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پل فیروزهدامگه حادثه

سرزمین مالیات های ناگزیر
کشاورزان و رعیت های ایرانی روزگار قاجار  روایت جهانگرد ژاپنی از زندگی اقتصادی 

زندگی کشــتکاران ایرانی با خیشی کوچک 
در دســت و خرمن کوبی کــه گاوی آن را با خود 
می کشد، در قلب کشــتزاری که امید و زندگی 
او به شــمار می آید، تکه ای مهم از تاریخ و زیست 
اجتماعی ایرانیــان و بازتابانده زندگی رعیت ها و 
کشاورزان ایرانی بوده زیرا کشــاورزی تا سال ها 
محبوب و کار و پیشه بیشتر مردم به شمار می رفته 
اســت. این تصویر در میان دست نوشــته های 
جهانگردانی نیز که به ایران سفر کرده اند، بازتاب 
داشته است. نوبویوشــی فوروکاوا، یک دیپلمات 
و جهانگرد ژاپنی، یکی از آنها اســت که همراه با 
گروهی به سرپرستی یوشیدا ماساهارو در روزگار 
قاجار به ایران سفر کرد. او نویسنده ای خوش ذوق 
و تیزبیــن در این روایت ها به شــمار می آید که 
طبیعت و درختان و زمین و کشاورزان را دوست 
می دارد. فوروکاوا کشــاورزان ایرانی را در ســفر 
به این ســرزمین این گونه با ابزار کارشان وصف 
کرده اســت »ابزاری که در کشاورزی به کار برده 
می شود شامل خیش که بیل ساده است؛ بوره، یا 
خرمن کوب که چارپا آن را می کشد؛ داس؛ جوال 
که گونه ای کیســه است؛ بیل؛ دو ســه غربال؛ و 
طناب است. جز این، برای هر کشاورز پایین درجه 
ابزار برای کشــت کردن یک گاو زمین زمینی که 
بتوان با یک گاو شخم زد و کشت کرد نیاز است. 
قیمت این ابزار دست کم پنج قران می شود. چنین 
زارعی هر  ســال برای گذراندن زندگی نزدیک به 
200 قــران هزینه می کند، و اســباب خانه اش 
معموال در دو ســه ظرف مسین، یکی دو فرش و 
زیرانداز و قالیچــه و کمی ظروف چینی و بطری 
خالی جای نوشــابه ]اشاید شیشــه های گالب 
و آبغوره اســت[ و ... خالصه می شــود که اینها 
بر روی هم بیش از 20 تومــان نمی ارزد. هزینه 
ساختن حصار دور قلعه روستا را مالک می پردازد 
و دیوار و حصار گرداگرد زمین های زراعی را رعایا 
می سازند. نیز هر رعیت قطعه زمین کوچکی را 
برای مصرف خودش صیفی می کارد و این زمین 
را از مالک امانت می گیرد اما مالک در مصرف این 
زمین تصرفی ندارد.« فوروکاوا زیست کشاورزان 
ایرانی را از نزدیک نگریسته، درباره آن داده هایی 
جذاب گرد آورده  است. او به بی سوادی روستاییان 
کشاورز و مناســبات مباشــر و کدخدا و دیگر 
سلسله مراتب در روستا اشــاره کرده، می نویسد 
»می شود گفت که رعایا هیچ سواد نمی آموزند. 
آدم باسواد در هر ده فقط یک نفر است. نماینده 
مالک که به جای او کارها را می گرداند، متصدی 
یا مباشر خوانده می شود و سه درصد محصول را 
برای اجرت خود می گیــرد. کدخدا هم منصوب 
مالک اســت و حقوق او یک پنجــم محصول. 
پذیرایی کردن از مالک هنگام بلوک گردشــی او 
