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در خالل جلسات این کنفرانس )کنفرانس گوآدلوپ( فرانسوی ها و آملانی ها با 

پیشنهاد انگلیسی ها و آمریکایی ها برای رسنگونی من موافقت کردند. 

آبراهامیان، یرواند. ارشف، احمد. هامیون کاتوزیان، محمدعلی. جستارهایی درباره ی تئوری توطئه در ایران. گردآوری و ترجمه: 

محمدابراهیم فتاحی، نرش نی، چاپ پنجم، تهران 1388، ص 101

کنفرانس گوادلوپ )Guadeloupe Conference( یا نشست گوادلوپ در ژانویه 1۹7۹/ دی 13۵7 میان زمامداران 4 قدرت 

غربی )آمریکا، انگلستان، فرانسه و آملان غربی( در جزیره گوادلوپ برگزار شد و یکی از مهم ترین مسایل مطروحه در آن وضعیت 

بحرانی ایران بود.
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تئوری توطئه؛ توهم یا واقعیت؟
درباره توهم توطئه در ایران با نگاهی به انقالب اسالمی

نه فقط در تاریخ کشورمان که در سرگذشت همه  ملل دنیا حوادث 
متعددی را می توان برشمرد که از نظر کیفیت و ریشه های وقوع 
آن، محل بحث است. اما رویکرد توطئه محور یا همان توهم 
توطئه که تقریبا هر رخداد سیاسی و اجتماعی را برخاسته از 
تصمیمات و منویات دول بیگانه و دست های پنهان می داند، قویا 
در جوامع توسعه نیافته نظیر جامعه ی خودمان قابل مشاهده 
است. در این دیدگاه جامعه چون موجودیتی مسلوب االختیار 
است که بر اساس نقشه های غرب و شرق به بازی گرفته می 
شود. گرچه اصل دخل و تصرف دول بیگانه محل تردید نیست 
اما نگاه بیمارگونه و نسبت دادن هر فعل و انفعال در جامعه 
به دخالت بیگانگان پیامدی جز یاس عمومی و دامن زدن به 
مسئولیت گریزی نخواهد داشت. از این رو در این مختصر به 

مناسبت انقالب اسالمی به نقد توهم توطئه خواهیم پرداخت.

انقالب ها،  تئوری توطئه( همه  به  او )شخص معتقد  به گامن 
شورش ها، جنگ ها، عقب ماندگی ها و وابستگی های اقتصادی 
و سیاسی، برآمدن و فروپاشی سلسله ها و دولت ها، ترورهای 
سیاسی و حتی کمبود محصوالت کشاورزی، سقوط ارزش پول، 
قحطی ها و زلزله ها را دست پنهان بیگانه کارگردانی می کند 
و همه رجال کشور چون عروسکان خیمه شب بازی و بازیگران 
افسانه های جن و پری از پس پرده و با اشاره ی او حرکت می کنند 

و از خود اراده ای ندارند.1

پیشینه ی توهم توطئه

ریشه های تاریخی باور به توطئه را می توان در امتیازات مربوط 
به قراردادهای گلستان، ترکمنچای و پاریس، ایجاد بریگاد قزاق 
به رهبری تزاریست ها در سال ۱۲۵۸خ، فروش امتیاز تنباکو به 
یک سرمایه گذار بریتانیایی در ۱۲۶۹خ، امتیاز دارسی در سال 
۱۲۸۰خ که به تشکیل شرکت نفت ایران و انگلیس منجر شد، 
قرارداد ۱۹۰۷ انگلیس و روسیه که ایران را به مناطق تحت نفوذ 
دو دولت تقسیم کرد، قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس که با 
هدف تحت الحمایگی کامل ایران طراحی شده بود، جستجو 
1- آبراهامیان، یرواند، اشرف، احمد، همایون کاتوزیان، محمدعلی. جستارهایی درباره ی تئوری توطئه در ایران. 

گردآوری و ترجمه: محمدابراهیم فتاحی، نشر نی، چاپ پنجم، تهران ۱3۸۸، ص ۱۲

کرد. به این امتیازات و قراردادها سه کودتای ۱۲۸۷خ با مساعدت 
روس ها و رهبری لیاخوف به منظور تعطیل کردن مجلس و 
حذف مشروطه خواهان، کودتای ۱۲۹۹خ رضاخان با همکاری 
انگلیس ها به منظور برپایی یک دولت مقتدر و نزدیک به لندن 
و البته کودتای ۱33۲خ علیه دکتر مصدق که انگلیس و آمریکا 
جهت حفظ منابع نفتی به اجرا گذاشتند، را می توان افزود.۲ دور 
از ذهن نیست که حضور بیگانگان در حوادث مختلف اجتماعی، 
بدنه جامعه را نسبت به وجود دست های پشت پرده مشکوک 
کند. کما اینکه تسخیر سفارت آمریکا در ۱3۵۸خ هم واکنشی به 
همین احساس بود. مقصود نویسنده آن نیست که اصل توطئه را 
به کلی منتفی بدانیم بلکه هدف آن است که نسبت به هر پدیده 
ای رویکرد علمی و نه عاطفی اتخاذ کنیم. اینکه شاه سقوط کرد 
چون فالن صحبت را علیه غرب کرد یا کنفرانس گوآدالوپ انقالب 
ایران را رقم زد، برخوردی عاطفی با مقوله ای پیچیده و چند 
وجهی انقالب است. دست کم در طول تاریخ معاصر ایران چه از 
سوی مقامات کشوری و چه از سوی بدنه ی جامعه )اعم از کسبه 
تا روشنفکران( وقایع سیاسی و اجتماعی کم و بیش به دخالت 
بیگانه و دست های پنهان پشت پرده نسبت داده شده است. چه 
حکام قجری که هواداران مشروطه را اجیرشدگان انگلیس می 
خواندند و چه محمدرضا شاه پهلوی که کمونیست ها را دست 
نشانده روس ها، ملیون را عامل آمریکا، نیروهای مذهبی را عامل 
عراق یا لیبی می دانست. در حقیقت پر بی راه نیست بگوییم که 
جوامع توسعه نیافته با تمسک به توهم توطئه نقش و مسئولیت 
خویش را منکر می شوند. به بیانی دیگر وقتی کار کار انگلیسی 
ها باشد چه جای مسئولیت پذیری و پاسخگویی من شهروند؟!  

انقالب اسالمی؛ انتقام غرب از شاه

انقالب اسالمی دست کم یکی از مهم ترین رویدادهای تاریخ 
معاصر ایران است که از هر دو سوی موافقین و مخالفین آن، دست 
پنهان سیاست بیگانه مورد طعن و لعن قرار گرفته است. مخالفین 
و در راس آن ها حامیان رژیم سلطنتی، حکومت روحانیون را انتقام 
از پهلوی ها و بویژه محمدرضاشاه تفسیر می کنند که رفته رفته ایران 
را به یک ابرقدرت جهانی تبدیل می کرد. بلندپروازی های شاه که 
بعضا با طعنه یا تهدید غربی ها به تحریم نفت نیز همراه بود، با 
سرنگونی اش پاسخ داده شد! در سوی دیگر انقالبیونی هستند 
از رژیم شاه را  که دست پنهان اسرائیل و آمریکا در حمایت 

