
  يراني تاريخي انجمن ا نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  83ـ106، صص 1396 بهار، ميكو سيي  ، شمارههشتمسال 

  

  چنته پابرهنه روزنامه ملي تاريخي برأت :روايت طنز فرودستان به
  

  1سيمين فصيحي
  چكيده

ـ يـك    چرا و چگونـه      مقاله حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه           ي  هروزنام
روشن سـاختن  ، بايد در   تر  ي قوي با تعبير  ،تواند و   مي چنته پابرهنه اي مانند     حاشيه
زيسته به كار گرفته شود و از اين رو ضـرورت دارد كـه بـه                 مياي كه در آن      زمانه

  برايهاي تاريخي بازگردد؟ نويسي به متن پژوهش تاريخدر منبع اصلي يك عنوان 
از  چنتـه پابرهنـه    روزنامههاي موجود     پس از بررسي شماره    ،پرسشاين  پاسخ به   

خواهـد  استدالل   در بستر تاريخي مشروطيت،      محتوي و مخاطب   ،لحن نظر سبك، 
 در دو مسير متفاوت     »حمايت از رنجبران  «روزنامه مسلك خود را در      اين  كه  شد  

واكـنش  «  ديگري  و ،»بخشي طبقاتي به نحو عام     آگاهي«يكي   :پيگيري كرده است  
، بـه نحـو     داده  قرار مي  ريتأث تحت   رابه حوادث و رويدادهايي كه زندگي رنجبران        

 و البتـه بـا      تئوريك اي شبه  با صبغه مقاالتي از اين روزنامه      ،در مسير اول  . »خاص
و  اغنيـا  در برابر ترسيم وضعيت طبقه رنجبر   اند، ضمن   تالش كرده  ،زباني رنجبرفهم 

دعـوتي   خواهانـه بـه زبـان طنـز،        هاي عـدالت   از طريق ترويج انديشه   آنان  تهييج  
در . باشندع موجود و از بين بردن فاصله طبقاتي         ايدئولوژيك براي اعتراض به وض    

. يافته است  بازتاب   فرودست در محتواي روزنامه   انضمامي قشر     مسائل ،مسير دوم 
بـراي   ي ايـن روزنامـه را       اهميـت و فايـده     ،با بررسي اين دو مـسير     مقاله حاضر،   

 درنگـاري كـه       اي از تـاريخ     سازد، يعني شعبه    روشن مي  »تاريخ از پايين  « نگارش
 نگاري سياسي، فرهنگي و اجتمـاعي بـا چـالش جـدي            مقايسه با سه قسم تاريخ    

ضرورت بنابراين،  . رو است   تاريخي طبقات پايين جامعه روبه    سترسي به وضعيت    د

                                                 
  .)fasihi@alzahra.ac.ir() س(استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا  .1

 .16/2/1396: دييتأتاريخ   4/6/1395: تاريخ دريافت
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توان چنين توضيح داد كه       را مي هاي تاريخي    بازگرداندن اين نوع متون به پژوهش     
نگاري همچنـين     نوع تاريخ  اما ،نگاري وابسته به منابع تاريخي است      هر نوع تاريخ  

 روزگـاري بـه     كند كه چه منابعي اهميت دارند، به طوري كه منـابعي كـه              تعيين مي 
ها را خيره    چشم» از پايين «نگاري    توانند مثالً در تاريخ     مي امروز   ند،آمد چشم نمي 

  .كنند
  

  ، طنز، فرودستان، عصر مشروطيتچنته پابرهنهروزنامه : ي كليديها واژه
  

  مقدمه
ا وقوع انقالب مشروطه شالوده پيدايش يك گفتمان سياسي و فرهنگي نوين پديد آمد كـه                ب

بخش زيادي از اين گفتمان سياسي و فرهنـگ         .  الينفك آن بودند   ءجز مردم كوچه و بازار   
 و مجـالت طنـز، چـه در         هـا   روزنامهو در اين ميان      كردند  نمايندگي مي  ها  روزنامهنوين را   

 ايفا  يا  عمده نقش   ،چه در شكل طنزي جدي و يا تركيبي از اين دو          دار و    قالب طنزي خنده  
چندان  ه ن روزنامه سياسي، انتقادي و كاريكاتوري مهم اين دوره         يها  روزنامهيكي از   . كردند

 ، كه با تكيه بر فرهنگ عامه و با استفاده از زبان مردمـي             است، چنته پابرهنه  ي  هشد شناخته
 ضمن اين كه استبداد سياسي را نشانه رفت، تمركز اصلي ،نهاگفتاري آهاي  ه و استعار  ها  مثل

 يها ينابرابرخواهي نهاد و با حمايت صريح از رنجبران جامعه به افشاي             خود را بر عدالت   
اين مقاله ضمن واكاوي دقيـق      . جامعه پرداخت  مشكالت اهالي درجه دو و سه      اجتماعي و 

نشان دهد كه چـرا       كرده است  تالش اين روزنامه از جهت سبك، لحن، محتوي و مخاطب،        
منبـع  يـك   به عنوان چنته پابرهنه همچون يا گرفته در حاشيه قراري هضرورت دارد روزنام 

 در ايـن    تـوان  يم ييزهايچ و چه    د، تاريخي بازگرد  يها  پژوهشنويسي به متن     اصلي تاريخ 
همه .  يافتتوان يمشده كمتر  روزنامه يافت كه در تواريخ رسمي، اسناد و سايرمنابع شناخته    

 مختلفي عبور كرده و در هر گدار بر بستر خاصـي            يها  منزلگاهنگاري از    كه تاريخ دانند    مي
روايـان و    نگاري سياسي بوده و موضوع آن شاهان و فرمـان           تاريخ  گاه هدف  .آرميده است 

ساز است فرهنـگ اسـت، نـه سياسـت، پـس بـه                آنچه تاريخ  اند   گاه ديده  ؛پيشگان سياست
، پـس   مغفـول مانـده    جامعـه بـه طـور كلـي          اند   گاه ديده  اند؛  گاري فرهنگي گراييده  ن تاريخ
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 كه همـه ايـن      ندا پي برده نيز   منزلگاه   نيآخردر  و   اند؛   اجتماعي را پديد آورده    ينگار تاريخ
، ولي هنگام آن است كه      اند  آمدهموضوعات هر يك به نوعي و هر كدام در سطحي به چشم             

، آنان كه تاريخ تمام ردپاهايشان را گـم         ها  خاموش،  ها  ماندهشيه  حا سازان غايب، در   تاريخ
چگونـه  اما  . آوردند را پديد    1»تاريخ از پايين  «از اين رو بود كه      . شوندكرده است، گزارش    

كـه تـاريخ كـور    را  يا اميدوارند بتوانند ردپاهـايي      توانند يم »تاريخ از پايين  «نگاران   تاريخ
تـرين ضـرورت بـه ديـده گـرفتن        كـه نخـستين و مهـم      كرده است پيـدا كننـد؟ اينجاسـت       