یا از ماموران دولتی و حکومتی که برای کارهای 
مربوط به ده می آینــد با کدخداســت و او باید 
همیشه دســت کم یک مادیان آماده نگهدارد.« 
نویســنده افزون بر این از دیده ها و شنیده هایش 
نتیجه می گیرد کشاورزان برای جبران رنجی که 
در کار تاب می آورده اند »در همه مدت کشت وکار، 
از بذرافشــانی تا درو کردن محصول، همیشه در 
کار فریب دادن صاحب زمین اند؛ و مالکان هم، از 
ارباب ده گرفته تا خرده مالک، نمی توانند از نیرنگ 
و فریبکاری آنها جلو گیرند. مباشران و کدخدایان 
بارها چوب و فلــک برای مجــازات رعایا در کار 
می آورند؛ اما ســرانجام حریف آنها در ریا کردن و 
پنهانکاری نمی شــوند. مالکین راهی ندارند که 
از این کار رعایا جلوگیرند. دولت هم فشــار و آزار 
در کار می آورد و تا جایی کــه می تواند مالیات را 
سنگین می بندد و به صورت اصل و فرع تحمیل و 
وصول می کند و عامالن شیره مودیان را می کشند 
و از نقد و جنس از آنها می گیرند، و فریادرسی هم 
نیست. بیشتر زمین دارانی که خرده مالک نامیده  
می شوند موضوع این آزار و تحمیل هستند.« این 
جهانگرد ژاپنی سپس به مسأله مالیات در جامعه 
دوره قاجار پرداخته، می گوید آن مالیات در پاییز 
جنسی و در بهار نقدی  است »زارعین پایین که 
صاحب زمین نیســتند یا رعایا دو دسته اند: یک 
دســته را رعیت پادشــاه می نامند و اینان فقط 
مالیات سرانه ای که ســرمردی خوانده می شود، 
می پردازند؛ و به هر جا که بروند نمی توانند از این 
مالیات بگریزند. دیگران هم که مالیات ســرانه 
نمی پردازند، به این عنوان که رعیت دولت اند هر 
یک ســاالنه 20 قران می پردازند. اما در اراضی و 
دهاتی که کدخدا قوی است جز اصل مالیات که از 
اراضی و محصوالت گرفته می شود، مالیات سرانه و 
مانند آن نمی پردازند.« فوروکاوا نیز اما شگفت زده 
اســت که چرا مــردم در ایــران ناگزیرند دیگر 
مالیات های گوناگون نمادین و فصلی هم بپردازند. 
او از رســمی به نام پیشکش یاد کرده، می نویسد 
»پیشــکش هم یک منبع درآمد ســاالنه است. 
هدایای مرسوم در عید نوروز و ایام شادی و عزا را 
پیشکش می نامند، که شامل اقالم بسیار از جواهر 
و اسب و ابریشــم و قالی و... به بهای چند ده هزار 
سکه طال است، و همچون کوهی بر روی هم توده 
می شود و به وزیران و دیگر بزرگان می دهند. گویا 
مبلغ پیشکش ها در ســال بیش از 1000000 
تومان می شود. دیگر، کسی که عریضه می دهد 
و درخواســتی به نفع خود دارد، عادی است که 
آشــکارا زر و نقره یا جواهر پیشکش کند. چنین 
نیست که پنهانی پیشکشی ندهند اما همین وضع 
مایه فساد ماموران دولت است. درباریان و خواص 
شاه نیز از این راه منتفع می شوند، و بسیارند از این 
کسان که با رساندن عرایض یا سفارش کردن در 
کار دیگران حق الزحمــه می گیرند.« این روایت 
رنج ها و تکاپوهای ایرانیان در تاریخ برای گذران 