۲- همان، ص 4۶
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عامل سرکوب دوره پهلوی می دانند. ایشان معتقدند که ساواک 
همان قدر از آژانس اطالعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا خط 
می گرفت که از موساد، سازمان اطالعاتی اسرائیل. اما در نهایت 
خروش طبقات مختلف جامعه ی مومن ایرانی بساط استعمار را 
از مملکت برچید. هر دو دیدگاه برغم تفاوت فاحش از تفسیر 
پدیده ی انقالب ۵۷، در یک نکته قویا هم عقیده هستند؛ دخالت 
بیگانگان. این باور به نقش آفرینی بیگانه در امور جاری کشور در 
پادشاه تحصیلکرده و دنیادیده ای چون محمدرضا پهلوی هم 
قابل رویت است. وی بعدها در کتابش، پاسخ به تاریخ، به نقش 
غربی ها و تصمیم گیری در قبال رژیم پهلوی در گوآدالوپ اشاره 
می کند. پهلوی دوم گزارش تحوالت ایران بوسیله ی  بی بی 
سی، بویژه در سال ۵۷ را هم نشانی از حمایت انگلیسی ها از 
انقالب می دانست. راقم این سطور معترف است که نباید نقش 
بیگانگان در هر تحولی را نادیده گرفت اما معتقد است که دخل و 
تصرف بیگانگان فرع بر اصل است. به بیانی دیگر اگر در جامعه ای 
حداقل شفافیت، اعتماد و رضایت وجود داشته باشد هرگز امکان 
خروش و طغیان به وجود نخواهد آمد. به باور نگارنده مسئله ی 
مهم دخالت بی بی سی، کنفرانس گوآدالوپ، حضور ژنرال هایزر3 
در ایران یا مانند آن نیست که طبعا هر یک بر اساس سیاست 
بر اساس اخالق، عمل کردند،  لزوما  نه  و  ها و منافع خویش 
پرسش مهم این است که چرا مردم ایران جای رادیوهای داخلی 
باید به رسانه های بیگانه رجوع می کردند؟ چرا شب نامه ها 
بیش از روزنامه ها منتشر می شدند؟ چرا قانون اساسی مشروطه 
فروگذاشته شده بود؟ به چه دلیل پادشاه مشروطه نه سلطنت که 
حکومت می کرد؟ چرا فرمان شاه باید هم راستای فرمان یزدان 
می بود؟ چرا هشدار قوام در سال ۱3۲۷خ مبنی بر عدم دخالت 
شاه در امور اجرایی با بی اعتنایی و پرده دری دربار شاهنشاهی 
مواجه شد؟ چرا شاه تحصیلکرده ی سوئیس باید با بیگانگان در 
کودتا علیه نخست وزیر دولت خویش، همدست شود؟ چرا در 
مدرنیته پهلوی از احمد شاملو تا داریوش اقبالی خواننده باید 
به زندان بیافتند؟ چرا در یک مملکت مشروطه باید نظام تک 
حزبی اعمال شود؟ چرا هرکس که نمی خواست عضو حزب 
رستاخیز شود می بایست پاسپورتش را می گرفت و از کشور می 
رفت؟ چرا وقتی شاپور بختیار، کریم سنجابی و داریوش فروهر 
در خرداد ۵۶ در نامه ای سرگشاده خطر وقوع انقالب را گوش زد 
کردند، با زندان به ایشان پاسخ گفته شد؟ آیا این موارد هم به بی 

بی سی یا دخالت آمریکا مرتبط است؟

3- فرستاده ی نظامی جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به ایران در سال ۵۷

توهم توطئه؛ سدی در برابر مسئولیت پذیری
رویکرد توهم توطئه به مثابه سدی محکم مانع از ریشه یابی 
علل سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی تحوالت در یک جامعه می شود. 
باورمندان به آن با پیش کشیدن دخل و تصرف بیگانگان و وجود 
دست های همیشه پنهانی که بام تا شام برای کیان کشور خدعه 
و دسیسه می چینند، مسئولیت رخدادها را به گردن غیر می اندازند. 
به عنوان نمونه انقالب اسالمی یکی از موارد پرمناقشه در باب 
دخل و تصرف بیگانگان خاصه انگلیس و آمریکا است. طرح این 
مهم که شاه با تکیه بر درآمدهای نفتی به آمریکایی ها و غرب 
کنایه می زد یا تهدید به قطع صادرات نفت می کرد، نشانی از 
دالیل سقوط رژیم پهلوی عنوان شود، مبین به هیچ انگاشتن 
نقش شخص شاه، حامیان و نقش آفرینان رژیم و البته بدنه ی 
جامعه و انقالبیون است. باورمندان به توهم توطئه در باب حجم 
ثروتی که سردمداران رژیم سلطنتی از کشور خارج کردند، نقش 
شاه و رویه ای که او پیش گرفت، در باب زندان ها، اعالم سیستم 
تک حزبی، تشکیل دولت نظامی، کودتای ۲۸ مرداد که سالیان 
سال قیام ملی خوانده می شد و .... توضیح چندانی ارایه نمی 
کنند. در مقابل باور دارند که کنفرانس گوآدلوپ خط بطالنی بر 
رژیم پهلوی کشیده است و مسبب پیروزی اسالم گرایان در ایران 
شده است. نکته ی قابل تامل در این است که مقامات آمریکا و 
انگلیس هر دو بر حمایت از شاه تاکید داشتند اما زمامداران 
آلمان و فرانسه حمایت از رژیم در حال فروپاشی را بی نتیجه می 
دانستند!4 در مورد حضور ژنرال هایزر نیز عموما حامیان سلطنت 
از آن به عنوان ضربه ای از پشت به شاهنشاه یاد می کنند اما 
در حقیقت هایزر نه برای جلب نظر ارتش مبنی بر بی طرفی که 
جهت بررسی امکان انجام کودتای نظامی به ایران سفر کرده بود. 
بررسی های ژنرال هایزر از وضعیت ایران به آمریکایی ها نشان 
داد که اوضاع قویا به نفع انقالبیون است و از نظامیان کاری به نفع 
رژیم فعلی ساخته نیست!۵ جدا از آن که در گوادلوپ چه گذشت 
تاریخ توضیح  از  این تفسیر  ایران چه کرد،  یا هایزر دقیقا در 
نمی دهد که گوادلوپ و هایزر چه نقشی در حضور میلیون ها 
ایرانی در خیابان ها داشت؟ از طرفی این کنفرانس یا فرستاده ی 
نظامی چگونه بخش عظیمی از ملت ایران را مجاب کردند که به 
جمهوری اسالمی آری بگویند؟ اساسا 3۶ میلیون شهروند ایرانی 
اراده و قدرت تشخیص الزم را نداشتند؟ آیا شهروندان ایرانی 

آدمک های کوکی بودند؟ 

4 و ۵- همان، ص ۱۰۲

سپهر ساغری
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دست های پشت پرده
معرفی کتاب جستارهایی درباره ی تئوری توطئه در ایران

اثر یرواند آبراهامیان، احمد ارشف و محمدعلی هامیون کاتوزیان
نعیمه نیازی

تئوری توطئه یا توهم توطئه رویکردی افراطی و احساسی به تحوالت در جامعه است که هر نوع تغییر یا دگرگونی را محصول دست های پشت 
پرده یا برنامه ای از پیش تعیین شده می داند. به عبارت دیگر جامعه صحنه ای است که بازیگران آن از سوی قدرت های خارجی تعیین شده 
اند و در مقابل  همه ی عوامل عرصه ی سیاست، عروسک خیمه شب بازی و دست آموز بوده و رصفا به فرمان این نیروهای خارجی عمل می 
کنند و آنچه روی می دهد در واقع منایشی در حال کارگردانی بوسیله ی بیگانگان است. ساز و کار های دفاعی انسان را می توان از علل گرایش 
به تئوری توطئه دانست که متایل دارد علت ضعف ها  و کمبودهای خود را به دیگران نسبت دهد. در عرصه سیاسی و اجتامعی نیز قدرمتندان 
اغلب از این تئوری استقبال کرده و از آن برای توجیه ضعف های خود استفاده یا سواستفاده کرده و به همین بهانه راه نقد را بسته و با ایجاد 
نفرت از مخالفان مسیر را برای رسکوب ایشان هموار کرده اند. آنچه که انکار ناپذیر است مداخالت گوناگون قدرت ها در طی دوره های مختلف 
به طور مستقیم و غیر مستقیم در مسائل داخلی یک کشور است که خود این قدرت ها نیز به آن اذعان دارند اما رویکرد توطئه محور هیچ 

توجهی به عوامل زمینه ساز دگرگونی در داخل ندارد.
 کتاب جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران با تکیه بر آرای سه تن از چهره های شناخته شده ی جامعه ی پژوهشی کشور، به ابعاد مختلف توهم 
توطئه می پردازد. در گفتار اول یرواند آبراهامیان پارانوید در فضای سیاسی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. گفتار دوم بررسی تاریخی مفهوم 
توهم توطئه به قلم احمد ارشف را شامل می شود. در گفتار سوم محمدعلی هامیون کاتوزیان، دیدگاه خلیل ملکی در باب تئوری توطئه به 
عنوان مخرب ترین مانع در برابر توسعه سیاسی و اجتامعی و سلب اعتامد در جامعه را مورد بررسی قرارداده است. این کتاب بوسیله ی یرواند 
آبراهامیان، احمد ارشف و محمدعلی هامیون کاتوزیان به رشته تحریر در آمده است. کتاب جستارهایی درباره تئوری توطئه در ایران با گردآوری 

و ترجمه محمدابراهیم فتاحی در 1۹2 صفحه بوسیله ی نرش نی منترش شده است. 
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ابعاد عمومی سیاست های نخبگان  "روایت های متداول معموال ترجیح می دهند بیشرت درباره ی 
جامعه، روحانیون و باالخره درباه ی امپریالیسم بنویسند؛ اما این تحقیق برآن است که این رویه 
را دگرگون کند و به  جای آن به سطوح زیرین انقالب، به آنچه که در کوچه پس کوچه های شهرها 
و محالت تهی دست رخ داده است، توجه کند و تنها به آنچه که در بلوارهای اصلی شهرها رخ 

می دهد اکتفا نکند." 