كه در عصر مـشروطيت     اي    گيرد، روزنامه   در افق قرار مي    چنته پابرهنه  از نوع    ييها  روزنامه
 و هم از طريق     پرداخت يم مشروطه   يها  آرمان و با سالح طنز هم به دفاع از          شد يممنتشر  

ير مردم و جامعـه ايـران شـده بـود،           گ  و آالمي كه در اين دوره گريبان       ها ينابسامانبازتاب  
  2.گشود يم براي توجه به تاريخ اجتماعي و اقشار فرودست جامعه يا نهيزم

  

   تاريخ طنز مدرن در ايرانومالحظاتي بر سنت طنزنويسي . 1
 هجـو آورده و گـاه بـا هـزل،           هـاي    زيرمجموعـه  ءطنز كه در ادبيات فارسي گاه آن را جز        

، در تاريخ ايـران     اند  نشاندهدر يك رديف    .. .حاضرجوابي و فكاهي، لطيفه، شوخي، مطايبه،     
. و در ميان آثار نويسندگان مختلف به اشكال گوناگون وجود داشته اسـت  طوالني  يا  سابقه
و چـه آن    بوده   تفريح و انبساط خاطر       و چه آن زمان كه ناظر بر شوخي و خوشمزگي        طنز  

                                                 
1. ‘history from the bottom up’ or ‘bottom-up history’ 

البتـه در   .  با اين رويكرد تاكنون پژوهشي به طور مستقل انجام نشده است           چنته پابرهنه در مورد روزنامه     .2
طنـز و   « بـه    توان ي به صورت عام صورت گرفته كه از آن ميان م          ييها  پژوهش طهطنز دوره مشرو  خصوص  

 اشاره كرد كه به بررسي شعر طنز در آثار شـعراي            ، نوشته محمدعلي كاتوزيان   ،» در دوره مشروطه   يتندزبان
ه نيز نگاشته شد »پژوهشي در تئوري و كاركرد طنز مشروطه  « با نام    يا  مقاله.  است دوره مشروطيت پرداخته  

 از ميـان    .دارد طنز با اشاره بـه دوره مـشروطه تمركـز            يكه بر اهميت، خاستگاه و اهداف و كاركردها       است  
 به آثاري اشاره كرد كه به معرفي و بررسي يك روزنامه يـا چنـد روزنامـه                  توان ي خاص نيز م   يها  پژوهش

مجلـه اسـتبداد   : در مطبوعات ايران عصر مشروطه   طنز  « مقاله   ،اند  فكاهي سياسي در عصر مشروطه پرداخته     
و 1 لدهاي ج ،عات فكاهي ايران  نگرشي بر مطبو   در كتاب    .هاست  نييكي از ا  ) .م1907-8/ . ق 25-1324(
در كنار سـاير     چنته پابرهنه روزنامه   از آن جمله     وده  ژوهش درباره مطبوعات فكاهي پرداخته ش     پ نيز به    ،2

  . فكاهي انتقادي عصر مشروطه معرفي و مورد بررسي اجمالي قرار گرفته استيها روزنامه
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 بوده   حاوي پيامي فردي و اجتماعي     م با تحقير و تمسخر داشته،     أزمان كه هدفي جدي و تو     
 مرز و تعين    ، طنز به عنوان نوع ادبي مستقل شناخته نشده و         سنت ادبي كهن   در   ،لبتها 1.است

. آميزي چون هجو و هزل نداشته اسـت  با ديگر مضامين انتقادي و خنده    در نسبت    مشخصي
 هعيب كردن بـود     زدن و  طعنه يعني تمسخر كردن،     اش يلغوي  ا همان معن  شتريب مراد از طنز  

خود را دراني   گاهي به شكل فحاشي و هرزهجويي شخصي داشته و   ي انتقام    جنبه معموالًكه  
  2.شده استشفاهي از اين دهان به آن دهان نقل نشان داده و به صورت 

التـين و از ريـشه      در   satira، برگرفتـه از     satire ي انگليسي   هطنز مدرن معادل واژ   اما  
satyros   اشـاره  آميز   م با چاشني خنده   أ كه به انتقاد غيرمستقيم اجتماعي تو      ،ستيوناني ا در

اين شيوه در ادبيات فارسـي در       . رديگ يمطلبي صورت    و با هدف آموزندگي و اصالح     دارد  
 3.دوره مشروطيت مشاهده كـرد    در توان يم اخير جايگاهي برجسته يافته و اوج آن را          هسد

 و شعرايي آغاز شد كه منتقد وضع موجـود و           نندگاتوسط نويس عمدتاً  طنزنويسي اين دوره    
 به تحول رهيافت و ذهنيتي پويا به        ن آنا عالقه. خواهان تحول و اصالحات در جامعه بودند      

بخشيده بود تا در مواجهه با موضوعات خاص جامعه با مهارت چشمگيري پـرده از               ايشان  
ند و از ايـن طريـق راهـي         گير روي ادعاهاي دروغين و مخرب بردارند، آنها را به تمسخر         

 و طنـز در  داشت، نظم و نثر مشروطه روحي اعتراضي  4.دبراي تحول خوانندگانشان باز كنن    
طنـز زاده غريـزه      «، به گفته يان جـك     .رفت يم شكل اين اعتراض به شمار       نيتر يادبواقع  

                                                 
ادبيـات  ،  »گيري آن در ادب فارسـي       شكل ياه  جلوهطنز و   «ناصري، ناصر،   .: ك.براي اطالعات بيشتر ر    .1

، زوار: ، تهران2 .ج، از صبا تا نيما ،)1382(پور، يحيي،    آرين ؛79-114 .صص،  7 .ش،  1385پاييز  ،  فارسي
، 42 .، ش 1371تيـر    ــ   ، خـرداد  كيهان انديـشه  ،  » گوناگون طنز  يها  وهيش«شوقي نوبر، احمد،    ؛  36،  13. ص

، مرواريـد : ، تهـران  طنزآوران امروز ايـران   ،  )1365 (،عمران الحي،صو   ،پور، بيژن   اسدي ؛112-126 .صص
  .5. ص
 .، س1384، پـاييز و زمـستان   نامه ايران، »طنز و تندزباني سياسي در دوره مشروطه« كاتوزيان، همايون،    .2

  .268.  ص،88-87 . ش22
طنـز و   «؛  انكـارو : تهـران ،  فرهنـگ واژگـان و اصـطالحات طنـز        ،  )1385(اصالني، محمدرضـا،    .: ك.ر .3

  .36-37 .صص، 2 .ج، از صبا تا نيما؛ 81-82. ، ص»گيري آن در ادب فارسي  شكليها جلوه
4. Gheissari, Ali, ‘Despots of the World Unite! Satire in the Iranian Constitutional Press: The 
Majalleh-ye Estebdad, 1907- 1908’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the 
Middle East, Vol. 25, No. 2, pp. 362, 361. 
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 ياه حيتفر مشروطه از بند  طنز دوره1.»اعتراض است؛ اعتراضي كه به هنر تبديل شده است
 هجو و هزل جنبه خصوصي، تفنني و استثنايي خـود را            ه بود؛ افراطي و سطحي رهايي يافت    

