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علیرضا عســگری- تاریخ پــژوه| جامعه 
ایران در دوره پهلــوی دوم، از تنش های درونی و 
دوگانگی ها سرشــار بود؛ جامعه ای کــه با تجدد 
آمرانه روبه رو شــده و می خواســت در یک شب، 
توسعه ای صدســاله را بیازماید. این توسعه بدون 
توجه به مبانی سنتی، قطبی سازی جامعه را در پی 
آورد. ایران دهه50 خورشیدی، بشکه ای در آستانه 
انفجار بود؛ سرشار از باروت خشم های فروخورده، 
نارضایتی ها و تنش ها که سرانجام گریبان حکومت 
پهلوی را گرفت. مســعود کیمیایــی، کارگردان 
فیلم »گوزن هــا« درباره نام و محتــوای این فیلم 
روایت می کند که گوزن پاهای زشــت و شاخ های 
زیبا دارد. آنچه فرارش از دام شــکارچی را در پی 
می آورد، پاهای زشــتش و آنچه به دام می اندازد، 
شــاخ های زیبا و بلندش اســت و این دقیقا شرح 
حال آدم های »گوزن ها« است. »گوزن ها« روایتی 
چند جانبه از مســأله ها و معضل های ایران اواخر 

دوره پهلوی دوم ارایه می دهد؛ 
روایتــی از فقــر، تنگدســتی، 
اعتیاد، بزهکاری و نبود عدالت 
اجتماعــی! »گوزن ها« فیلمی 
کامال درام و تراژیک اســت که 
چهره ای مغموم از جامعه تصویر 
می کند که البتــه از واقعیت ها 
سرشار است؛ واقعیت هایی که 
طبقه پایین جامعه با پوســت و 
اســتخوان آنها را لمس و حس 
می کردنــد. ایــن واقعیت هــا 
زندگی روزمره مردم فرودست 
را در ســایه خویش می پوشاند. 
شــهرهای بزرگ ایــران در آن 
روزگار در چشم بیننده خارجی، 
این انــگاره را پدید می آورد که 
جامعه، توســعه ای یکپارچه و 
روبه جلو را از سر گذرانده است. 
واقعیت اما به گونه ای دیگر بود؛ 
تهــران پایتخــت، محله هایی 
بســیار داشــت که قشــرهای 
فرودســت در آنها می زیستند؛ 

حاشــیه های شــهر نیز از حلبی آبادهایی پوشیده 
بود که در پی توســعه ناموزون شکل گرفته بودند. 
کارگران به ویژه روستاییان مهاجر، در این محله ها 

روزگار می گذراندند. 
»گوزن ها« دقیقا تصویری از چهره دیگر جامعه 
ایران در روزگار پهلوی دوم به نمایش می کشــد؛ 
چهره ســیاه فقر فرودستان که در فرآیند توسعه با 
گونه ای استثمار روبه رو شده بودند. فقر، نخستین 
مولفه فیلم به شمار می آید. سیدرسول در خانه ای 
زندگی می کند کــه یک خانواده در هــر اتاق آن 
ساکن اســت. اینان همگی تنگ دست اند و اجاره 
خانه های شــان پس افتاده اســت. وضع اقتصادی 
و معیشــتی زندگی آنان به درجــه ای از بینوایی 
رســیده که با شــنیدن این خبر که یک نیکوکار 
گوشــت نذری آورده اســت، از ســر صاحب خانه 
بی انصاف دســت برداشــته، در پی گوشت قربانی 
می دوند. سیدرســول، معتاد است، حقوقی ناچیز 
از تئاتر می گیرد. همســرش فاطی نیــز به گفته 
خودش، نه شــنبه دارد، نه جمعه و برای چندرغاز 
بازیگری صحنه می کند. هیچ آینده ای پیش روی 
آنان نیســت. صاحب خانه برای دریافت اجاره های 
پس افتاده مستاجرها، بارها می آید و ضرب االجل 
می دهد. پاســخ همه مســتاجرها اما آن است که 
بیکارند، همه زندگی شان را فروخته اند و دیگر یک 
عباســی هم ندارند. اینها اما برای او پول نمی شود؛ 
یک بار شماری گوســفند به حیاط خانه می آورد تا 
شاید مستاجرها از کثافت و صدای گوسفندها خانه 
را تخلیه کنند. او حتی اثاثیه یکی از مستاجران را 
به حیاط پرت کرده، با سیدرسول درگیر می شود. 
اینها، تصویرهایی از جامعه ای به شمار می آید که 
فقر در پایین شهر و میان فرودستان بیداد می کند. 
آنها اگــر داروندارشــان را هم بفروشــند، از پس 
نیازهای روزمره شان نیز برنمی آیند. این جاست که 
»قدرت«، دزدی خود را توجیه می کند؛ ســرقتی 