بیات، آصف، سیاست های خیابانی، ترجمه سیداسداهلل نبوی چاشمی، نشر شیرازه، 
چاپ اول، ۱3۹۶، ص۲

تاریخ و اندیشه
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تاریخ و اندیشه

هر دولتی به ظاهر خود را پذیرای منتقد نشان می دهد و از 
از  به نحوی صحبت می کند که گویی جزئی  انتقادی  کنش 
قدرت چه  جایگاه  است.  دولت  یک  حیات  اولیه ی  نیازهای 
تمایل به راست داشته باشد چه چپ، همواره ظاهر را حفظ 
کرده و در بیان، منتقد را به سوی خود می کشد اما در عمل 
و  رسمی  گفتمان  از  خروج  )که  حقیقی  منتقد  از  پذیرایی 
آداب روزمره برای شکستن فضای استیالی سیاسی، اقتصادی 
هزینه  است(  او  بنیادین  های  از خصیصه  جزئی  فرهنگی  یا 
بوده  بوده چنین  تا  او خواهد گذاشت.  بر دوش  گزافی  های 
و تا هست چنین است. ایده ی اختصاص دادن فضایی برای 
و  تهران  اعضای شورای شهر  از سوی  اعتراضی که  تجمعات 
پس از اعتراضات دی ماه امسال مطرح شد از جمله واکنش 
هایی بود که در راستای همین سیاست با دست پس زدن و با 

پا پیش کشیدن قرار می گیرد.
 اعتراض مهمترین نقد است و منتقدان که همان مردم کوچه و 
خیابان باشند بارها و در جای جای جهان نشان داده اند که از 
استراتژی ها و پیش بینی های روشنفکران و سیاستمداران جلو 
می افتند. مکان، زمان و نوع سیاست هایی که در خیابان دنبال 
می شوند، نه در چارچوب درهای بسته ی مجلس نمایندگان 
خود  ی  بوسیله  بلکه  سیاسی  های  بستان  بده   طریق  از  یا 
آنانی تعیین می شود که به خیابان می آیند. بیکاران، دست 
فروشان، حاشیه نشینان و تمام کسانی که به دلیل موقعیت 
طبقاتی خود نوع سازماندهی ویژه ای برای مداخله در سیاست 
و بازپس گیری حقوق خود دارند. آنچه آصف بیات در کتاب 
خود، سیاست خیابانی می نامد مجموعه ای از سیاست های 
غیررسمی مرتبط با اقشار فرودست جامعه است. در این مجال 
با اشاره به کتاب سیاست های خیابانی، نقش بدنه ی جامعه در 

امور جاری کشور را بررسی خواهیم کرد.

پیرشوی آرام مردم عادی

از مفاهیم کلیدی کتاب بیات گزاره ای است با عنوان پیشروی 
آرام مردم عادی. شرح این گزاره به تنهایی فصل آغازین کتاب 

او را دربرگرفته است. بیات در معرفی کتاب خود می نویسد: 

»این کتاب به بازشناسی اقدامات معمولی که در اکرث کشورهای 
ها،  آن  پویایی  منطق  درک  به  و  است  شایع  توسعه  حال  در 

اختصاص دارد.« 

مقصود از اقدامات معمولی، فعالیت های مردمی است که به 
ظاهر و در چشم اغلب مشاهده گران پیش پا افتاده به نظر می 
رسند اما حاوی تبعات سیاسی بالقوه ای هستند که به موازات 
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خود را نشان خواهند داد. در 
حقیقت بیات مدعی است کار او در این کتاب به درک این روند 
آرام که خود عنوان پیشروی را بر آن برگزیده کمک خواهد 
کرد. نمونه ی بارزی که می توان برای این نوع سیاست های 
خیابانی در ایران نام برد تقابل دست فروشان با دولت و مغازه 

داران است. 
تالش آصف بیات از آن جهت برجسته است که از آنچه توجه 
ها را به خود جلب می کند فاصله می گیرد و نشان می دهد 
تغییر، خواه از نوع تغییر در معیشت باشد و خواه از نوع تغییر 
سیاسی، می تواند به دست مردم همیشه در سایه و از طریق 
فعالیت های عادی و سازماندهی زندگی روزمره اتفاق بیفتد. 
این مبارزه برای تغییر به گفته ی بیات کمتر بصورت مدون 
پیش  از  نوشته شده ی  استراتژی  با  و  بندی شده  مرحله  و 
موجود است. در عوض او چنین مبارزه ی آرامی را »پاسخ های 
طبیعی و اخالقی به اضطرار بقا و تمایل به داشتن یک زندگی 
شرافتمندانه«۱ می خواند. زمانی که دارایی و تمایل این مردم 
آشکارا از سوی دولت نادیده گرفته شود، شورش و اعتراض در 
بستر فضاهای عمومی محتمل است. مردم عادی که به علت 
ویژگی حساس اجتماعی خود از طرف فرهنگ حاکم مدام در 
معرض تهدید قرار دارند، نوع سازماندهی خاصی نیز دارند. این 
شبکه که اقشار آسیب پذیر یک جامعه را به همدیگر متصل 
می کند منافع یکسان و شرایط مشابه این انسان ها است. آن 
ها هنوز به وسیله ی تمایل به سود بیشتر و زندگی انگلی اتمیزه 
نشده اند و قدرت ارتباط با یکدیگر را حفظ کرده اند. »در واقع 
این افراد که به هر شکل کنار هم قرار گرفته اند بصورت بالقوه 
می توانند به همراه یکدیگر وارد عمل شوند... اجاره نشینان، 

۱- بیات، آصف، سیاست های خیابانی، ترجمه سید اسداهلل نبوی چاشمی، نشر شیرازه، چاپ اول، ۱3۹۶ ص 3۵ 

جنبش تهی دستان

نگاهی به کتاب سیاست های خیابانی نوشته ی آصف بیات

امید سلطانی
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فروشندگان، تصرف کنندگان امالک و... به رغم آنکه همدیگر 
را نمی شناسند ممکن است به طور جمعی عمل نمایند چرا که 
محیط مشترک شان این امکان را برایشان به وجود می آورد که 
منافع مشترک و هویت مشترکشان را تشخیص دهند.«۲ آنچه 
این شبکه ی منفعل و بالقوه را تحریک می کند و سبب فعال 
شدن آن می شود، تهدید مشترک است. حضور این شبکه ی 
منفعل از دیدگاه آصف بیات به قدری حائز اهمیت است که 
»بدون مفهوم شبکه های انفعالی درک بسیاری از خیزش های 
شگفت انگیز، غیرمنتظره و خودبخودی توده ای که در محیط 

های شهری رخ می دهد دشوار است.«3

 

از شورش مسکن تا جنبش بیکاران
به  تهران  شهر  بر  تمرکز  با  بیات  کتاب،  از  فصل  دومین  در 
بازشناسی وجوه اصلی قشری می پردازد که خود "تهی دستان 
جدید" می نامد. تهی دست مفهومی است که بیشتر دارای بار 
فرهنگی و اجتماعی است تا اقتصادی. نویسنده ی کتاب این 

2-  همان ص 43
3 - همان ص 4۷

ناچیز،  مهارت  اندک،  درآمد  با  را  اجتماعی  امتیاز  فاقد  گروه 
جایگاه اجتماعی پایین و شرایط ناامن شان شناسایی می کند. 
گسترش این پدیده مستقیما در ارتباط با سیاست هایی است 
که رضاشاه از سال ۱3۰۹خ در پیش گرفت و محمدرضا نیز آن 
ها را ادامه داد. مدرنیزاسیون پهلوی ها در ایران موجب رشد 
سریع شهرنشینی، مهاجرت به شهر، ایجاد طبقات اجتماعی 
جدید و افزایش عمومی درآمدها شد و در همان حال زمینه 
را برای حاشیه نشینی اقتصادی و اجتماعی بخش وسیعی از 
جمعیت تازه شهری شده، فراهم کرد. مردم تهیدست مدت ها 
پیش از آغاز مدرنیته در جهان و ایران حضور داشتند اما آنچه 
تهی دستان جدید را از انواع پیشین متمایز می کند فرآیند 

حاشیه نشینی است. 
»تا اواخر دهه ی ۱3۵۰خ می توان برآمدن یک طبقه ی فرودست 
شهری و حاشیه ای نسبتا بزرگ را مشاهده کرد که به واسطه ی 
بسیار  های  محرومیت  و  اجتماعی  و  جغرافیایی  های  تفاوت 
زیادشان نسبت به جریان اصلی زندگی شهری شناخته می شوند... 
آسیب پذیری در زندگی هر روزه، ویژگی برجسته ی حیات جمعی 
آن ها محسوب می شد.«4 در این قسمت کتاب نویسنده با ارائه 

4- همان ص ۶۸
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مدرنیزاسیون پهلوی ها در ایران موجب 
رشد رسیع شهرنشینی، مهاجرت به شهر، 
ایجاد طبقات اجتامعی جدید و افزایش 
حال  در هامن  و  شد  درآمدها  عمومی 
زمینه را برای حاشیه نشینی اقتصادی و 
اجتامعی بخش وسیعی از جمعیت تازه 
شهری شده، فراهم کرد. مردم تهیدست 
مدت ها پیش از آغاز مدرنیته در جهان و 
ایران حضور داشتند اما آنچه تهی دستان 
جدید را از انواع پیشین متامیز می کند 

فرآیند حاشیه نشینی است. 