شـعور   پرسـتانه، شـور و      مـيهن  احساسات. شده بودند  و ابزار مبارزه سياسي      هاز دست داد  
ـ      گري،  آزادي و انقالبي     دره بـود،  عالوه بر اين كـه در اشـعار سياسـي و وطنـي نمـود يافت

  2.ه بود فكاهي نيز جاي خود را به سرعت باز كرديها روزنامهاي از  مجموعه
  

  چنته پابرهنهزمينه و زمانه پيدايش روزنامه . 2
 او. كـرد  در تهـران منتـشر       . ق 1328 را محمود افشار در اواخر سال        چنته پابرهنه روزنامه  

 كه در دوره قاجار مديريت روزنامه را به عهـده داشـت، اولـين               بوددومين محمود افشاري    
 در اصفهان بود و سومين آنها پنج ماه         نشريه فرهنگ  مدير   . ق 1303د افشار در سال     محمو

  3. را انتشار دادآيندهقبل از انقراض قاجار روزنامه 
امتياز، دبير و كاتب روزنامـه را        ، هر سه عنوان صاحب    چنته پابرهنه  مدير   ،محمود افشار 

زنامه به صورت هفتگي و مـصور       اين رو . كرد يم امضا   »محمود پابرهنه «داشت و با عنوان     
 بزرگ، با خط نستعليق ريز و چاپ سنگي انتشار يريوزبه مدت يك سال در چهار صفحه 

ـ تعيين تاريخ اولين و آخرين شماره نشريه مـشكل بـه نظـر              . افتي  يم   چـون در   ،رسـد  يم
 آن نيـز در دسـترس       يهـا   شمارهانتشار نشده و همه      هاي اوليه ذكري از تاريخ دقيق      شماره

  4.به طور پراكنده باقي مانده است شماره از آن 30 تنها .يستن
 چهـارم روزنامـه بـه      صـفحه  .اسـت و عريـضه     خبـر    ،ي روزنامـه شـامل مقالـه      امحتو

كـل  « نماينده طبقه دهقـان و       »بابا احمد « اختصاص يافته كه در دو شخصيت        كاتورهايكار
ر در شـكل اشـعار اجتمـاعي    گفتگوي اين دو نف. اند  شده نماينده قشر كارگر ترسيم      »شعبان

                                                 
زبـان و   ي  هـا   پـژوهش  ،»پژوهشي در تئوري و كار كرد طنز مـشروطه        « و ديگران،    ،كرمي، محمدحسين  .1

  .8.  ص،1 .ش، 1388بهار ، ادبيات فارسي
  .39.  ص،2 .ج، از صبا تا نيما .2
  .218 .، ص15 .ش، 1379آذر و دي ، بخارا، »روزنامچه مطبوعات«قاسمي، فريد،  .3
 محـيط   ؛189 .كمـال، ص  : ، اصـفهان  2 .، ج تاريخ جرايد و مجالت ايـران     ،  )1364( صدرهاشمي، محمد،    .4

  .231 .، صبعثت:  تهران،تاريخ تحليلي مطبوعات ايران ،)1375 (طباطبايي، محمد،
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لحن روزنامه  . اند  دانسته دهقاني و كارگري را منتسب به ماژور ابوالقاسم الهوتي           ي  هطنزگون
  1.شود نميسواد و باسواد از شنيدن و خواندن آن خسته  سواد و بي  است كه كميا گونهبه 

ـ            ساختار طنز روزنامه     ز ترسـيمي   تركيبي از نوع طنز نوشتاري در قالب نظم و نثر و طن
 و زبان نوشـتاري     استعاميانه  استعارات    و ها  مثل برگرفته از    معموالً مقاالت   نيعناو .است

 روزنامه در فضاي بين يها نوشته 2.ي ادبي استها نتيزآن بسيار ساده و روان و به دور از 
  روزنامه گاه در قالب نقدي تند و با عباراتي خـشن           مطالب .كند يمآزادي و استبداد نوسان     

 »گفتن و نگفتن«در مرز بين كه  كند يم ييبندها و گاه خود را محدود به قيدوشود يممطرح 
 بدنم  ايمگر خرم به گل مانده،      « ،»مگر من فضول هستم   « و با تكرار عباراتي چون       ماند يم

 نگرانـي   ،»ام  كـرده مگر حبس سه روز و سه شب را فراموش          «،  »ترسم يم« ،»خارش دارد 
 دارد ميشكار و تلويحي، پرده از اسرار برآاين ترس و بيم   فارغ از،اما. دكن ميخود را ابراز  

  .زند ميبه افشاگري دست و با نقد و نظر خويش 
روزنامه خـود را    او  گرچه  . ول روزنامه اطالعات زيادي در دسترس نيست      ئاز مدير مس  

همسويي . نشان از تمايالت وي به حزب دموكرات دارد       آن   محتواي   ،كرد يمطرف اعالم    بي
 بـا   اش   همسويي ، بر مواضع حزب اعتداليون    شانتقادات،  استقالل و   ايران نو با دو روزنامه    او  

 مورگـان   يهـا   استيس از   شو نيز دفاع    حزب دموكرات در حمايت از رنجبران      يها  برنامه
، بـود  دوستي نزديكي برقرار كرده      ها  دموكراتشوستر آمريكايي در اصالح امور مالي كه با         

                                                 
زنامه از حيث مفـاد و مـدلول         رو يكاتورهايكار گفته شده كه  . 226 . ص ،تاريخ تحليلي مطبوعات ايران    .1

البتـه بخـشي از   . سـازي چنـدان قابـل توجـه نيـست      كشي و منظره داراي اهميت است، اما از حيث صورت  
 كه توسط فردي به نام عليرضا طراحي شده و با امضاي           كاريكاتورهاي اين نشريه از كل شعبان و بابا احمد        

 فرد ديگري آنها را كـشيده و        احتماالً  كه كاراكترها  ديگر طراحي اين   يها  نمونهبا   درج شده » راقم عليرضا «
 طراحي  تر  قدرت و با  تر يفن كار عليرضا . يا در ليتوگرافي توسط ليتوگرافان به روي سنگ آمده متفاوت است          

. ص ،ملك: ، تهران2 .ج، نگرشي بر مطبوعات فكاهي ايران، )1371(مراقبي، غالمحسين، .: ك. ر.شده است
، 5. ، س فرهنـگ مـردم   ،  »فكـاهي ـ   عاميانه در نشريات انتقادي    مشروطه و ادبيات  «،  محمدرفيع ضيايي،؛  22
 .99. ص، 18 .ش