که همه مســأله ها را می تواند حل کند. کارگردان 
گویی بر آن اســت از او رابین هودی دیگر بسازد. 
او مبلغی کالن دزدیده اســت که می خواهد برای 
دیگران، نه خودش هزینه کند. داستان فیلم البته 
از او چهره یک چریک می ســازد که بر آن است بر 
فضای موجود جامعه بشــورد. قدرت، با اسلحه ای 
که در دســت دارد، به مبارزه ای در برابر حکومت 
پهلوی گوشه می زند. گفت وگوهای او با سیدرسول 
دراین باره کــه دوباره باید بایســتد، مبارزه کند و 
انتقامش را از آن  که معتادش ساخته است، بگیرد، 
وجهی مبارزه جویانه به داستان می دهد. قدرت تا 
پایان فیلم اصرار دارد، دزدی او توجیه پذیر اســت. 
سیدرســول اما این را برنمی تابد و هوشمندانه آن 
را به انــدازه اعتیاد خودش زشــت و پلید می داند. 
او گویی به فلسفه ای اخالقی اشاره دارد که بر پایه 
آن، هدف، ابزار را توجیه نمی کند. فقر، پدیده ای به 
شــمار می آید که جامعه روایت شده را دربرگرفته 
است؛ شماری در آن بی خانمان 
شــده، پــاره ای نیــز ماننــد 
سیدرســول به دامــان فروش 
زندگــی و کار شــبانه روز خود 
و همسرشان دســت برده اند و 
برخی مانند قدرت نیز برآن اند 

از دارا گرفته، به ندار بدهند.
نمایش نبود عدالت اجتماعی، 
دیگر ویژگــی فیلم به شــمار 
می آید. هنگامی که صاحب خانه 
همراه مامــور پلیس بــه خانه 
می آیــد، ســاکنان از او یاری 
می جوینــد، امــا می گوید من 
سر پست نیســتم. روایت فیلم 
همچنین این گونــه می نمایاند 
که پلیس -شاید نماد حکومت- 
به این فقــر و بیچارگی اهمیت 
نمی دهد. او سرانجام رابین هود 
ماجرا را همراه دوستش از پای 
اجتماعی  عدالــت  درمی آورد. 
آن جا معنــا می یابد کــه فرد 
با خودرویــی گرانبها  نیکوکار 
به محله ای پایین دســت می آید تا گوشت قربانی 
را پخش کند. حکومت پهلوی در فرآیند توســعه 
کشــور نتوانســت عدالت اجتماعی را میان همه 
بخش های کشــور و طبقه های جامعه برپا ســازد 
یا دســت کم فاصله طبقاتی درحال شــکل گیری 
را بکاهد. مســأله فیلم جــدا از پدیــده فراگیر و 
خانمان ســوز اعتیــاد در آن روزگار، اساســا نبود 
عدالــت اجتماعــی به شــمار می آید کــه فقری 
چشمگیر و گســترده را در پی آورده است. مردم 
فقیر و حاشیه نشین، در جامعه و در گستره قانون 
جایگاهی ندارند. ساختار حکومتی و جامعه به آنها 
زور می گوید، بیکار و در آســتانه آوارگی از خانه و 
کاشانه خویش اند و همه اینها به دلیل نبود توسعه 
متــوازن و همه جانبــه و توجه حکومــت به همه 

بخش های جامعه پدید آمده است.
بالی خانمان سوز

اعتیاد، این بالی خانمان سوز اما به نظر می رسد 
محور اصلــی فیلم، از جنبه اجتماعی و سیاســی 
باشــد؛ پدیده ای تلخ کــه جامعه ایــران را در آن 
روزگار فراگرفته بود و همواره به ســوی فزونی و 
گسترش روی داشــت. اعتیاد به موادمخدر البته 
به تنهایی در فیلم نقد نمی شــود که ریشــه ها و 
پیامدهــای آن مورد توجه اســت. سیدرســول، 
زمانی مبصر دبیرســتان بوده و فــردی هیکلی، 
تنومند و پهلوان به شــمار می آمده اســت. راه او 
اما به زندان می رســد؛ به دلیل دعوا و زدوخورد به 
زندان می افتد و در دام موادمخدر اســیر می شود. 
ســاقی های موادش، نخســت در برابــر معرفی 
معتادان جدید از میــان جوانان دبیرســتان، به 
او مــواد رایــگان می دادند، اما پــس از چندی به 
چنان فالکتی می افتــد که خود مواد باید بخرد. او 
با کاهش توان ذهنی و جســمی، به فقر می افتد؛ 
پول قرض می گیــرد و زندگی اش را می فروشــد 
تا از اصغر مواد بخرد. او در ایــن راه بدهکار او نیز 