تاریخ و اندیشه
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ی جغرافیایی از شهر تهران که بر اساس توزیع حاشیه نشینان 
ترسیم  به  آماری  اطالعات  به همراه  است  بندی شده  بخش 
سیمای همواره ناپیدای این تهیدستان جدید می پردازد و در 
فصل بعدی با عنوان "گروه های فاقد امتیاز و انقالب اسالمی: 
انقالب ما و انقالب آن ها" از شرکت این قشر در این واقعه ی 
تاریخی مهم صحبت می کند. مشارکتی که به زعم نویسنده 
پس از سخنرانی آیت اهلل خمینی در حمایت از مستضعفین 
شدت گرفت. این فصل یکی از جذاب ترین بخش های کتاب 
را شامل می شود که در آن نویسنده می کوشد توضیح دهد 
انقالبی  مرسوم،  معنای  به  وجه  هیچ  به  شهری  »تهیدستان 
اند. در  نبوده  تغییر در ساختار قدرت(  ایجاد  )یعنی خواهان 
عوض، این گروه های فاقد امتیاز تقریبا تا روزهای پایانی انقالب 
در حاشیه ی مبارزه ی انقالبی باقی ماندند. با این وجود منفعل 
نبودند، بلکه در فرآیندی موازی با انقالب مبارزه ای را در پیش 
گرفته بودند تا تغییر در زندگی خود و جامعه ی مستقلشان 
ایجاد کنند. آنان درگیر تالش و مبارزه ای بودند که برعکس 
انقالب، هم برای آنان معنادار بود و هم موفقیت آمیز.«۵ مجادله 
ی حاشیه نشینان و ساکنان حلبی آبادها با دولت بر سر مسکن 
و حق سکونت و ارائه ی مستنداتی از این وقایع بخش هایی 
هستند که نویسنده در ادامه به تفصیل به آن ها پرداخته است. 
این تقابل اما با وقوع انقالب در سال ۱3۵۷خ حل و فصل نشد 
و پس از انقالب نیز به موضوع مناقشه ی میان دولت و حاشیه 
کتاب  فصل چهارم  در  بیات  که  موضوعی  بدل شد.  نشینان 
خود به آن پرداخته و ذیل عنوان " آشغال خانه ها و هتل ها 
در سال های ۱3۵۷ تا ۱3۵۹" بازگو کرده است. او می نویسد: 
»در تمام دهه ی شصت و اوایل دهه ی هفتاد، حاشیه نشین 
ها در معرض حمالت متناوب نیروهای امنیتی قرار داشتند.«۶ 
پس  ایران  در  مسکن  شورش  از  هایی  نمونه  آوردن  با  بیات 
ی  حادثه  و  مشهد  طالب  کوی  شورش  همچون  انقالب  از 
مربوط به شهرداری اراک در سال ۱3۷۱خ۷، پنجمین فصل از 
کتاب خود را به پایان می رساند. آنچه پس از موضوع مسکن 
طرح  عادی  مردم  روزمره  زندگی  به  مربوط  های  سیاست  و 
می شود مسائل مربوط به محیط کار و جنبش بیکاران است. 
جنبشی با عمر کوتاه که پس از انقالب سر برآورد و به همان 
سرعت فرونشست. موضوعاتی که نویسنده آن ها را پی گرفته 
همچون معضل مسکن، بیکاری و دستفروشی همین امروز نیز 

5- همان ص ۷۷  
6- همان ص ۱۱۷

۷- این اعتراضات در چند نقطه ی کشور و در واکنش به اجرای طرح تعدیل اقتصادی و بروز تورم ۵۰ 
درصدی در دولت هاشمی رفسنجانی، شکل گرفت.

مورد بحث قرار دارند. اگر ناآرامی های دی ماه سال جاری را از 
عناصر هیجانی و مجازی اش جدا کنیم، آنچه موجب شد تا 
انداز شود، بحرانی  شعارهایی چون " نان، کار، آزادی" طنین 
شدن رابطه ی میان مردم و دولت و در حقیقت عدم پاسخ به 

مطالبات دست کم بخشی از جامعه ی ایران است. 

جهان مردم غیررسمی
برای سیاستمداران  از مردم در حاشیه  شاید حضور بسیاری 
تنها در زمان انتخابات واجد معنا باشد. آن ها دیده نمی شوند 
اما همچون اقشار دیگر جامعه به دنبال توسعه ی اجتماعی 
و اقتصادی خود هستند. از راه های فراقانونی زندگی خود را 
حفظ می کنند و با تکیه بر غریزه ی بقا برای زنده ماندن و 
زندگی کردن می جنگند. با اینکه »غیر رسمی بودن، انتخاب 
اول،  ی  درجه  در  بلکه  نیست،  شهری  دستان  تهی  مطلوب 
بدیلی است برای فشارها و اضطرارهای حاصل از ساختارهای 
رسمی.«۸ مجموعه ی تمامی اعمال این تهیدستان بوسیله ی 
آصف بیات ذیل عنوان "پیشروی آرام" و نامرئی ای درنظر گرفته 
می شود که به وقت خود میوه می دهد و تازه آن زمان است 
که سیاستمداران و طبقات فرادست متوجه حضور و تاثیر آن 
ها خواهند شد. بیات در جمع بندی خود از کتاب می نویسد:

 »بسیاری از مفرسان اجتامعی با مترکز روی فرآیندهای ساختاری 
محرومیت، از کسانی که از این فرآیند رنج می برند غفلت کردند 
و یا آنان را قربانیان محرومیت تلقی کردند. اما من زندگی هر 
روزه و فعالیت های اجتامعی گروه های محروم جامعه را نوعی 
جنبش مردم عادی می دانم و نشان داده ام که تهیدستان فقط 
پذیرنده ی منفعل تغییرات نیستند، بلکه خود ایجادکنندگان آن 

می باشند.«۹ 

در  بیات  شواهد  بر  مبتنی  های  گیری  نتیجه  از  دیگر  یکی 
این کتاب این است که گروه های فاقد امتیاز اغلب به انواع 
ایدئولوژی های سیاسی بی عالقه هستند. عالقه های آن ها 
بیشتر به آن استراتژی ها و انجمن هایی است که مستقیما 
به نگرانی های فوری شان پاسخ دهند. درک این نکته برای 
اعتراضات  تمام  در  که  روشنفکرانی  و  مفسران  از  دسته  آن 
مردمی به دنبال رهبری هستند که معترضان را دور آن ببینند 

8- همان ص33
9- همان ص۲۸۱
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و یا به دنبال گردهم آوردن طبقات محروم زیر پرچم یک 
ایدئولوژی خاص هستند، حائز اهمیت است. با این حال 
یک جامعه هر چه به سمت یک برنامه ی دموکراتیک تر 
پیش برود و آزادی بیشتری به فعالیت های سیاسی احزاب 
از سوی جمعیت  بیشتری  استقبال  با  داده شود،  آن  در 
حاشیه نشین غیرسیاسی روبرو خواهد شد. گرچه نویسنده 
نگاه مارکسیستی-تاریخی و مشاهده گر خود را در طول 
تمام فصول کتاب حفظ می کند اما جای خالی نکته ای 
کلیدی احساس می شود. نکته ای که در دیدگاه مارکس 
و در ارتباط با موضوع خیزش های مردم تهیدست برای 
رهایی وجود دارد و حائز اهمیت ویژه ای است. از دیدگاه 
تحلیلی مارکسیستی موضوع همه گیری ایدئولوژی حاکم 
در میان تمام طبقات، یکی از مفاهیمی است که به گذر 
فهم  به   )Realpolitik( واقعیت  بر  مبتنی  سیاست  از 
سیطره ی ایدئولوژیک و اعوجاج حقایق بیرونی بوسیله ی 
این عینک ایدئولوژیک کمک می کند. آنچه باید گفت به 