. ، ش1390، دي حـافظ ، »چنته پابرهنه و  بهلولبررسي ساختار طنز در روزنامه      «مرادي طايمه، نسرين،     .2
 .64-62 .، ص89
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  :سدينو يمدر نقد اعتداليون او  1.با حزب دموكرات استاو  همدالنه هاي شگراينده ده نشان
  دارند ز پابرهنه پرهيز /  بنام اعتدالياست يقوم

   زيرا كه نديده صندل و ميز/پاست حيوان  گويند برهنه
   در مجلس ما نشيند او نيز/عار است وكيل پابرهنه 

  2چيز همه ست و بيبر ا  او رنج/ما صاحب پارك و هم درشكه 
هـاي   بر حمايت از فرودستان جامعه در سـال        به طور مشخص     چنته پابرهنه تمركز روزنامه   

 از  ، مجـالت ديگـر    يهـا   نام بامقايسه  ، در   چنته پابرهنه انتخاب نام   . بحراني مشروطه است  
خـود  . دهد به خوبي اين تمايل را نشان مي     ،تنبيه و   جارچي ملت ،  بهلول،  جنگل موال جمله  

 به صراحت هدف خـويش را خـدمت بـه رنجبـران اعـالم               اش  زنامه نيز در اولين شماره    رو
پاره موسوم به چنته كه نتيجه افكار ساده جمعي رنجبران است محض             اين ورق  ...«: كند  مي

شـايد بتـوانيم    ...  شـود  يمنمره طبع و توزيع       هر هفته يك   عجالتاًبيداري همكاران خويش    
 اگر ترديدي   پس 3.»وخاك عزيز بنماييم   دران زحمتكش اين آب   المقدور خدمتي به برا    حتي

خدمت به بـرادران    « را به داليلي كه ذكر شد در         چنته پابرهنه روزنامه  بايد  وجود ندارد كه    
آن رسـاني     چگونگي خـدمت   آورد يم، پرسشي كه سر بر    دانست »وخاك زحمتكش اين آب  

 ويژه نسبت   يها  واكنشبا  ي و نيز    بخشي طبقات   از طريق آگاهي   كهامري  است،  در اين مسير    
  .مقاله بررسي خواهد شددر دو قسمت بعدي رخ داده و گذار تاريخي ريتأثبه حوادث 

  
  بخشي طبقاتي تالش براي آگاهي: بدبختي ما، خوشبختي ديگران. 3

 بـا توصـيف دوگانـه       داشـتند و   بـا درج مقـاالتي كـه صـبغه ايـدئولوژيك             ،چنته پابرهنـه  
 و در پي آن رنجبـران را بـه          گذارد يمدستان جامعه را در مقابل اغنيا        تنبالن، تهي /رنجبران

                                                 
: ، ترجمه رضا رضايي، تهران    ه ايران انقالب مشروط ،  )1379(آفاري، ژانت،    ؛3. ، ص 8. ، ش چنته پابرهنه  .1

  وتحول شيدايپ ،)1361( ،منصورهاتحاديه،  ؛  226 . ص ،تاريخ تحليلي مطبوعات ايران    ،   ؛340 . ص ،بيستون
  . به بعد200. گستره، صص: تهران ، مشروطيتاحزاب سياسي

 .1 .ص، 1 .ش ؛2. ، ص24. ؛ ش3. ، ص12. ، شچنته پابرهنه.: ك.ي بيشتر، رها نمونهمشاهده براي  .2

  .1 .ص، 1. ، شچنته پابرهنه .3
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شـود    در آن ديده مـي     اين هوشياري نيز     به عالوه . خواند يمضرورت تغيير وضع موجود فرا    
 يهـا   آمـوزه  احتمالي، عدم تناقض خواست رنجبران بـا         يها  واكنش براي جلوگيري از     ،كه

بخـشي طبقـاتي     با زباني رنجبرفهم در مسير آگاهي     يادآوري كند و در نهايت      نيز  اسالمي را   
  .آنان حركت كند

طبقه  يادآور وصفي است كه ويل دورانت از كتاب          چنته پابرهنه حال رنجبران در     وصف
 در  ،امانوئل ژوزف سيبس، كشيش فرانسوي    . دهد يم نوشته كشيش فرانسوي به دست       سوم

طبقـه سـوم    « بـه نـام      يا  جزوه .م 1789سال فتح زندان باستيل و تشكيل مجلس ملي در          
اول آن .  اساسي به همراه پاسخ آنها را مطرح كرده بود      سؤال نوشت كه در آن سه       »چيست؟

 و سـوم آن كـه       ؛ دوم آن كه تا كنون چه بوده است؟ هـيچ          ؛ همه چيز  ؟كه طبقه سوم چيست   
ي  كه بـرا   رسد يم اما به نظر     1. باشد؟ اين كه او هم چيزي محسوب شود        خواهد يمحال چه   
.  طبقـه رنجبـران و طبقـه تنـبالن         : دو طبقه بيشتر وجود نداشته باشد      چنته پابرهنه روزنامه  

  . چيزي محسوب شود»چيز همه او كه رنجبر است و بي«تالش اين روزنامه نيز اين است كه 
، شـامل   »شـهري «و   »دهـاتي «روزنامه طيف وسيعي از فرودستان      اين  رنجبران از نظر    

كار، و اصناف جـزء مغنـي،        چران، چاي  كوكل،  كار وسفندچران، شالي برزگر، اويار، كويار، گ   
اين رنجبـران در روزنامـه بـا        . است ...دوز، بنا، مزدور و    نجار، آهنگر، خراط، شاطر، كفش    

چـرده،   شده، بينوا، بيچـاره، خركـاركن، سـياه        زده، غارت  كش، مصيبت  صفاتي چون، زحمت  
جميـع  . شوند يموجود توصيف    جاهل و گاه بي   رفته، غافل و     خواب پريده و فسرده، به    رنگ

كشان دهاتي    كه اولي نماينده زحمت    ،»كل شعبان « و   »بابا احمد «كاراكتر   اين صفات در دو   
ـ ا. شوند  نمودار مي  ،و دومي سمبل رنجبران شهري است       ، دو كـاراكتر شـهري و دهـاتي        ني

 آن طيـف    بـه تبـعِ    و   ،ل مشتركي آنـان را    يبا هم تفاوت دارند، خصا    برخي وجوه   گرچه در   
كه ذيل خصلت   ،  ل مشترك را  ياين خصا . دهد يم به هم پيوند     ، از اقشار فرودست را    يوسيع
، شـوند   مـي  توصـيف    » چيزي محسوب شـود    خواهد يم« و   »هيچ چيز نبوده است   « تر يكل
نخـستين ويژگـي   .  اسـتخراج كـرد  چنته پابرهنـه  روزنامه  يها ينيب  از خالل باريك   توان يم

                                                 
 .آموزش انقالب اسالمي ايران، ص   : ، تهران 11 .جتاريخ تمدن،   ،  )1370(،  ، آريل دورانتو   ، دورانت، ويل  .1
6.  
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اين . حاصل دانست ارج و بي  زحمت پررنج ولي بيتوان يم فرودستان را مشترك رنجبران و
، خوانـد  يمچرده  گاه رنجبر را سياه. شود يم بيان ، به شعر و به نثر،ويژگي به اشكال مختلف  