می شــود و کتک می خــورد. اعتیاد بــه تریاک، 
بی غیرتی او را درپی مــی آورد؛ مردان بازیگری را 
که در صحنه تئاتر به همســرش اهانت می کنند، 
ندیده می گیرد یا با آنها دعــوای صوری می کند. 
سیدرسول که کمرش خم شــده است و همیشه 
ســیگاری بر لب دارد، در خماری و سرخوشــی 
اعتیاد غرق و به جســمی بی روح بدل شده است. 
قدرت هنگامی کــه او را می بیند، به گفته خود، از 
پا می افتد، زیرا دیدن دوست ورزشکار و پهلوانش 
پس از ســال ها که دیگر تکیده و معتاد شده است 
برایش ســنگین می آیــد. فیلم، روایــت معاصر 
این پدیده تلــخ در تاریخ اجتماعی ایران اســت؛ 
اعتیادی که گریبــان جوانان را می گیرد، آنها را به 
گمراهی و بدبختی می کشــاند و از پای می اندازد. 

»گوزن هــا«، در کنار برداشــت ها و دریافت های 
سیاســی، درواقع نقدی اجتماعی بــر جامعه آن 
روزگار ایران به شمار می آید؛ هشداری برای همه 
اســت، هم مردم و هم حکومت که شاید برای این 
بالی خانمان سوز چاره ای بیندیشند. سیدرسول 
اما در میان ســیاهی ها و تباهی های زندگی، خود 
را بازمی یابد. ســخنان قدرت تلنگــری برای او به 
شمار می آید؛ می کوشد از همســرش دفاع کند، 
صاحب خانه چموش را کتک می زند و ســرانجام 
برای نجات جان قدرت، جان می دهد. »گوزن ها« 
دریچه ای امید می گشــاید و نوید می دهد که در 
حضیض اعتیاد و فقــر، می توان رهایــی یافت و 
دوباره آغاز کــرد. روایت فیلم، این رســتگاری را 
تنها از خواست درونی فرد برآمده می بیند، از آن رو 

سیدرسول نه به آسایشگاه ترک اعتیاد می رود و نه 
پزشک درمانگر دارد؛ سخنان قدرت، او را به خود 

بازمی گرداند و بیدار می کند.
»گوزن هــا« روایتی جــذاب از فروخوردگی ها 
و کشــمکش های اقتصادی و اجتماعی در جامعه 
ایران بــه روزگار پهلــوی دوم به شــمار می آید؛ 
جامعه ای کــه آن دوگانگی ها و نامه ســازی ها را 
نتوانســت برطرف کند. فقر، اعتیاد و نبود عدالت 
اجتماعی، از نگاه فیلم، مثلثی شــوم برشــمرده 
می شــود که جامعه ایران به ویژه مردم فرودست را 
گرفتار خود کرده، هر یــک زنجیروار، پدیدآورنده 
و پدیدآمــده دیگری بود؛ اعتیاد، فــرد را به دامن 
فقر می اندازد، فقر و رانده شــدگی، او را به ســوی 
اعتیاد می برد و نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی، 

این رانده شدن، بر فاصله ها و میزان فقر می افزاید. 
این دقیقا تصویر قشــرهای فرودســت جامعه آن 
روزگار است که در تنش های سه گانه به سرمی برد. 
فیلم »گوزن ها« روایتی بســیار تلخ و سیاه دارد، 
اما کورســو امید را از آن میانه می تــوان دریافت. 
روایت فیلم گرچه با مرگ ســید پایــان می یابد، 
اما او که پیش از آن در فالکــت زندگی مرده بود، 
دوباره جــان می گیرد و این بار به خواســت خود، 
مرگی برمی گزیند که به گفته اش بهتر از مردن در 
کوچه ها است. شــاید این روایت احمد طالبی نژاد، 
منتقد ســینما درباره »گوزن ها« پایانی گویا برای 
بررسی آن از دریچه تاریخ اجتماعی باشد »از نگاه 
من گوزن ها بهترین و شاخص ترین فیلم اجتماعی 

تمام تاریخ سینمای ایران است«.