زندگی به شمار می آید.

 گویی مردگان را
دوباره می بینم

 و هرزگوین  یاریگری مردم در هنگامه جنگ بوسنی
جنگی در جهان مدرن رخ داد که ســال ها است 
درباره اش نوشته و فیلم ساخته اند. جنگی سخت و 
تلخ در قلب اروپای متمدن در میانه سال های 1992 
تا 1995 میالدی. آوردگاه بوسنی و هرزگوین، چه 
در هنگامه درگیری ها، چه پــس از آن، از نمادهای 
یاریگرانه انســان درمانده به انســان دیگر در زمان 
جنگ برای رهایــی از مــرگ و آوار و پس از جنگ 
برای پاسداشت کشــتگان سرشار بوده است. کتاب 
»گل های سرخ ســارایوو؛ به سوی راهی برای حفظ 
یاد« نوشته عذرا یونسوویچ در همین زمینه، روایتی 
از یاریگری آدم های زمانه ما در رویارویی با جنگ و 
رنج به شمار می آید. اشــاره های پراکنده نویسنده 
به بازتاب جنــگ در روزنامه ها و فیلم ها و متن های 
درسی، داده هایی گوناگون دربردارد که نشان می دهد 
انســان چگونه در زمانه نیســتی نیز با سرخ کردن 
خاکی که کشــته داده، یا ریختن گل بر رودخانه ای 
که مزار کشتگان بی نام و نشــان است، به یاری روح 
زخمی انسانیت پس از جنگ برمی خیزد. نویسنده 
از میان جســت وجوهایش به یک نمایشگاه عکس 
در سارایوو اشاره می کند که نه تنها برای پاسداشت 
خاطره کشتگان جنگ بوسنی، بلکه برای همدردی 
با آســیب دیدگان برج های دوقلــوی نیویورک در 
11 سپتامبر 2001 میالدی برگزار شده است. او با 
اشاره به نوشتاری از »اوسلوبوجنیه« روزنامه محبوب 
سارایوو دراین باره، می نویسد »مقاله یاد شده به این 
نکته توجه می کند کــه در همه تصاویر صورت ها با 
ماسک هایی پوشیده شــده؛ شبیه ماسک هایی که 
مردم در حمالت به نیویورک و واشنگتن بر صورت 
داشتند.« نویســنده ســپس روایت می کند »این 
ماســک ها برای محافظت در برابر اهریمن معنایی 
نمادین دارند و ما در طول ایام جنگ در بوســنی و 
هرزگوین با آن روبه رو شــدیم.« عذرا یونسوویچ باز 
از همین روزنامه گواه می آورد که کنسرتی نیز برای 
بزرگداشــت قربانیان سربرنیتسا برپا شده است که 
نوازندگانی از نیویورک در آن بوده اند و رهبر ارکستر 
نوازندگان گفته است »ما می خواهیم میان تراژدی 
رخ داده در سربرنیتسا در 1995 و اتفاقی که در 11 
سپتامبر نیویورک رخ داده ارتباط برقرار کنیم.« این 
یاریگری همدالنه را در دیگــر داده ها و روایت های 
همین کتاب درباره بازســازی بوسنی نیز می توان 
دریافت. نویســنده به آیین های یادبود نیز اشــاره 
می کند که هم قربانیان جنگ، هم خاطره یاریگری به 
بازماندگان و زخمیان را پاس می داشته اند؛ همچون 
یازدهمین ســالگرد جنایت فرهادیا )خیابان اصلی 
ســارایوو( »که در آن عده ای در صف نان ایســتاده 
بودند و 26 نفر کشته و 108 نفر مجروح شدند ]...[ 
روزنامه اوسلوبوجنیه حقایقی از صدمه دیدگان ارایه 
می دهد و می نویسد که نمایندگان استان سارایوو از 
محل این حادثه بازدید کرده اند و با نثار گل و قرائت 
فاتحه و یک دقیقه ســکوت به آنهــا ادای احترام 
نموده اند. این روزنامه گفته های کوتاهی از یک زن 
بازمانده از مجروحان این حادثــه و اظهارات مردی 