ـ مورد خطـاب قـرار      چنين  را    و او  ،از فرط زحمتي كه كشيده است      اي داده بـه    « :دهـد  يم
از رنـج تـو   /  تو بـه زحمتـي و رنجـي    دائم... / پر قو   ارباب توخفته در    / سنگ پهلو    پاره
ـ نو يم كه به روزنامه     يا  نامه در   ،چون چنين است  . 1» گنجي اند  برده  و يـا روزنامـه از       سندي

  2.كنند يم اعتراض، به اين وضع سدينو يمزبان آنان 
بـديل آنـان بـراي اسـتقالل         ديگر خصلت مشترك رنجبران از نظر روزنامه فداكاري بي        

: اند  نبردهاي از آن      كه فرادستان كمترين بهره    يخصلتپرستي است،     در يك كلمه وطن    وطن و 
ساله خود را كه سرما و گرمـا خـورده گرسـنكي و تـشنگي      نفر زارع نتيجه عمر يك     يك«

ـ      ي  ا  غلهي كرده مقدار    گ در روي خار و خاشاك بيابان زند       ...ديده   ه را با هزاران خون دل ب
  3».كند يم شماهال آب و خاك تقديم  استقاليدست آورده به بها

، بي آن كه از سـوي جامعـه بـه           دهد يمويژگي سومي كه تمام رنجبران را به هم پيوند          
كننده آنان در استوار مانـدن جامعـه         رسميت شناخته شده باشد، شرافت ذاتي و نقش تعيين        

 بداننـد كـه      كه قدر خود را بشناسند و      خواهد يم و چون چنين است روزنامه از آنان         ،است
جامعه به هزار رشته به آنان وصل است و انتظام اجتماعي بي وجود آنان از هـم گـسيخته                   

  :شود يم
ي يخورها تـو   ي كليد رزق جميع مفت    يي معني اشرف مخلوقات تو    ياصل شرافت تو  

 ي كه زمان دادن نعمت هيچ مالحظه مذهب و نـژاد و    يتو ...ي  ياس اساس آدميت تو   
نعمتـي   ند باز اين خـائنين بـه همچـه ولـي          ا  ر نظر تو يكسان    همه د  يكن ينممليت را   
  4.كنند يمخيانت 

  اسـت،  » از كينه خـالي    اش  نهيس«،  »داند يمحرام  «آن هم ولي نعمتي كه خيانت به وطن را          
                                                 

 .4. ، ص11 . ش،چنته پابرهنه .1

 .3 .ص، 19. همان، ش .2

  .3 .ص، 1. همان، ش .3
 .2 .ص، 2. همان، ش .4
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دانيـد، جميـع     هيچ مي « اصالً و   »اند  بودهحكما از پسران پدران او      «،  »طلب نيست  رياست«
  1»؟اند بوده همه از ما اند شدهنمايان اشخاصي كه در عالم مصدر افعال 

اگر سرشت فرودستان تا اين حد انساني و فرادست است، چه كـساني او را از اوج بـه                   
  !تنبالن: ؟ پاسخ روزنامه يك كلمه استاند شدهروزي او   و سبب سيهاند كشاندهحضيض 

روزنامه  چيزي محسوب شود، فرادستان از نظر        خواسته يمرنجبر اگر هيچ چيز نبوده و       
 نيبـاتر يزاين تلقـي بـه      . ، بي آن كه در حقيقت چيزي باشند       اند  بوده همه چيز    چنته پابرهنه 

آقايـان مالكـين، مردمـاني      «: چنين آمده است   روزنامه   يها  شمارهشكل ممكن در يكي از      
، حاال اصـناف    دهند يمزور حسابي قلم    ه  پرزور و قلچماق هستند بي حسابي خودشان را ب        

  2».كليف خويش را بدانندكشان ت و زحمت
، به روشي مشابه با رنجبران، شامل طيف وسيعي از مالكـان،            چنته پابرهنه تنبالن نيز در    

 ،شتندگـ قوي  «: شود يمروز بر شمارشان افزوده       و هر  شود يماربابان، ستمگران و حاكمان     
اسم پاسباني   ه ب ،رسم تنبلي را استقالل نام نهادند      ... تدريج آشكار نمودند  ه  تسلط خود را ب   

اسـم اربـابي نتيجـه عمـل زمـستان و تابـستان             ه   ب ،دادند خلق خدا را بندگان خويش قرار     
با اين اوصاف دور از ذهن و خالي از منطق نيست كه تنبالن در صـف             » .ران را ربودند  گكار

ـ زي و   هـا   هيمعاوها،   ، ابوسفيان »ساي اورشليم ؤر«نمروديان، فرعونيان،     قـرار گيرنـد و      دهاي
 از نوح تا موسي و از او تا عيـسي و محمـد و علـي و                 ،ان در صف پيامبران و امامان     رنجبر
  .)ع (حسين
 روشن نيـست،    يها يبند نويس واقف است كه تراژدي اصلي در تاريخ صف         روزنامهاما  

:  عدل و نمرودي لباس ابراهيم به تن كند        ي  ه است اين است كه ظالمي جام      تر  خطرناكآنچه  
دوره لباس آن    آورد بعضي از تنبالن آن     جانب خدا  مبري كه قانون از   مزه اينجاست هر پيغ   «

و خـون زارعـين و   ... اسم همان شريعت گردن كـارگران را زدنـد     ه  ب... پيغمبر را پوشيدند    
  3».كارگران را نوشيدند

                                                 
 .3 .ص، 2. همان، ش .1

 .3. ، ص22. همان، ش .2

  .3. ، ص26. همان، ش .3
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ـ «: نـد يآفر يم و فاجعه    ابدي  يماين دورويي ديني تا زمان معاصر نويسنده ادامه           اسـم ه  ب
ـ  ،انـد   كردهاسم اسالم اموال مردم را ضبط       ه   ب ،خورند يم را   اسالم مال وقف   اسـم اسـالم    ه   ب

  1». كردندها شيعاسم اسالم ه  ب،عمارات عالي بنا نهادند
پرستي   ديگر دورويي تنبالن وطن    جلوه .رود ينمپيش  بدون دورويي   بنابراين كار تنبالن    

  :است
دوسـت   ماها وطـن  اگـر شـ    ...كه مدامي ورد زبانتـان وطـن اسـت           آخر اي كساني  

 كـه مـال     لباسـتان  پارچـه    ، اقل بايد يك نشانه از وطن همراه داشته باشيد         ديباش يم
 پايت كـه    كفش ،ترتيب فرنگ ه   ب تان يزندگ آداب   ،زبانت زبان اهل فرنگ   ... فرنگ  

چيزي كه از مال وطن داريد پول مفت نتيجه رنـج            ... ، خوراكت از فرنگ   ،از فرنگ 
 پس اين لفظ هم آلـت مقاصـد         .ست كه شما داريد    ا يندوستي هم  رنجبر، الحق وطن  