طور ساده چنین است: 
مارکس این مفهوم را مسخره می کند که رهایی انسان عبارت 
از ارتقای طبقه ی کارگر تا سطح ساده لوحان بورژوایی امروزین 

که با خام اندیشی از رسنوشت خود راضی اند... گویی این تنها 
کارگران هستند که از رشایط اجتامعی کنونی رنج می برند، در 

حالیکه این دنیا بهرتین دنیای ممکن است.10 
انسانی  مناسبات  دگرگونی  و  رهایی  مفهوم  از  فهم  این 
بایستی  به یک طبقه ی مشخص نیست و  تنها مختص 
نباشد،  چنین  اگر  کند.  نفوذ  جامعه  طبقات  تمامی  در 
کارگر برای رسیدن به جایگاه کارفرما تالش می کند و در 
صورت نیل به مقصود خود-و باز هم با اتکا به نظرات خود 
مارکس- کارفرمایی به مراتب ستمگرتر و انعطاف ناپذیرتر 
خواهد شد. این روند مبارزه گرچه در آنچه بیات "پیشروی 
آرام مردم عادی" می خواند نوع غالب است اما میدان مبارزه 
هیچگاه دارای فرمولی قاطع و نهایی نبوده و پویایی آن به 
تغییر شکلش کمک خواهد کرد. تغییر شکل از این بابت 
که تالش برای بازپس گیری شرافت و حقوق انسانی نه فقط 
برای آن باشد که آن دستفروش امروز، بوتیک دار مگامال 
های فردا بشود، بلکه باید برای آن باشد که این چیدمان 
اقتصادی/سیاسی به طور کلی دگرگون شده و دستخوش 

تغییری بنیادین شود. 
10- کارل مارکس، مارکس و خودکشی/ ویرایش و مقدمه های اریک ای. پلوت، کوین آندرسون: مترجم 

حسن مرتضوی-تهران: گام نو، ص ۱۸

ماهنامه سرند     شماره بیست و هشتم، بهمن 1396

تاریخ و اندیشه



میرزا تقی خان مظهر وطن پرستی 
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نقل و قولی از دکتر یاکوب ادوارد پوالک
پزشک مخصوص ناصرالدین شاه و از مدرسین دارالفنون

رضاقلی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نشر نی، چاپ سی و هشتم، ص ۱۱۰



در شماره ی پیشین تاحدی به نحوه نگرش جامعه ی ایرانی به 
مقوله ی اصالحات پرداختیم و یادآور شدیم ناآگاهی اجتماعی 
چشم اسفندیار سیاست های میرزاتقی خان امیرکبیر بود. در این 
شماره به جنبه های عینی تر این ناآگاهی اجتماعی چون وطن 
دوستی، توجه به تولید ملی و اقتصاد درون زا اشاره خواهیم کرد.

وطن دوستی یا بیگانه پرستی

امیر زمام امور کشوری را در دست داشت که رجالش! یا همنشین 
روس ها هستند یا دوست انگلیسی ها. چهره های مستقل اندک 
و شمارش وابستگان بسیار. مردم هم با جن گیری، دعانویسی و 
آداب طهارت روزگار می گذرانند. پیش بینی نتیجه ی این نبرد 
نابرابر بین لشکری از خفتگان با نیروهایی که دهه ها است به 
زمین و زمان پرداخته اند و ماشین بخار ساخته اند و با کشتی 
های غول پیکر اقیانوس ها را در پی کشف سرزمین های جدید 
در نوردیدند، کار چندان سختی نیست. غرب در تکاپوی شناخت 
محیط پیرامونی خود به همه عرصه ها ورود کرده است و با 
دیدی نو نه فقط در عرصه اقتصاد که در حوزه فرهنگ، سیاست، 
فناوری و ... حرف های بسیار برای گفتن دارد. طرف دیگر ماجرا 
مردمانی هستند که در قهوه خانه ها هم نشین چپق و قلیان اند و 
اشعار خراباتی از بر می کنند. خوش باشی آنی و دمی به غنیمت 
شمردن را به کار و آینده نگری ترجیح می دهند. که اولی لذت 
بخش است و دومی طاقت فرسا. در اولی فارق از جهان و هر چه 
در آن است به آسودگی سپری می شود و در دومی اندیشیدن 
که همانا سخت ترین امور است، محل توجه. تحلیل کلنل شیل۱ 

نیز در این باب قابل تامل است: 
"چیزی که در این مملکت وجود ندارد، رشف، حیثیت، ایامن و 
حق شناسی است. سودپرستی و طمع ورزی حاکم بر همه چیز 

1- وزیرمختار انگلستان در اوایل پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار

است و انگیزه های آنی و هوس و نیرنگ و افسون بر این جامعه 
مستولی است... در ملت ایران نشانه ای از وطن پرستی یا ملیت به 
جا منانده، قدرت دین هم که تا امروز جای ملیت را گرفته بود، رو 
به سستی نهاده، قدرت دولت هم بسیار محدود است و همه مردم 
نیز خواهان تحولی هستند. در عین حال ایرانیان اشتیاق غریبی 
پیدا کرده اند که خود را به دولت های اجنبی نزدیک گردانند ... با 
اختالفات عظیمی که میان قدرت ایران و انگلستان است، چه طور 
می توانم تن به تقاضاهایی دهم که بر قدرت انگلیس بیفزاید و از 

قدرت ایران بکاهد..."2
پرسشی روشن در ذهن شکل می گیرد. میرزاتقی خان با کدام 
نیروی انسانی به نبرد روس و انگلیس رفته است؟ با مردمانی در 
خواب گران؟ آیا می توان انتظار داشت یک نفر به تنهایی زمینه 
ی بهبود و اصالحات را در کشور فراهم آورد؟ بیراه نیست این 
انگاره در ذهن ما ایرانیان را زمینه ساز سقوط میرزاتقی و امثال 
او بدانیم. مای تماشاگر، مای بی مسئولیت و متوقع! بگذارید 
کمی صریح تر بگویم. تا حال از خود پرسیده ایم ما مردمان این 
سرزمین چگونه روزگار گذرانده ایم؟ پرسیده ایم که چگونه در 
میان خیل رجال بی لیاقت فقط چند رجال استخوان دار را می 
توانیم نام ببریم؟ مای شهروند چه نقشی در طول تاریخ ایفا کرده 
ایم؟ گذر عمر بر لب جوبی دیدن یا قلیان در قهوه خانه ای دود 
کردن؟ پس از گذر سالیان به کجا رسیده ایم؟ از قهوه خانه ها 
به کافی شاپ ها رسیده ایم؟ شاید نام های غربی را پرطمطراق 
تر از واژگان خودی بدانیم و مشعوف باشیم از اینکه در کافی 
شاپ سیگار جای قلیان می کشیم... تمام تغییر ما در همین 
حد بوده است؟ چه تعداد از ما شهروندان مقوله تغییر را سرلوحه 

قراردادیم؟ چه میزان تولیدملی برای مان دغدغه بوده است؟

میرزاتقی خان بر رسدوراهی تولید داخلی یا وابستگی خارجی

ایرانی باید جنس ایرانی بخرد و این اشتیاق بخرید اجناس ساخت 
وطن موجب دلگرمی کارگران و صنعتکاران مملکت و نتیجه ی 
گرمی بازار کار مرغوبیت و خودکفایی خواهد گردید. امیر معتقد 
بود که این خیانت به ملت و کشور است که چیزهایی که ممکن 
است در داخل کشور ساخته شود از خارج وارد گردد و روی همین 
عقیده، اجازه منی داد برای صنعتی شدن کشور، حتی یک روز هم 

سهل انگاری شود.3

۲- آدیمت، فریدون، امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، اسفند ۱3۸۵، ص 4۷۰
3- کدیور، منوچهر، اصالح طلبان ناکام، انتشارات کویر، چاپ اول، سال ۱3۸۰، ص ۱3۵

اصالحات زیر تیغ

نگاهی به تفاوت نگرش امیرکبیر و بدنه ی جامعه ی ایران

قسمت دوم

سپهر ساغری
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این رویکرد میرزاتقی خان بی دلیل نبود. نخست وزیر دلسوز 
و آگاه می دانست که در پناه توجه به تولید داخلی هم اشتغال 
ایجاد می شود که خود مانع بزرگی بر سر راه بیکارگی و به تبع 
آن انواع آسیب های اجتماعی است و هم مایه مباهات و غرور 
ملی است. تولید داخلی به مردم هویت می بخشد. شهروندان به 
این شناخت می رسند که می توانند مولد باشند و نه مصرف 
کننده و در پناه همین حس هویت، رشته های تعلقشان بیشتر 
و محکم تر خواهد شد. چنین مردمانی امتیاز به بیگانه نخواهند 
داد. اساسا وقتی خود آن میزان شناخت و احساس مسئولیت 
بزنیم.  بر منابع داخلی چوب حراج  داریم، بی دلیل است که 
چنین مردمانی دیگر جماعت چپق به دهان نیستند. اینان یک 
ملت اند که مایحتاج خود را با تکیه بر توان داخلی تامین می کنند.