»گوزن ها«؛ تصویری تاریخی از فقر، اعتیاد و نبود عدالت اجتماعی

روایتگر تنش های جامعه ایران در روزگار پهلوی دوم

گوزن ها؛ راوی خوش بیان ایران عصر پهلوی دوم
گوزن ها فیلمی به کارگردانی و نویسندگی مسعود کیمیایی، با تدوین 
عباس گنجوی، موسیقی متن اسفندیار منفردزاده و فیلمبرداری نعمت 
حقیقی اســت که بهروز وثوقی، فرامرز قریبیان، عنایت اهلل بخشی، 
پرویز فنی زاده، پروین ســلیمانی، سعید پیردوست، جهانگیر فروهر، 
محمدعلی ورشــوچی و نعمت اهلل گرجی در آن نقش آفریده اند. این 
فیلم در  سال 1353 خورشیدی اکران شد. بهروز وثوقی برای بازی در 
»گوزن ها« جایزه بهترین بازیگر مرد را در جشنواره جهانی فیلم تهران 
گرفت. »گوزن ها« و »باشــو: غریبه ای کوچک« اثر بهرام بیضایی، در 
ارزیابی »بهترین های عمر ما: بهترین فیلم ها و فیلمسازان تاریخ سینما 
از نگاه 55 منتقد سینمایی« به عنوان بهترین فیلم های تاریخ سینمای 
ایران شناخته شده اند. داســتان »گوزن ها« از آن جا آغاز می شود که 
قدرت، با بازی فرامرز قریبیان، با چمدانی از پول های دزدی به دنبال 
دوست قدیمی خود سیدرسول، با بازی بهروز وثوقی رفته، سراغش را از 
مدرسه قدیمی می گیرد و سرانجام به تئاتری راهنمایی می شود. رسول 
خمار در تئاتر درحال تبلیغ برنامه هاست. قدرت که گلوله خورده است، 
از او می خواهد چند روزی پناهش دهد. رســول او را به خانه می برد. با 
ورود فاطی، همسر سید، داســتان روایت می شود، صاحب خانه برای 
کرایه های پس افتاده ســراغ سیدرســول و دیگر مستاجران می آید. 
رسول که از اصغر، ســاقی مواد، تریاک می گیرد، از او کتک می خورد. 

فاطی به خانه خواهرش می رود و سید، صاحب خانه را کتک می زند. 
یکی از همسایه ها که از دست پلیس فراری است به آنها پناه می آورد. 
سیدرســول با صحبت های قدرت، غیرت خود را بازیافته، اصغر را به 
جبران به تباهی کشاندن بسیاری از جوانان می کشد. پلیس سرانجام 
مخفیگاه قدرت را می یابد. سید از پلیس می خواهد درون خانه رفته و 
قدرت را به تسلیم راضی کند، اما در این میانه با برخورد گلوله پلیس، 

زخمی و سرانجام، هر دو با انفجار اتاق کشته می شوند. »گوزن ها« با 
بازی تحســین برانگیز مجموعه بازیگران، کارگردانی، نویســندگی 
و موســیقی ماندگار متن، یکی از آثار ماندگار سینمای ایران به شمار 
می آید. بسیاری از مفهوم های فیلم، بدون شناخت جامعه ای که در آن 
پدید آمده است، درک پذیر نیست؛ »گوزن ها« روایت تنش های جامعه 

ایران در روزگار پهلوی دوم است.

حکومت پهلوی در فرآیند 
توسعه کشور نتوانست 

عدالت اجتماعی را میان همه 
بخش های کشور و طبقه های 
جامعه برپا سازد یا دست کم 

فاصله طبقاتی درحال 
شکل گیری را بکاهد. مسأله 
فیلم جدا از پدیده فراگیر 
و خانمان سوز اعتیاد در آن 
روزگار، اساسا نبود عدالت 

اجتماعی به شمار می آید که 
فقری چشمگیر و گسترده را 
در پی آورده است. مردم فقیر 
و حاشیه نشین، در جامعه و در 
گستره قانون جایگاهی ندارند. 
ساختار حکومتی و جامعه به 
آنها زور می گوید و بیکار و در 