  .شما است
 دشـمن   ،درد يكي نيـست    «: كه باعث ذلت رنجبران اغنيا هستند      ماند ينمپس ترديدي باقي    
ـ ك دشـمنان    ،هزاران هزار است    سـيم   ، دوم مالكـين درونـي     ، اول مالكـين بيرونـي     ؟انـد   اني

 اموالنـا و نفوسـنا فاتحـه مـع           االغنياء مـسلطون علـي عرضـنا و        ؛ چهارم اغنياء  ،محتكرين
  .نبايد ترسيد، بايد مواجه شد، چرا كه هر كه را سر سوزد، كاله دوزد اما 2».ةالصلوا

 رنجبران را بـه     كند يم مختلف سعي    يها  روشچنين هدفي، روزنامه به     مسير نيل به    در  
وجود  يزند و آنها را ب     گاه به تحقير اين رنجبران دست مي      . احقاق حقوق خويش تهييج كند    

آگـاه   شود يمنها را به موقعيت نابسامان خود كه گاه از مردن هم بدتر ترسيم              آ تا   خواند يم
وجـود    بي رنجبرهاشما  «: و آنها را براي بهبود زندگي خود از انفعال به تحرك وادارد           سازد  

وق  حق ديداشت يماگر شما وجود    . ديكن يم، به دليل اين كه هميشه آهن اغنيا را طال           ديباش يم
ـ گرا يمبه همدلي     جهت تهييج از تحقير    ي نيز گاهاما   3.»دينمود يمحقه خودتان را حفظ       دي

   :شود يمو لحن به تبع آن مشفقانه 
                                                 

  .1. ، ص2 .شهمان،  .1
 .3 .ص، 2. همان، ش .2

  .2 .ص، 4 .شهمان،  .3
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 ،باشند يمفكر خودشان   ه   ب همه ... ،كش اي زحمت ،   اي رنجبر  ،خالصه برادر عزيزم  
داريـم   من و تو از حال همديگر خبر         ،اي جان من   ...فكر خودت نيستي    ه  تو چرا ب  

ـ  يم تو گمان    ،يميدالن گرد هم آ    بيا سوته ،  داند يمبريده   بريده قدر دست    دست ...  يكن
  1. هر كه را سر سوزد كاله دوزد، نه برادر... كند يمكسي براي تو كار 

 و آن چيزي نيست جز ضـرورت        كنند يمدو هدفي را دنبال      آن تحقير و اين تشويق، اما هر      
  . سازند يمتري به نام رنجبران را  كلي  كه قشراتحاد و پيوستگي تمام اقشاري

كس در عالم به فكر      كشان، اي رنجبران، تاريخ عالم شاهد است كه هيچ         اي زحمت 
 صـورت  بـه  ... مانـد  يمكس به اميد همسايه باشد شب را گرسنه    هر..  .كسي نبوده 

ـ       ... آخرين دواي درد شما     ..  .گويم آواز رسا مي   بلند و  دن هـيچ نيـست مگـر فهمي
  2.حقوق خويش

فداكاري، پـس بـه شـجاعت       نيازمند   آن   ه دادن و ادام است  اما احقاق حقوق راهي پرخطر      
 روي سـخن  ، شغل گرگ دريدن است...امسال هيچ توقع خوبي از اغنيا نداريم       «: خواند يم

زبان شـعر را    گاهي   اما   3». مايه شجاعت چيست   ميكن يمعرض   ... رنجبران است    ي  هدستبا  
  4».خواب مرگ برخيزه اي رفته ب/ پاي برخيز  برخيز برهنه«: خواند يم و نديب يم نافذتر

  
  ها و سه حادثه تاريخيپابرهنه: كنش و واكنش. 4
امـا   بـود،    پابرهنهچنته  در   ي  هخواهان ي برابر ي  هكيد قسمت پيشين مقاله بر ترويج انديش      أت
 كـه در دوره انتـشار ايـن         تاريخ معاصر ايران است   در   بر وقايعي    منحصراًكيد اين قسمت    أت

، ورود مورگان شوستر بـه دسـتگاه ماليـه          ها  روسروزنامه اتفاق افتاده است، يعني دخالت       
بـه ايـن وقـايع      ايـن روزنامـه      نگـاه    ديآ يمآنچه در پي    . انتخابات مجلس و موضوع   ايران  

  »كنند يمايران سركشي  ها در روس، اي خدا«: ها روس در باب دخالت .تاريخي است
                                                 

  .2 .ص، 2 .شهمان،  .1
 .1 .ص، 9 .شهمان،  .2

 .2 .ص، 33 .شهمان،  .3

  .2. ، ص12 .شهمان،  .4
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 محمدعلي شاه مخلوع، همراه بـا طرفـدارانش و بـا            ،مجلس شوراي ملي دوم    ورهدر د 
حمايت دولت روس، مشكالتي را براي دولت نوپاي مشروطه بعد از فتح تهران بـه وجـود                 

 ،گرفت يمپس از سقوط محمدعلي شاه، در حالي كه تهران پيروزي نهايي را جشن . آوردند
 نيروهاي روس به    ورود .نظامي روسيه قرار گرفت    زير بار گران فشار سياسي و        جانيآذربا

تبريز، به بهانه حفظ جان اتباع روس در هنگامه مقاومت جانانه تبريزيان در برابر اسـتبداد                
 اكثـر منـابع آن      1.بعدي آنها در امور كشور را رقم زد         نارواي يها  دخالتصغير، تحركات و    
ـ ا ،هـا  ونشاهـس  رحـيم خـان،   يهـا  شورش در ها روسدوره از همدستي   داغـي و    قـره لي

در حمايت از محمدعلي شاه، ناامن كردن نواحي شـمالي و غربـي              صمد خان  هاي  سركشي
به  ها  طي اين سال   و ورود قشون خود به بهانه امنيت و در پي آن قتل و غارت مردم               كشور

 2.»هر كسي دانست كه دست روسيان در كـار بـوده اسـت            «كرات سخن گفته و به عبارتي       
بـه وضـوح اشـاره و         در اين مناطق   ها  روسهاي     و دژخويي  ها  دخالت نيز به    رهنهچنته پاب 

 را در نـوع خـود       هـا   روس آنچه نحوه مواجهه اين روزنامه با دخالت         3.اعتراض كرده است  
ترديدي وجود ندارد كه برخـورد روزنامـه بـا          . آن بر اسالم است   زياد  كيد  أ ت كند يمخاص  

اما حتي استفاده ابزاري و پراگماتيستي از       . و نه اعتقادي  بوده  اسالم برخوردي پراگماتيستي    
المثـل از انتخابـات مجلـس يـا          آنگاه كه في  . شود يماسالم هم بسته به نوع حادثه متفاوت        

كيد بر اسالم كمرنگ اسـت، امـا آنجـا كـه ايـن              أ، ت شود يمگراني و حوادث مشابه صحبت      
كيـد بـر    أني ملت اسـتفاده شـود، ت      ديـ    توان فرهنگي  ي  مه كه از ه   شود يمضرورت احساس   