به نام احمد بــالن را که مجروحان را نجات می داده، 
به چاپ رسانده است. احمد می گوید: من مجروحان 
را نجات می دادم. نمی توانــم آنچه را که در آن صبح 
آرام رخ داد فرامــوش کنم. مثل آن اســت که دارم 
مردگان را دوباره می بینم.« کتاب »گل های ســرخ 
سارایوو؛ به ســوی راهی برای حفظ یاد« همچنین 
به کوشش ها و یاریگری هایی اشــاره دارد که میان 
مسیحیان و جامعه اســالمی بوسنی برای بازسازی 
مسجدها و دیگر بناهای دینی و تاریخی پدید آمده. 
عذرا یونســوویچ روشــن ترین نمونه این همدلی و 
همراهی را در بازســازی مسجد فرهادپاشا می بیند 
»مسجد فرهادپاشــا یکی از قدیمی ترین مساجد 
بانیالوکا بود. این مســجد در 1679 ســاخته شده 
بود و یونســکو از آن حفاظت می کرد].[ این مسجد 
در جریان جنگ تخریب شــد و از ســنگ های آن 
برای راه ســازی در جمهوری خودمختار صربستان 
استفاده شــد. ]روزنامه[ دنونی آواز در بیان اقداماتی 
که هم اکنون برای بازسازی مسجد در جریان است، 
گزارش کرد که یک ســازمان اروپایی، که با جامعه 
اسالمی همکاری می کند، روی بازسازی مسجد کار 
می کند«. نویسنده کتاب ســپس روایتی از همین 
روزنامه مــی آورد تا اهمیت اینگونــه یاریگری ها را 
در جهان امروز بنمایاند »مســجد فرهادپاشا نماد 
آشــتی جویی در بانیالوکا و بوســنی و هرزگوین و 
همکاری میان مسیحیت و اســالم در اروپاست.« 
این راوی یاریگری در میانه جنگ اندوه بار بوســنی، 
نمادهای یاری و انسانیت را در هنگامه درگیری ها را 
سپس در فیلم هایی می جوید که دراین باره ساخته 
شده اند؛ »به سارایوو خوش آمدید« از آن دست است 
که آن را »بیانگر ســختی های زندگی در سارایووی 
تحت محاصره« می داند و درباره اش می نویسد »فیلم 
عین واقعه را نشــان می دهد؛ تالش روزنامه نگاری 
بریتانیایی برای خارج کردن کودکان خردسال یک 
یتیم خانه از ســارایوو به ایتالیا و یافتــن پدر و مادر 
دختری به نام امیرا، که قصــد دارد او را به فرزندی 
بپذیرد. یتیم خانه پیوسته زیر آتش است و گلوله باران 
می شود: نه آب دارد نه برق. روزنامه نگار پس از چند 
بار تالش، موفق می شود پس از ارتباط برقرار کردن با 
یک سازمان غیردولتی بین المللی، کودکان را به ایتالیا 
ببرد.« نویسنده سپس داده هایی درنگ آمیز درباره 
یاریگری در این روایت می  آورد »به هر شکل بخش 
زیــادی از فیلم زندگی مردم عــادی با قومیت های 
مختلف را نشــان می دهد که هر یک به روزنامه نگار 
کمک می کنند تا مادر امیــرا را پیدا کند.« همه این 
یاری رســانی ها در اوج روزهای ســخت محاصره 
جنگی رخ می دهد؛ آنگاه که مــردم برای گرمایش 
خانه ناگزیرند کتاب هایشان را بسوزانند یا در کوچه 
و خیابان لقمه ای غذا بجویند. کتاب »گل های سرخ 
سارایوو؛ به سوی راهی برای حفظ یاد« بدین ترتیب 
با روایت یاری در جنگ، به حفره هایی انفجار اشاره 
می کند که در پاسداشت آن روزها به رنگ گل های 
نمادین سرخ افسانه ها قرمزرنگ شده و روشن ترین 
نمادهای پاسداشت یاری انسان به انسان در میانه رنج 

