند (ص .)۳۵۷-۲۷۵
فصل هشتم :نقشههای سیاسی و نظامی و
نقشههای مربوط به انتقال و ارتباط .مولف در آغاز
این فصل توضیج میدهد که بعضی از این نقشهها
جنبة سیاسی دارند ،مث ً
ال در دورة صفویه مکران
(بلوچستان) و قسمت وسیعی از افغانستان جزو
سرزمین ایران به شمار میآمدند ،همچنین کابل یا
کابلستان که فقط از بعضی اختیارات داخلی برخوردار
بود ،اما در اوایل قرن نوزدهم یعنی هنگامی که
حکومت بریتانیا در هندوستان کام ً
ال مستقر شده بود،
انگلستان در صدد ایجاد کشور حائل و سپرواری
برای حفظ سرحداد غربی هندوستان برآمد و از
این رو نقشههای نقشهسازان انگلیسی بلوچستان را
کشور مستقلی نشان میدهند .این فصل همچنین
شامل شماری نقشههای روسیست ،بعضی نقشهها
مثل نقشهای که توسط هوگو گروته ()Hugo Grothe
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کشیده شده و در ۱۹۱۱م به طبع رسیده ،مناطق نفوذ انگلیس و روسیه
را در ایران نشان میدهد .نقشة دیگری که در ۱۹۰۷م توسط استیونسن
( )Stevensonترسیم شده است (شمارة  ،)E. 677نقشة راهآهن پیشنهادی
میان تهران و ُسوکور در کنار رودخانة سند را نشان میدهد .یا نقشة دیگری
(شمارة  )E.694که نقشة جادهای ست که اهواز را از راه شوشتر به اصفهان
وصل میکند .نقشة  E. 703نیز راهآهن پیشنهادی روس و انگلیس را نشان
میدهد ،و نقشة  E. 708که اطالعات کلی از راههای اصلی تجاری ایران را
نشان میدهد .این نقشه در شعبة جغرافیایی وزارت جنگ انگلستان تهیه شده
و در ۱۹۱۶م انتشار یافته است( .ص )۳۹۰-۳۵۹

فصل نهم :نقشههای عوارض طبیعی و جغرافیایی ایران .کشور ایران
کشوریست صاحب عوارض متنوع طبیعی از کوهستانهای بلند در مغرب
و شمال گرفته تا سرزمینهای پرآب در شمال و صحراهای بیآب و علف
در مرکز و مشرق .این فصل اختصاص به این گونه عوارض طبیعی از کوه و
رود و دریاچه و کویر دارد و شامل  ۴۱نقشه و توضیح هر یک از آنهاست
(ص .)۴۱۱-۳۹۱
همانطـور که گفته شد ،طبع و انتشار این کـتاب ،رویداد بسیار مهم علمی
است که برای آن کمتر نظیری میتوان یافت و هر چه در اهمیت و تقدیر
و تحسین آن گفته شود ،کم است .باید این دو جلد کتاب را دید تا به کمال
اهمیت و ارزش واالی آن پیبرد.
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