ـ  تا آن حد كه گاه اين حس را به خواننده منتقـل              ،شود يماسالم بسيار پررنگ      كـه  كنـد  يم
 : در خطر قـرار گـرفتن اسـالم اسـت    ها روسنويس با دخالت  علت اصلي مخالفت روزنامه 

 نگذاريـد  ، جهد كنيد در راه حـق ، دريابيد جهاد اكبر را، اي ايرانيان، اي مسلمين  ، هان هان«
 ،جـاي اذان محمـدي صـداي نـاقوس بـشنويد            راضي نشويد در   ،علم اسالم سرنگون شود   

                                                 
 .40-41. خوارزمي، ص: ان، ترجمه حسن جوادي، تهريي از تبريزها نامه، )1361(براون، ادوارد،  .1

 . بعد به96. ، صريركبي ام:، تهرانساله آذربايجان تاريخ هيجده، )1376(كسروي، احمد،  .2

 .37، 33، 3 .ش، چنته پابرهنه .3
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 در ايـن دوره، نـه       1». نگذاريد استقالل مسلمين هـدر رود      ،نگذاريد دين اسالم پايمال گردد    
هزار 21حدود  . تنها استقالل مسلمين كه استقالل ارضي و تماميت ايران نيز در مخاطره بود            

اين چنين چيزي تاريخ تاكنون نشان      «،  شد يمدرپي وارد     سواره و پياده پي   تن قشون روس    
يكي نيست كه از سفارت روس بپرسد به        «،  »نداده كه لشكر دشمن به اين راحتي وارد شود        

چنتـه   در چنين شرايطي،     2.»ديكن يمكدام قانون و به چه حساب اين مداخالت را در ايران            
، بر استقالل و تماميت ارضي ايران نهد يم خطر افتادن اسالم بهكيدي كه بر أمشابه ت، پابرهنه

  :كند تأكيد مي كمتري نسبتاًالبته با شدت 
كش بر ضد استقالل هر دقيقه يك نحو شعبده و حيله             شكنِ انصاف   ي حق ها  هيهمسا

كشي را شعار     ي روس كه ضعيف     يهبه، به خصوص دولت     برند يمو زورگويي به كار     
الشخوران ما را مرده دانسته به قصد ربودن استقالل ايـران هـر             مثل  ... خود دانسته   

  .دينما يمي خونخوارانه  هحمللحظه 
مگـر آذربايجـان    ...  مگر اهل آذربايجان مسلمان نيـستند        ، برادران طهراني  ،آخ آخ 

ـ مگر در آذربايجان آفريقايي       ...خاك ايران نيست   مـرگ چـه بـزرگ       ... باشـد  يم
  3.نعمتي است

 بـا   پابرهنـه چنتـه    ويـژه و خـاص       ي  هه مواج شود ينمد بر اسالم و ايران باعث       كيأاين ت اما  
 خاص چيـزي نيـست جـز دفـاع از حقـوق             ي  هاين مواجه .  در پرده بماند   ها  روسدخالت  
 در . ايادي آنها در ايران پايمال شـده بـود         يها  شورش و   ها  روسها، كه در حمالت     پابرهنه

در . قـرار گرفتنـد    و تـاراج   هسون مورد تجاوز  اردبيل، مردم توسط رحيم خان و سران شا       
گناه را بـه خـاك و          تن زن و مرد و كودك بي       60آستارا قريه وارموني را به توپ بستند و         

                                                 
  .3. ، ص3. ؛ ش2. ، ص37.  همان، ش.1
 و ايـرج    ، به كوشش مـسعود سـالور      5 .جالسلطنه،    روزنامه خاطرات عين  ،  )1377(سالور، قهرمان ميرزا،     .2

، )1362(شـريف كاشـاني، محمدمهـدي،      ؛148 . ص يي از تبريـز،   ها  نامه؛  3591. اساطير، ص : افشار، تهران 
. تـاريخ ايـران، ص    : ، به كوشش منصوره اتحاديه و سيروس سـعدونديان، تهـران          واقعات اتفاقيه در روزگار   

640. 

 .3. ، ص33. ش ؛1 .، ص37. ، شچنته پابرهنه .3
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 گرم بود در نزديكي تبريز بيچاره روستاييان        ها  روسصمد خان كه پشتش به      . خون كشيدند 
طلبيد   ها ماليات مي    دي، از دهات و آبا    كرد را به درخت ميخكوب      شانيها  گوشرا گرفت و    

اي  « كه داد يم هشدار   چنته در چنين اوضاعي،     1.و از هر سو راه آذوقه را به شهر بسته بود          
جـان يـك    ه  گرگ را ب    پيره  صمد خانِ  ، آه آه   ... اطفال اهل آذربايجان را    لهنا بشنويد   ،مردم

ايران سركـشي    در   ها  روس ،يم اي خدا  يكه چاره بجو   يم از ي با كه بگو   .مشت مردم سر دادند   
 2».كنند يم

كـه   اين نقل قول از روزنامـه نيـست        هيچ نتيجه و خروجي از اين قسمت بحث بهتر از         
 و غارت اموال نداشته آنان است كـه بـه ابـزاري      رنديگ يمبرادران رنجبر مورد خطاب قرار      

  :شود يم تبديل ها روسبراي تهييج آنان در مقابل 
كيست دشمن وطن عزيز كيست مخرب اسـالم        بگويم تا بشناسيد     اي برادران رنجبر  

ن آ ،خـون مـا   ه  اموال ما كيست تشنه ب     باددهنده ناموس ما كيست غارتگر     هكيست ب 
دولت ظالمه جابره متعدي روس است با شـريك و همدسـت خـويش انگـيس، از                 

  3.كننده اسالم بپرهيزيد  ذليلآن ،مخرب عالم تمدن، آن اسيركننده نوع بشر
صالح ايران به اصـالح ماليـه و اصـالح          ا: اب مورگان شوستر   من پابرهنه در ب    يرأ
  !يه منحصر به وجود مستشار آمريكايي استلما

االول    مجلـس شـوراي ملـي دوم در جمـادي          دييتأمورگان شوستر، مستشار آمريكايي، با      
دار كل و با كمك  او در مقام خزانه.  براي اصالح امور ماليه به ايران آمد1911مي  / 1329
ها در مدت كوتاهي اعتماد مجلس را جلب كـرد و، بـا كـسب اختيـارات تـام از                      اتدموكر

. گيري آغـاز كـرد   هاي ماليات مجلس، مبارزه وسيعي را براي اصالح اساسي خزانه و روش     
به قدري مردم او    « گفتند يمدر همان زمان    . كننده بود   نتايج اصالحات وي براي مردم دلگرم     

 او با لغو ماليات نمك شهرت فراوانـي         4.» كه حساب ندارد   را دوست دارند و اطاعت دارند     
                                                 