و هنگامه جنگ در تاریخ اند.  

 از شاطر جالل پیروزی فرد 
تا حاجی باقر َشعر باف

»چهارسوق ایثار«، کتابچه ای کوچک به کوشش 
ابوالقاسم شایق و غالمرضا حســن پور است که با 
نقشی از سقف گنبدین و مقرنس کاری بازارچه های 
تاریخی یزد، قصه هایی از یاریگری اصناف و بازاریان 
این شهر را در هنگامه های انقالب و جنگ در تاریخ 
معاصر روایت می کند. قصه هایی دل نشین که در 
آنها بوی هل و گالب کیک یزدی و عطر و عبیر اش 
گندم های سنتی را در میان صدای گلوله و آتش بار 
در پــِس خاکریزهای جبهه می تــوان حس کرد. 
راویان این کتاب، تاریخ اجتماعی یاریگری اصناف 
را در برهه ای از تاریخ معاصر ایــران روایت کرده و 
گواهی داده اند صنف قناد و شــیرینی پز یزدی، در 
جایگه صنفی محبوب و پرکار در این شهر، چگونه 
برای روحیه بخشــی یاریگرانه بــه رزمندگان به 
جبهه رفته اند تا در میانه جنگ کیک یزدی بپزند. 
نویسندگان این کتابچه همچنین از فالوده سازانی 
سخن رانده اند که در فالوده معطر یزدی به اندازه ای 
بسیار می پخته، با شــربت گالب و دیگر عرقیات 
خوش بو به همراه یک نفر با ماشــین به شــلمچه 
می فرســتاده اند. آنها روایت کرده اند صنف هایی 
همچون صافکار، باتری ســاز و تعمیرکار خودرو و 
آرایشــگر و چلوکبابی، همچون یاریگرانی آرام و 
بی هیاهو چه محبوبیتی در میان رزمندگان جنگ 
داشــته اند؛ همین گونه صنف نانوایان که با شوری 
سرخوشانه هزاران قرص نان را شبانه می پخته اند 
تا با هواپیما به خط مقدم بفرستند. محمد حسین 
نجفی، راوی این قصــه درباره عطر نــان تازه در 
شب های آرام یزد که همه مردم جز بسیاری از اهالی 
صنف نانوایان در خواب بوده اند، می نویسد »شاطر 
جالل پیروزی فرد رئیس صنف نانواهای یزد، انسانی 
بسیار دلسوز بود. او و برادرش شاطر  کاظم، شب با 
ماشین شخصی خودشان راه می افتادند و نانواها را 
برای پخت نان بسیج می کردند. با پیگیری این افراد 
در شهر یزد از شب تا صبح چندین ماشین پر از نان 
آماده ارسال می شد. دلیل پخت شبانه هم این بود 
که صبح مردم به خاطر جبهه با کمبود نان رو به رو 
نشوند«. اصناف، آنچنانکه این روایت ها می نمایانند، 
در هنگامه رنج و بالهای جامعه، تنها در اندیشــه 
دستیابی به سود و پیشه روزانه شان نبوده که نه تنها 
می کوشیده اند نیاز جبهه های جنگ را برآورند، در 
اندیشه زیست روزمره همشهریانی نیز بوده اند که 
هر روز برکنار از جنگ برای ســفره به نان تازه نیاز 
داشــتند. راویان این کتاب، همساِن این رویکرد را 
در میان صنف نانوایان که پیوندی نزدیک تر با مردم 
به نسبت دیگر صنف ها داشتند، در بخش تاریخی 
مربوط بــه انقالب هم بازگفته، نوشــته اند پس از 
دســتور رهبران انقالب برای اعتصاب سراسری، 
اعضای صنف نانوا به ســراغ روحانی بزرگ شــهر 
رفته، از او پرسیده اند »نانواها چه بکنند« و روحانی 
نیز در همراهی با مردم و نانوایان گفته  است »نان 
مردم را به موقع و باکیفیت بپزید«. نویســندگان 
این کتابچه اما یادآور شــده اند هرچند صنف نانوا 
با وجود میــل باطنی، برای بــرآوردن نیاز روزمره 
مردم به نــان به اعتصاب و مبارزه نپیوســتند، اما 
در پی کارشــکنی های حکومت، رنج و ســخت 
فراوانی را تــاب آوردند »حکومت شاهنشــاهی 
برای توزیع گندم و آرد مشــکل درســت می کرد 
تا مردم را در تنگنــا قرار دهد. هنگامی که موضوع 