یا باید هامن مذهب مختار زمان را برگزیند و بدان رضا دهد و گه 
گاه قروضی هم از سفارتخانه ها یا ایادیشان بگیرد و به مالیه کشور 
تزریق کند و سفره ها را رنگین و کام ها را شیرین سازد و رسنوشت 
مملکت به هر کجا که می خواهد بکشد و هرچه پیش آید خوش 
آید و یا راه دیگری را برگزیند و به تغییر وضع موجود و ایجاد 
وضع مطلوب بیندیشد. امیر مسیر دوم را برگزید و مشکالت را به 
جان خرید و کاری بنیادی آغاز کرد و به وضع مالی کشور رس و 
صورتی داد زیرا خوب می دانست: یکی از دام های بسیار خطرناک 
استعامرگران برای ملت ها و دولت ها، ایجاد ورشکستگی اقتصادی 
در کشور و کشیدن آن به زنجیر وام ها و یا کمک های به اصطالح 
بالعوض و به تعبیر دیگر استعامر اقتصادی است که رسانجامی جز 

سقوط در کام فراخ استعامر ندارد.

رضاقلی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نرش نی، چاپ سی و هشتم، ص 130

کاری بودن طبعا جدیت خاصی می طلبد. این جدیت الزاما به 
معنی خشک بودن نیست اما قویا ردیه ای است بر حرف بی پایه 

و اساس زدن و زندگی را تماما به شوخ و شنگ گرفتن!

"... بلدیت به احوال من دارید که خالف اسالف حرف بی مایه و بی 
مغز منی توانیم به زبان بیاوریم چه جای اینکه نویسیم."4

حال این طرز تفکر و آن رفتار مسئوالنه و غیرت کاری را بگذاریم 
در کنار جماعتی که عموما در پیچ و خم فال گیری و معرکه 
گیری یا منقل و تریاک روزگار می گذراندند. شوربختانه تر آن 
که این رویه رفتاری تا امروز هم پابرجا است و صرفا شکل آن 
تغییر کرده است. اگر دیروز در قهوه خانه ها فوت وقت می کردیم 

4- رضاقلی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نشر نی، چاپ سی و هشتم، ص ۱۱۱

امروز در کافی شاپ همان می کنیم که دیروز می کردیم. اگر 
سده ها، زمین و زمان را دستمایه خندیدن می کردیم امروز نیز 
همان روحیات و احواالت را در خود داریم. خاصه آن که تلگرام 
آیینه ای تمام نما از جامعه ای است که مشغولیاتش با کانال های 
جوک و سرگرمی و مانند این به مراتب بیشتر از کانال هایی است 

که از ساختن جامعه می گویند. 

میرزاتقی خان؛ تنهای تنهای تنها

" قدرت سیاسی" به معنای اعمال بدون قید و شرط اجبار در دست 
دولت است لیکن دولت با حاکمیت سیاسی خود تابع قدرتی مافوق 
خود است که این قدرت از جامعه ی کلی برمی خیزد، جامعه ای 
اجتماعی مردم  متقابل  رفتار  آن  اجزاء تشکیل دهنده ی  که 
است.۵ به عنوان نمونه حکومت پرداخت مالیات را طلب می کنند 
یا سربازی را به صورت قانون درمی آورد اما در عمل بیش از 
۷۰ درصد فرار مالیاتی۶ و حدود ۲ میلیون سرباز وظیفه غایب 
داریم!۷ وقتی ملتی برای احقاق حقوق خویش تحت شدیدترین 
تحریم ها قرار می گیرد یعنی اینکه مولد نیست و چون مولد 
نیست تحریم بر آن اثر می گذارد. در چنین شرایط کسانی چون 
امیرکبیر و بعدها مصدق با پیش کشیدن بحث کار و تولید ملی، 
بیشتر حامیان خود را از دست دادند! فشار اقتصادی ناشی از 
تحریم ها و کارشکنی ها، از آن جهت دولت میرزاتقی خان و 
بعدها مصدق را تحت فشار قرار داد که فرهنگ اقتصادی جامعه 

درون زا و مولد نبود. 

خط سیر مصرفی و نه مولد بودن تا امروز نیز تداوم داشته است 
به همین دلیل کارمندی گزینه ی اول ما ایرانیان است. کمااینکه 
در کشور ۸۰ میلیونی ما بیش از۲.۵ میلیون کارمند داریم و در 
کشور مولدی چون ژاپن با ۱۲۸ میلیون نفر جمعیت، حدود 
3۵۰ هزار کارمند مشغول به کار هستند!۸ ساختن جامعه بدون 
نیروی انسانی آگاه، کارآمد و مولد غیرممکن می نماید. در برابر 
لشگری از جماعت بی پرنسیپ و بی وطن عده ای انگشت شمار 
نمی توانستند ابزار الزم و عصای دست میرزاتقی خان باشند. 

5- رضاقلی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نشر نی، چاپ سی و هشتم، ص ۱۵۱
۶- ایرانی ها ساالنه ۵3۰ هزار میلیارد تومان مالیات نمی دهند/ می شود جلوی ۷۰ درصد فرار مالیاتی را 

www.khabaronline.ir گرفت
www.tabnak.ir ۷- تعداد سربازان غایب در داخل و خارج از کشور

۸- عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعالم کرد در ایران  از هر ۲۶ تا ۲۸ نفر، یک نفر کارمند دولت 
www.fardanews.com !است
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امیرکبیر تنها ماند چون جامعه اساسا برنامه ای برای ساختن 
کشور نداشت و مقدم بر آن لزومی در پیشرفت نمی دید 
که بخواهد تکانی در اندیشه و رفتار خویش پدید آورد. با 
معرکه گیری و دورهمی های قهوه خانه ای شاد بود و نیمی 
از جامعه هم که زنان بودند کمتر اثری از ایشان در میان 
بود. پر بی راه نیست بگوییم  میرزاتقی خان برحسب حادثه 
برجایی تکیه زده بود که بیش از او به میرزاآقاخان نوری می 

آمد که نهایتا آمد!
"بسیار پرکار بود. به هامن اندازه پرکار بود که غیرت مسئولیت 
داشت، روزها و هفته ها می گذشت که از بام تا شام کار می کرد 
و نصیب خود را هامن وظیفه ی مقدس می دانست و دشواری ها 

و نیرنگ ها نیز او را از کار سست و دلرسد منی کرد."۹ 

در حقیقت جامعه ی ایرانی ضرورتی احساس نمی کرد تا 
نوع دیگری بیاندیشد و رفتار کند. پس از سده ها خواب 
گران، دو سیلی از روس و انگلیس چرت تاریخی ایرانیان 
را پاره کرده بود. آن هنگام که جنگ های ایران و روس 
و خدعه ی انگلیسی ها نیم بیشتری از مملکت را به کام 

اجنبی فروبرد، تازه انسان ایرانی به خود آمده بود...
"وقتی میرزاجعفرخان مامور کمیسیون رسحدی ایران و عثامنی 
تقاضای اعزام یک مهندس ایرانی یا فرنگی که زبان فرانسه بداند 
کرد، امیر )میرزاتقی خان امیرکبیر( به او چنین پاسخ می گوید: شام 
خودتان می دانید که از اهل ایران چنین آدم قابل نداریم و اسالف 

ما هم برای این طور خدمات کسی را تربیت نکرده اند..."10

مرور زندگی، آرا و رویه ی امیرکبیر بیانگر اختالفی عمیق 
بین او و بدنه ی جامعه ای است که از آن برخاسته است. 
مردی که متعلق به همین آب و خاک است اما گویی از 
جنس مردمش نیست. تضادی که نهایتا به قتل وی ختم 

شد.

۹- رضاقلی، علی. جامعه شناسی نخبه کشی، نشر نی، چاپ سی و هشتم، ص ۱۱۱
۱۰- آدیمت، فریدون، امیرکبیر و ایران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، چاپ نهم، اسفند ۱3۸۵، ص ۵۷۲
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"وقتی میرزاجعفرخان مامور کمیسیون رسحدی 
ایران و عثامنی تقاضای اعزام یک مهندس ایرانی یا 
فرنگی که زبان فرانسه بداند کرد، امیر )میرزاتقی 
خان امیرکبیر( به او چنین پاسخ می گوید: شام 
خودتان می دانید که از اهل ایران چنین آدم قابل 
نداریم و اسالف ما هم برای این طور خدمات 

کسی را تربیت نکرده اند..."