آستانه آوارگی از خانه و کاشانه 
خویش اند

بسیاری کســان در تاریخ ایران بوده اند که جز یاد 
نیک از خود بر جای نگذارده اند؛ آن ها از نیک اندیشی 
خود حتی برجای گذاردن نامی را نیز نمی خواسته اند. 
نمونه هایی فراوان از این ها داریم، چه زن چه مرد. اساسا 
همین نیک اندیشی ها و نیکوکاری ها بوده که زندگی و 
انسانیت را در سرزمین ایران در گذر هزاره ها و سده ها 
پابرجای و اســتوار به امروز رسانده است. یک اعالن و 
آگهی در شــماره 7 و 8 »مجله بلدیه«، اسفند 1309 
و فروردین 1310 ما را با جلوه ای از این نیک منشی ها 

آشنا می کند »در روز )13 اسفند ماه 1309( شخصی 
معادل پنجاه زوج گیوه به نام اطفال پرورشگاه بلدی 
بموسســه مزبور تحویل نموده و از معرفی خود هم 
خودداری کرده اســت. بلدیه طهــران از این حس 
نوع پــروری و یتیم نوازی بدون آالیــش و تظاهر که 
فقط و فقط روی اصول دیانــت و اجتماعی باین امر 
خیرخواهانه مبادرت ورزیده که حتی از معرفی خود 
هم صرف نظر کرده قدردان و از بروز چنین حس بنام 

ایتام سپاسگزار است«.

حس نوع پروری و یتیم نوازی بدون آالیش 

آیین ها و ســنت ها در فرهنگ ایرانی همواره 
فرصت و زمینــه ای برای بــروز خلقیات فردی 
و اجتماعــی مردمان این ســرزمین به دســت 
داده اند. بررســی زندگی ایرانیان در گذر روزگار 
نشــان می دهد این مردمان به آیین مند کردن 
بسیاری رفتارها و کنش های شخصی و اجتماعی 
خویش شیفتگی داشته اند. با بررسی نمونه هایی 
فراوان از رفتارها و مناسبت های روزمره در گذر 
روزگاران دیرینه تاریخ ایران درمی یابیم مردمان 
این ســرزمین همواره برآن بوده انــد هریک از 
آن مناســبت ها و رخدادها را  به آیین و ســنتی 
بدل کرده، زمینــه ای برای نمایاندن ویژگی های 
فرهنگی و اجتماعی جامعه خویش فراهم آورند. 
از جمله این ختنه ســوران یا »ســنت کنان « به 
روایت عبداهلل مستوفی در کتاب »شرح زندگانی 
من« است. این تاریخ نگار توصیفی جالب درباره 
ایــن مراســم در روزگار قاجار دارد کــه ما را با 
جلوه هایی از خلقیات ایرانیــان به ویژه در توجه 
به همنوعان آشــنا می سازد »یک روز دیدیم، در 
غیر موقــع، براي ما اندازه لبــاس میگیرند آنهم 
زري ناصــري گلي! ... کم کم جســته گریخته از 
بیانات زیرلبي بعضي پرچانه هاي خانه دانستیم 

که تفصیل از چه قرار خواهد بود. ... ســه دست 
رختخواب انداختند و مــا را خواباندند. بالفاصله 
دســته مطرب در تاالر شــروع بنوازندگي کرد، 
مهمانها هم یکي یکي میرســیدند. اول باطاق ما 
میآمدند و تبریک میگفتند و بعد بتاالر میرفتند 
ما صداي ساز و آواز را میشنیدیم. ... از فردا صبح 
ســر هدیه هاي قوم و خویشــان و دوستان که 
باین جشن دعوت شــده بودند باز شد، هدیه ها 
اکثر کاســه نبات و گاهي پارچه هاي نابریده اي 
براي لباس بود«. مســتوفی همچنین می افزاید 
»در این دوره ختنه ســوران براي پسربچه ها یک 
نیمه عروسي و خیلي معمول بود. هرکس تمکني 
داشت براي پســرش این جشــن را میگرفت ... 
رسم ختنه کردن طفل در چهل روز اول والدت 
جــز در خانواده هــاي فقیر که توانائي جشــن 
نداشــتند معمول نبود«. ادوارد پوالک، پزشک 
اروپایی دربار ناصرالدین شــاه نیز ختنه سوران 
را چنیــن توصیف کرده اســت »این مراســم با 
جشن و ســرورهائی نیز توأم است: به فقرا صدقه 
می دهند، مهمــان دعوت می کنند و شــیرینی 
می خورند؛ کســی هم که ختنه شده است لباس 

نو می گیرد«. 

آیین ها و سنت ها؛ بهانه هایی برای همنوع دوستی

جشن هایی همراه با کمک به نیازمندان
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