را با حاج آقا در میان می گذاشــتیم، ایشان از افراد 
خیرمند کمک می گرفتند و آرد و نان مردم تهیه 
می شــد«. این داده های تاریخی افــزون بر آن که 
اهمیت یاریگرانه صنف نانوایــان را در برهه های 
حســاس تاریخی می نمایاند، آگاهی هایی جذاب 
درباره ســاختار حمایتی اصناف در تاریخ معاصر 
ایران نیز دربردارد. کســانی که با کارکرد و جایگاه 
اصناف ایرانی در تاریخ آشنا بوده اند، همچون جان 
فوران در کتاب »مقاومت شکننده« نوشته اند آنان 
در گذر تاریخ به دو طبقه پشتوانه داشته اند؛ یکی 
بازرگانان که اصناف بیش تر برای آنها کار می کردند، 
دیگر عالمان روحانی. این روایتگران تاریخ یادآور 
شده اند روحانیان با میل بسیار، داوطلبانه پشتیبانی 
از طبقه های گوناگون اصناف را برعهده می گرفته، 
صنعتگران در سایه این پشتیبانی ها به آسودگی 

روزگار می گذراندند.
جهانگردانی کــه در دوره های گوناگون تاریخی 
به ایران ســفر کرده اند نیز این توجه به نیاز مردم و 
دغدغه اجتماعی را در میان اصناف روایت کرده اند. 
کوتزیبیو، جهانگردنویس روس که به سال 1282 
در ایران بوده، در گذر از بازار تبریز به واقعیت هایی 
درنگ آمیز درباره دغدغه های اجتماعی پیشه وران 
تبریزی دســت یافته اســت و روایت می کند اگر 
یک خرده فروش کاالهای مشتری را در دسترس 
نداشت، به آســانی مســأله را فرو نمی گذاشت و 
برای رضایت مشــتری و برآوردن آنــی نیاز او، آن 

کاال را از همــکاران خــود وام 
می گرفت. هرچند شماری از 
پژوهشگرانی که درباره اصناف 
و ماهیت شان نوشته اند، بر این 
باورند یاریگری و دغدغه های 
اجتماعی، بخشــی از کارکرد 
اقتصــادی و اجتماعی اصناف 
در تاریخ ایران بوده اما واقعیت 
آن اســت که شــاطر جالل 
و بــرادرش هــر دو به عنوان 
یاریگرانی نیکو روش و محبوب 
به تاریخ پیوســته اند و آنان را 

در کنار صاحبان صنف هایی می توان پنداشت که 
از گذشــته های دور نمادهای یاریگری صنفی در 
جامعه و زمانه شان بوده اند. مثال مسگر ساده زمان 
شاه عباس یکم صفوی در اصفهان که مقصودبک 
نام داشــته، برپایــه داده های کتاب هــای تاریخ 
اجتماعی همچون »تاریخ ری و اصفهان« نوشته 
حسن جابری انصاری، نماد یاری به مردم و پایه گذار 
ساخت بازارچه، چهارســوق و کاروانسرایی برای 
همشهریانش بوده  است. پیشه ورانی دیگر همچون 
حاجی سیدحســن صباغ و حاجی باقر َشعرباف 
نیز در همین دســته می گنجند که محمدطاهر 
نصرآبادی در کتاب »تذکــره نصرآبادی« روایت 
کرده اســت چگونه با نیک اندیشــی بخشــی از 
درآمدشــان را برای یاری به اشــخاص پریشان و 
محنت زده اختصاص داده بود و اگر کسی از اعضای 
صنف ها تهیدســت از دنیا می رفــت، هزینه های 
مراسم درگذشت و تدفین شــان را می پرداختند. 
جز ایــن پیشــه وران دوست داشــتنی و نامدار، 
بی شمار پیشــه ورانی دیگر نیز در تاریخ اجتماعی 
به یاری مردم زمانه شان شتافته اند که نامی از آنها 
برجای نمانده اما کوشش شان برای ساخت بناهای 
همگانی، نام صنف شان را در جایگاه یاریگر مردم در 

تاریخ زنده نگه داشته است. مسجدهای حماالن و 
شیره پزان و مدرسه کاسه گران در اصفهان روزگار 
صفوی و بسیار بناهای دیگر در دوره های گوناگون 
تاریخ ایران در این میان نمونه هایی روشن به شمار 
می آیند. کنــت دوگوبینو، فیلســوف و جهانگرد 
فرانســوی هنگام ســفر به ایــران در دوره قاجار، 
اصناف ایران در روزگار ناصرالدین شاه را بسیار پویا 
دریافته، آنها را با اصناف فرانسوی در زمان سلطنت 
لویی برابر کرده است. مهدی کیوانی نیز در کتاب 
»پیشه وران و زندگی صنفی آنان در عهد صفوی« 
یادآور می شود »در بازارهای کنونی ایران، اعضای 
ثروتمند یک کســب، به اعضای فقیرتــر و دچار 
پریشانی کمک می کنند؛ آنها این کمک را به عنوان 
وظیفه ای اخالقی و مذهبی و تداوم رســم اصناف 