تاریخ و اندیشهتاریخ و اندیشه
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دریغ ست ایران که ویران شود // کنام پلنگان و شیران شود

همه جای جنگی سواران بدی //  نشستنگه شهریاران بدی

کنون جای سختی و رنج و بالست // نشستنگه تیزچنگ اژدهاست

کسی کز پلنگان بخوردست شیر //  بدین رنج ما را بود دستگیر

کنون چاره ای باید انداخنت // دل خویش ازین رنج پرداخنت

ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه، رزم کاووس با شاه هاماوران
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خانواده اصیل و مالک بوده است6 و از آموزشی که به دختران 
بوسیله چنین خانواده هایی داده می شده است، شامل یاد گرفتن 
خواندن، نوشتن و فراگیری هنرهای فاخر، بهره مند بوده است.7 
سال 396خ/1006م وقتی فردوسی 67 ساله بود، بدترین دوره 
زندگی اش محسوب می شود. در این سال پسر 37 ساله اش 
از دنیا رفت. او غم و غصه اش را به زبانی شخصی و کامال ساده 
توصیف می کند و از پسرش شکایت می کند که چرا پیش از 
او رفته و پدرش را تنها گذاشته است و بخشش خدا را برای او 
می طلبد. چیزی که در این مرثیه قابل توجه است این مصراع 
است: "همی بود همواره با من درشت": او همیشه با من رفتاری 
گستاخانه داشت. از مقدمه داستان بیژن و منیژه برمی آید که 
شاعر در جوانی اش نسبتا ثروتمند بوده است. نظامی عروضی 
این جزئیات را تایید می کند. نه تنها مفهوم این مقدمه بلکه طرز 
بیان و شعر غیر حرفه ای خود داستان هم همان طور که با بقیه 
قسمت های شاهنامه مقایسه می شود به وضوح نشان می دهد 
که این شعر محصول جوانی فردوسی بوده است که وی بعدها 
در شاهنامه به آن پرداخته است.8 در زندگی نامه ها، اشعاری در 
قالب های شعری قصیده، قطعه و رباعی به او نسبت داده می 
شود. تعدادی از آن شعرهایی که ممکن است به خوبی آن هایی 
که شاعر سروده است نباشند، احتماال متعلق به این دوره اند. بر 
اساس حکایاتی که در مقدمه های تعدادی از نسخه های خطی 
شاهنامه یافت شده است، فردوسی یک برادر کوچک تر داشته 

است که نامش مسعود یا حسین بوده است.9 

شاهنامه ی فردوسی؛ کاخی از نظم
بر پایه ی قول فردوسی کار سرایش شاهنامه را در 365خ/975م 
و پس از مرگ ابومنصور دقیقی آغاز کرده است.10 در ابتدا شاعر 
قصد مسافرت به پایتخت سامانی، بخارا را داشت11 برای اینکه 
کار دقیقی را با استفاده از رونوشت نثر شاهنامه ابومنصور بن 
عبدالرزاق ادامه دهد. اما نهایتا کار سرایش شاهنامه را در توس 
ابومنصور محمد  از حمایت منصور، پسر  نمود جایی که  آغاز 
نیز سود می برد. منصور در نظر فردوسی به شدت سخاوتمند، 
بخشنده، بزرگوار و وفادار بود. منصور هم نظر واالیی نسبت به 
Dehqan;q.v  
Cf.the story of the daughters of the dehqan borzen,sah-nama,Moscow,vii,p  
p.343-44;khaleghi,1971,pp.102-3,129,200-2;bayat-sarmadi,pp.188-89
Minovi,1967,pp.68-70;safa,adabiyat,pp.462-64;idem,hamasa,pp.177-79  
Sah-nama,ed,khaleghi,I,editors.intro,p.xxxiii  
Sah-nama-moscow,ix,p.381,v.843  
Q.v.;ibid,I,p.13,vv.135-36  

فردوسی احیاگر هویت ملی
درباره ی زندگی و زمانه ی ابوالقاسم فردوسی 

قسمت اول
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ترجمه و تلخیص: پرستو محمدی

فرهنگ و هنر

تاثیرگذار  و  برجسته  های  زمین شخصیت  ایران  فرهنگ  در 
متعددی نقش آفرینی کرده اند اما هیچ چهره ای چون حکیم 
در  است.  نبوده  ایرانی  هویت  دار  پرچم  فردوسی  ابوالقاسم 
روزگاری که عربی مآبی تبلیغ و تشویق می شد او نه با شمشیر 
نبرد که با قلم فرهنگ احیاگر هویت ایرانی شد. در این فرصت 
به مناسبت ۱ بهمن، زادروز فردوسی به زندگی و زمانه ی او می 

پردازیم.۱

رسآغاز زندگی فردوسی
صرف نظر از نام خانوادگی )کنیه( او، ابوالقاسم و نام مستعارش 
)تخلص( فردوسی، هیچ گواهی با هیچ قطعیتی درباره ی نام یا 
هویت خانوادگی اش شناخته نشده است. در منابع مختلف و در 
مقدمه بعضی از نسخه های خطی شاهنامه، نام های منصور، 
حسن یا احمد به او نسبت داده شده اند. نام پدر فردوسی حسن، 
احمد یا علی ذکر شده است و پدربزرگش تحت عنوان شرف 
شاه۲ شناخته می شود. بر اساس نظر نظامی عروضی3 محل 
تولد فردوسی روستای بزرگی به نام بیض یا پیض )معرب آن 
فیض( در ناحیه طابران )طیبران( نزدیک شهر توس در خراسان 
است. همه منابع در این که او اهل توس بوده است، توافق دارند. 
تاریخ دقیق تولد فردوسی ثبت نشده است. در کلیت اطالعات 
کمی درباره ی همسر و فرزندان شاعر داریم. برخی از مفسران 
مثل حبیب یغمایی، محمدتقی بهار و ذبیح اهلل صفا4 یک زن را 
در مقدمه داستان بیژن و منیژه۵ به عنوان همسر فردوسی می 
دانند. اگر این حدس و گمان درست باشد احتمال می رود که 
همسر او، هم با سواد بوده باشد و هم قادر به نواختن چنگ 
و این به این معنی است که او هم مثل خود فردوسی از یک 

www.iranicaonline.org  FERDOWSI, ABU’L-QĀSEM :۱- مقاله ی پیش رو ترجمه و تلخیصی است از
Safa.adabiyat,pp.458-59 
Text ,p.75,comm.,p.264 
Hamasa,p.178 
Sah-nama,ed.khaleghi.iv,pp.303-6  
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فردوسی داشت و به او کمک های مالی قابل مالحظه 
می کرد.12 در تمام شاهنامه این تنها لحظه ای است که 
شاعر صراحتا از دریافت کمک های مالی از کسی سخن 
به میان می آورد. به هر روی فردوسی قولین نسخه 
شاهنامه را در سال 384خ/994م سه سال قبل از به 
سلطنت رسیدن سلطان محمود غزنوی کامل می کند.13 
فردوسی در پایان شاهنامه14 از سه نفر نام برده است 
که به وی یاری رسانده اند: علی دیلم و بودلف و حیای 
بن خطیبه. در یک سری نسخه های خطی که نظامی 
عروضی هم با آنها موافق است علی دیلم و بودلف به 
ترتیب رونوشت بردار و راوی شاهنامه بوده اند. اگر این 
گفته ی نظامی عروضی درست باشد پس این دو فرد 
هیچ کمک مالی به شاعر نکرده اند. در عوض به عنوان 
رونوشت بردار و راوی بخش هایی از شاهنامه به خاطر 
اصالت شهر توس، هر دو از کار شاعر سود می بردند. 
حیای بن خطیبه در موقعیت خود به عنوان حسابدار 
توس، گاهی اوقات فردوسی را از پرداخت مالیات معاف 
در  25  سالگی  در 71  فردوسی  نهایت  در  کرد.  می 
اسفند 400خ/ 8 مارس 1010م شاهنامه را به پایان 
رساند.15 بر طبق گفته های نظامی عروضی و فریدالدین 
عطار16 کل زمانی که روی نوشتن شاهنامه صرف شده 
است، 25 سال بوده است. اگرچه فردوسی در هجونامه 

سه بار30 سال و یکبار 35 سال را عنوان کرده است. 