باستانی می بینند«. 
 محاصره خلیفه المقتدر 

و بست نشینی چینی بندزن ها
داده هایی در ایــن میانه در منابع و پژوهش های 
تاریــخ اجتماعی نشــان می دهد پیشــه وران و 
اصناف، گاه به مبارزانی در برابر ستم طبقه حاکم 
در پشتیبانی از خرده پیشه وران و توده های ضعیف 
مردم بدل شده اند. صباح ابراهیم سعید الشیخی در 
کتابی درباره اصناف در عصر عباسیان، گواه هایی 
دراین باره از تاریخ میانه اســالمی آورده است که 
البته بی تردید تنها به همان دوره محدود نشــده، 
در دیگر دوره های تاریخی نیز نمونه هایی همسان 
آن می توان جســت »در  سال 
305 هجری قمری امیر بصره 
مقرر ســاخت که بازارها باید 
میزان معینی کاال تولید کنند، 
پــس بازاریان در برابــر او به پا 
خاســتند و او را در خانــه اش 
محاصره کردند، تــا آن جا که 
خلیفه المقتدر ناگزیر از برکنار 
کــردن او گردید«. الشــیخی 
همچنین یادآور می شود »بارها 
اصنــاف در برابر مالیاتهایی که 
دولت وضع می کرد، ایستادگی 
کردند، بافندگان پارچه های پنبه ای و ابریشــمی 
در بغداد، هنگامی که بویهیــان مالیاتی بر مبنای 
یک دهم از تولیدات آنها مقرر ساختند، به پا خاستند 
و تا این مالیات ملغی نگردید، وضع آرام نگرفت«. 
همسان این روایت را در تاریخ معاصر نیز می توان 
جست که زیست شورمندانه اجتماعی پیشه وران 
و صاحبان اصنافی را می نمایاند اســت که هرگز 
در گذر تاریخ در برابر بحران هــای اجتماعی آرام 
نمانده اند. نمونه روشن آن را در رخداد بست نشینی 
در دوره مشــروطه می توان دید. نخست 60 نفر از 
بازرگانان  در باغ ســفارت انگلیس در جریان یکی 
از این بست نشینی های معترضانه متحصن شدند 
اما شمارشان به زودی به 14 هزار نفر رسید. کمیته 
ســران اصناف، این جمعیت را که بیش تر از اهالی 
بازار بودند، سامان می بخشید. یرواند آبراهامیان در 
کتاب »ایران بین دو انقالب« به تفصیل از مناسبات 
و روزمرگی هــای ایــن اصناف مبارز نوشــته، به 
روایت هایی از ناظران این رخداد اشاره می کند که 
گفته اند بیش از 500 چادر در باغ سفارت دیده اند 
زیرا همه اصناف حتی پینه دوزها، گردوفروش ها و 
چینی بندزن ها نیز هریک چادری ویژه داشته اند. 
رویکــرد یاریگرانه اصناف و رهبران شــان در این 