Sah-nama,ed.khaleghi,I,pp.14-15;khaleghi-mot-   
lagh,1967,ppp.332-58;idem,1977,pp.197-215
ed.khaleghi.i,p.121,vv.513-514
Tr.bondari,II,p.246;khaleghi-motlagh,1985,pp.378-406;idem,198 
6,pp.12-13
Moscow,Ix,p.381  
Moscow,Ix,pp.381-82 
Elahi-nama.p.367;asrar-nama  :یر
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فردوسی و درهم های سلطان محمود 

اطالعات ما درباره زندگی فردوسی بعد از 400خ/1010م محدود 
به موضوعاتی است که به وسیله نظامی عروضی گزارش شده 
است. بر اساس نظر او، بعد از تکمیل شاهنامه، علی دیلم یک 
نسخه خطی از آن را در هفت جلد آماده کرد و فردوسی با راوی 
حرفه ای خود، ابودولف به غزنه رفت. آنجا با کمک وزیر محمود، 
احمد میمندی، کتابش را به محمود هدیه کرد. اما به علت تهمت 
حسودان و همچنین جهتگیری های مذهبی فردوسی، شاهنامه 
به طور جالب توجه و مطلوبی مورد استقبال و عالقه پادشاه قرار 
نگرفت و به جای 60000 دینار،  50000 درهم و در نهایت 
20000درهم به او پرداخت شد. فردوسی به همین جهت به 
شدت ناراحت بود. پس به گرمابه رفت و به محض ترک آنجا 
مقداری نوشید و هدیه پادشاه را بین فروشنده ها و خدمتکاران 

گرمابه تقسیم کرد.
 سپس از ترس تنبیه بوسیله ی محمود، از غزنین شبانه فرار 
کرد. در ابتدا به مدت شش ماه در هرات در مغازه اسماعیل وراق، 
پدر شاعر ازرقی پنهان شد و سپس در طبرستان نزد اسپهبد 
شهریار، عضو سلسله باوندیان )آل باوند(،پناه گرفت. گزارش سفر 
فردوسی به بغداد که در مقدمه تعدادی از نسخه های خطی 
شاهنامه وجود دارد، صرفا یک افسانه است. به همین ترتیب 
داستان سفر شاعر به اصفهان هم بر اساس متن های دخل و 
است. در حالیکه در طبرستان شاعر100بیت در  تصرف شده 
به  را  این هجونامه  امیر طبرستان  اما  نوشت  تمسخر محمود 
100 هزار درهم خرید و آن را نابود کرد. بنابراین شفاها فقط 
7 بیت باقی مانده است و این ها را نظامی عروضی ثبت کرده 
است. بعدها براساس اتفاقاتی که نظامی عروضی نگاشته شده 
است، محمود از رفتارش در مقابل فردوسی پشیمان شد و در 
توصیه ای به وزیر مذکور، چند بار شتر صله17 به ارزش20000 
دینار را برای فردوسی فرستاد. اما همین که شترها از دروازه 
رودبار وارد توس شدند، جسد فردوسی از دروازه شهر به بیرون 
برده می شد. در گورستان، واعظ طابران از دفن او در قبرستان 
مسلمانان جلوگیری کرد به این دلیل که فردوسی شیعه بود، 
پس هیچ چاره ای جز اینکه وی را در باغستان خودش دفن 
کنند، نبود. نظامی عروضی چگونگی دیدار خود از مقبره شاعر 
را در سال 510خ/1116م ثبت کرده است. براساس گفته های 
نظامی عروضی، فردوسی فقط یک دختر از خود به جا گذاشت. 
شاعر صله پادشاه را به عنوان جهیزیه برای او می خواست اما بعد 
از مرگ شاعر، دخترش این صله را نپذیرفت. به دستور سلطان 

محمود پول برای ساختن کاروان سرای چاهه، نزدیک توس در 
جاده ای که از نیشابور به مرو می رفت، استفاده شد. سال مرگ 
فردوسی بوسیله ی دولتشاه سمرقندی، سال 411خ/1020م ذکر 
شده است ولی حمداهلل مستوفی آن را سال 416خ/1025م ثبت 
کرده است. بر اساس تاریخ اول فردوسی در هنگام مرگ 82 سال 
داشت و براساس گزارش دوم وی 87 ساله بوده است. بسیاری 
از جزئیات گزارش شده بوسیله ی نظامی عروضی نادرست و یا 
حتی افسانه ای هستند. 18 در مقدمه حکایات برخی از نسخه های 
خطی شاهنامه، از میمندی در میان دشمنان فردوسی در دربار 
سلطان محمود نام برده شده است. این وزیر یک سنی متعصب 
بوده و به شدت با مرتدها مخالفت می کرده است و احتمال دارد 
که در عزل اسفراینی از مسندش در سال 401خ/1011م و قتل 
وی در سال 404خ/1014م اعمال نفوذ کرده باشد. در چنین 
وضعی بعد از اینکه به جای اسفراینی در سال 401خ/1011م 
وزیر شد، زبان دربار را که به تالش اسفراینی فارسی نگاه داشته 
شده بود، دوباره به عربی تغییر داد. اگر داستان نظامی عروضی 
واقعیت داشته باشد سال 416خ/1025م تاریخ محتمل تری برای 

مرگ فردوسی است.
 جزئیات دیگری هم از نسخه نظامی عروضی به وسیله منابع 
گوناگون تایید شده است برای مثال نویسنده تاریخ سیستان، 
گزارشی از سفر فردوسی به غزنین و مواجهه او با محمود ارائه 
می دهد. به عالوه نظامی گنجوی و فریدالدین عطار مکررا به 
نسبت  محمود  نشناسی  نمک  پادشاه،  و  شاعر  بین  اختالف 
به فردوسی و حتی به شایعه شراب نوشیدن فردوسی و پس 
فرستادن هدیه پادشاه و همچنین به نماز نخواندن واعظ بر پیکر 
فردوسی اشاره کرده اند. عالوه بر این در مقدمه بایسنقری، متنی 
در بخش سفرنامه ناصر خسرو وجود دارد که تاثیری را که در 
سال 437خ/1045م بر جاده سرخس تا توس در روستای چاهه 
داشته است را نقل می کند: ناصر خسرو در راه کاروان سرای 
بزرگی را دید و به او گفتند که این کاروان سرا با پول هدیه ای 
ساخته شده است که محمود برای فردوسی فرستاده بود، ولی 
قبل از رسیدن آن هدیه، شاعر از دنیا رفته بود. همان پولی که 

وارث او از پذیرفتن آن سرباز زده بود.
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گار، م بهار // شکفته همیشه گلِ کام
ّ

هک اریان چو باغی است خر

رپ از رنگس و انر و سیب و بهی؛// چو پالیز گردد ز مردم تهی،

کایک ز بُن ربکنند // هم شاخ انر و بهی بشکنند! سپرغم ی

سپاه و سِلیحست دیوار اوی // هب رپَچینش رب نیزه اه خار اوی!

اگر بفگنی خیره دیوار باغ // هچ باغ و هچ دشت و هچ ردیا، هچ راغ!

نگر ات تو دیوار او نفگنی // دل و پشت اریانیان نشکنی!

کزان پس بود غارت و اتختن // خروش سواران و کین آختن!

زن و کودک و بوم اریانیان // هب اندیشه ی بد منه رد میان!

چو سالی چُنین رب تورب بگذرد // خردمند خواند رتا بی خرد!

م بهار 
ّ

هک اریان چو باغی است خر
هب مناسبت 1 بهمن زاردوز حکیم ابوالقاسم فردوسی

رویداد
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فردوسی ابوالقاسم،  شاهناهم ،  پادشاهی شیروهی



حسین پاکروان

تاثیر تقابل سنت و مدرنیته بر جایگاه اجتامعی زنان1

هویت در بند

21

طنز

1- ساروخانی باقر، رفعت جاه مريم، زنان و باز تعريف هويت اجتامعی، مجله جامعه شناسی ايران:  

تابستان 1383، دوره  5، شامره 2، از صفحه 133 تا صفحه 160

www.sid.ir
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در زندگی زخم هایی هست
به مناسبت 28 بهمن زادروز صادق هدایت

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را منی شود به کسی اظهار کرد، چون 
عموما عادت دارند که این دردهای باورنکردنی را جزو اتفاقات و پیش آمدهای نادر و عجیب به شامرند و اگر کسی بگوید یا بنویسد، 
مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و متسخرآمیز تلقی بکنند...آیا این مردمی که شبیه من 
هستند، که ظاهرا احتیاجات و هوی و هوس مرا دارند برای گول زدن من نیستند؟ آیا یک مشت سایه نیستند که فقط برای مسخره کردن 

و گول زدن من به وجود آمده اند؟ آیا آنچه که حس می کنم، می بینم و می سنجم رستارس موهوم نیست که با حقیقت خیلی فرق دارد؟

هدایت، صادق. بوف کور، انتشارات امیرکبیر،چاپ دهم، تهران، 1343، صص ۹ و 11
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