اعتراض بزرگ مدنی اما آن جا است که کمیته سران 
اصناف با دریافت وجه هایــی از بازرگانان، معاش 
کارگرانی را برمی آوردند که به دلیل تحصن، دیگر 
درآمدی نداشــتند. این رخدادها درحالی در دوره 
مشروطه روی می دهد که در زمانی نزدیک به آن 
دوره، حکومت قاجار در پی آگاهی از همین جایگاه 
مهم مبارزاتی و منتقدانه تاریخی اصناف می کوشد 
آنان را در مدیریــت و امور حکومتی دخالت دهد؛ 
پاره ای منابع تاریخی روایت کرده اند اصناف افزون 
بر دیگر گروه های شهری مانند دسته های قومی، 
مذهبی و زبانی، طرف مشــورت حکومت مرکزی 
در تعیین مامورانی مهم همچون میراب، مباشــر، 
محتسب، داروغه، کالنتر، شیخ االسالم و امام جمعه 
بوده، رییسان شان واســطه میان اعضای صنف از 
یک سو و مردم از ســوی دیگر با حکومت به شمار 
می رفته اند. سرجان ملکم در کتاب »تاریخ کامل 
ایران« دراین باره می نویسد »در هر شهر و آبادی، 
در مورد هر امــری، تجار و صنعتگــران هر کدام 
ســرکرده یا نماینده ای دارند که موظف به حفظ 
منافع خاص صنف خود اســت و شاه او را متصدی 
قرار می دهد و همه نظریات و خواسته های موجود 
را با حاکم شهر حل وفصل می کند«. حکومت ها اما 
با وجود این آگاهی و اهمیت بخشی به اصناف، در 
بســیاری از زمینه ها از اهمیت و کارکرد آنها غافل 
شــده، حتی گاه اصناف و یاریگریشان به مردم و 
جامعه را، رقیب قدرت متمرکز خود می دانسته اند. 
روزگار پهلوی اول از این منظر، به ویژه وضع اصناف 
در تاریخ معاصر از نظر تنوع رویکردها جالب توجه 
اســت؛ هرچند اصناف در میان این دوگانگی ها 
هرگز رویکرد یاریگرانه شان را رها نکرده اند. برنامه 
سراسری مدرنیزاسیون در گستره فراگیر فرهنگ، 
سیاست و جامعه ایران در دوره پهلوی اول، محدود 
کردن نیروی سنتی و تاریخی گروه هایی تاثیرگذار 
همچون اصنــاف را در نظر داشــت؛ بخش هایی 
از جامعه که در نبوِد دولــت نیرومند و یکپارچه 
مرکــزی، ســالیانی دراز به یک نهــاد قدرتمند 
پشتیبانی برای مردم بدل شده بودند. حاکمیت 
اکنون می کوشید این نیرو و اهمیت را با جایگزینی 
نهادهای مدرن بپوشاند. این درحالی بود که هیأت 
اتحادیه اصناف تهران در آستانه کودتای رضاخانی، 
در اطالعیه ای به همه اصناف اعالم داشــت برای 
قطع ریشه فساد قاجاری برخاسته و قیام کرده و 
به گونه ای خود را در کنار اهداف رضاخان گذارده 
است. چنین تکاپوهایی دوگانه را نیز البته گونه ای 
یاریگری و دارای کارکــرد اجتماعی می توان به 
شــمار آورد که اصناف در تعامــل با قدرت کالن 
سیاسی، در پشــتیبانی از مردم انجام می داده اند. 
یاریگری هایــی اینچنین به دلیــل گرایش های 
سیاسی البته همواره مسیری یکسان نمی پیموده 
است؛ از همین رو آن اصناف و بازرگانان هنگامی 
که درمی یابند هدف پهلوی اول برپایی تجددی 
است که دســتاورد آن در کوتاه مدت، هرچند با 
پایه گذاری صنایع نوین همراه است، اما به فراوانی 
واردات در برابر صــادرات، گرانی کاالها و کاهش 
توان خرید مردم می انجامد، خط و مســیر خود 
را از حکومت جدا کرده، با پیوستن به گروه هایی 
دیگر در جامعه، با برنامه های غیربومی حکومت به 
رویارویی برخاسته، کوشیدند به روشی دیگر خود 
را همچنان یاریگــران صنف های خویش و مردم 

اجتماع بدانند و بنمایانند.
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کنشگران جبهه مردم
  واکاوی نقش و کارکرد یاریگرانه اصناف در تاریخ 

|  نسیم خلیلی  |

در بازارهای کنونی ایران، 
اعضای ثروتمند یک کسب، به 
اعضای فقیرتر و دچار پریشانی 
کمک می کنند؛ آنها این کمک 
را به عنوان وظیفه ای اخالقی و 
مذهبی و تداوم رسم اصناف 

باستانی می بینند 