 ....، 213 ،215، 202، 95، 85. ، صتاريخ هيجده ساله آذربايجان؛ 47، 45. ، صيزيي از تبرها نامه .1

  .3. ، ص34. ، شچنته پابرهنه .2
  .3. ، ص3. همان، ش .3
 .3544. ، ص5 .، جالسلطنه روزنامه خاطرات عين .4
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 در  هـا  يكـ يبلژرويـه     در بين مردم كسب كرد و با اصالحات مالياتي، جلوگيري از نفوذ بي            
وخرج ادارات دولتي در مدت هـشت مـاه        امور گمرك و تنظيم صحيح كليه محاسبات دخل       

 اما از همـان آغـاز       1. بازگرداند ي دولتي را به خزانه    ها  اتيمالتوانست بخشي از عايدات و      
كار مجلس، بسياري از اعتداليون و برخـي از وزرا، از جملـه               كار با مخالفت جناح محافظه    

الدوله وزير خارجـه، معاضدالـسلطنه وزيـر تلگـراف و             سپهدار تنكابني، ناصرالملك، وثوق   
ت روس و   منـصبان بلژيكـي و دو ابرقـدر         الملك وزير ماليه و نيز با مخالفت صاحب         حكيم

ـ  بـا عملكـرد شوسـتر موافقـت نـشان      چنته پابرهنه روزنامه 2.انگليس مواجه شد    و داد يم
  از موضع حمايت از فرودسـتان،      ،اين روزنامه . قد بود   حمايتش از وي حمايتي قاطع و تمام      

  :نوشت و ناميد »دزدبگير«شوستر را 
 الزم  باشـد رانيست و دوست دارد كه ايران مال اي       ا كس كه طالب استقالل ايران     هر

خـور   مفـت   ايران اقدامي كنـد ي يهمالكس در هر لباسي بر ضد  كه هربشناسد است  
 مملكت اسالمي داراي اسـتقالل      خواهد يم  و كند است و براي دشمنان ايران كار مي      

  3.نشود
 وزرا گرفتـه شـده بـود و حـضور او در ايـران               يهـا  يدزددر دوره فعاليت شوستر جلوي      

كـرده   و استخالص از استقراض دولتـين روس و انگلـيس را فـراهم               موجبات اصالح مالي  
زد و مورگان شوستر پيونـد    را به»اصالح ايران«  رشتهًاصوال چنته پابرهنه از اين رو   4.بود

  :نوشت
ـ مال اصالح ايران به اصـالح       ي  تهرش اهل عالم واضح و مبرهن است كه         هبر هم   ي  هي

كـس مـانع      هـر  .ست ا ييمستشار آمريكا ايران و اصالح ماليه هم منحصر به وجود         
                                                 

. ، ص صفي عليـشاه  : ، ترجمه ابولحسن موسوي شوشتري، تهران     اختناق ايران ،  )1368(شوستر، مورگان،    .1
80 ،92 ،111. 

شـركت سـهامي انتـشار،      : ، تهران تاريخ انقالب مشروطيت ايران   ،  )1379(، محمدعلي،   )كاتوزيان(تهراني   .2
 .1372 .سخن، ص: ، تهران7 و 6 .، جتاريخ انقالب مشروطيت ايران، )1383(؛ ملكزاده، مهدي، 804. ص

 .2. ، ص24 .ش، چنته پابرهنه .3

 .3566. ، ص5 .، جالسلطنه روزنامه خاطرات عين؛ 834، 804. ، صيرانتاريخ انقالب مشروطيت ا .4
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كـه ايـران     يـن ا پس از    .ست ا محققاً دشمن استقالل ايران   ... ورود مستشاران بشود    
ـ طبع اسـالميت هـم از ميـان         ه  استقالل نداشته باشد البته ب     پـس بـر تمـام       ،رود يم

داشـته  ] همراهي[ مستشار  ي  هنطلبا با مقاصد اصالح  ...  واجب است كه     ...مسلمانان  
 اول آن   :جز دو دسته از مـردم     ه   هيچ كس در ايران مانع اصالح ماليه نيست ب         .باشند

ـ  و مملكت ايـران را خـراب         رنديگ يمكساني كه پول از همسايه        و دويـم    ،كننـد  يم
 استقالل يـك    شوند يمشكم از مال مفت پر كنند راضي        اين كه   خوران كه براي     مفت

  1.. . واي واي،باد بدهنده مملكت اسالمي را ب
منصبان در وزارت ماليه تمـام مهـارت و علـم و              ه گفته خود شوستر نيز جمعي از صاحب       ب

 و به همين دليـل اسـت كـه          2.نفوذ خود را صرف كرده بودند تا گودال افالسشان را پر كنند           
 و با حمايت از شوستر      كند يم با التيماتوم روس براي اخراج شوستر مخالفت         چنتهروزنامه  

 قـاطع در    يرأايـن گونـه اظهـار        پابرهنهنويس   گرچه روزنامه . رديگ يمدر برابر آن موضع     
 ولي ايـن باعـث   ،داند يم خود ايحمايت از مورگان شوستر را داراي تبعاتي بسيار گران بر      

  : ديگر اين ماجرا نپردازديها هيال كه به شود ينم
ـ    ي بعضي از اعيان و اوليا     رود يم احتمال   .اما يك مطلب ديگري هم هست       ه تـازه ب

 دولـت  ، كه پلتيك عباس ميرزاي مرحوم را تعقيـب كننـد  اند كردهدوران رسيده ميل   
جهت بدنام   همسايه دوست ما را بي،سپر اعيانيت و رياست خود قرار دهند را روس

 در ضـمن    خواهند يم . باشد يساختگ همين يادداشت هم     رود يم احتمال   .ندينما يم
العمـري هـم      مادام ي  مطلقه استير شند،اسم مستر شوستر دزدبگير را بيرون كرده با       

ست بسيار بسيار خـبط واضـح        ا  در واقع اگر اصل مطلب اين      .دست آورده باشند  ه  ب
كـار بـرده شـد كهنـه        ه   كه ب  ،دفعه  يك ،ست آني  ا اي  زيرا پلتيك يك مسئله    ،نمودند

 مـا مـردم آن پليتـك را از هـم اوراق             .رود يم پس از كهنه شدن از انتفاع        ،شود يم
  3.شود يممرگي   تقال و رشد زيادي مايه جوان،خورد ينمكار ه  ديگر ب،ميا كرده

                                                 
  .3. ، ص33. ، شچنته پابرهنه .1
 .100 -101. ، صاختناق ايران .2

 .3. ، ص37. ، شچنته پابرهنه .3
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نكته مهمي كه در قطعه فوق وجود دارد، عالوه بر حمايت سنگين از شوستر در جهت منافع         
هم در جهـت منـافع فرودسـتان ـ از اصـالحات        بازـ است كه در آن  يقضاوت فرودستان،

اعيانيـت و رياسـت   پر  س رار مقابل دولت روس  و پلتيك او د    رديگ يمعباس ميرزا صورت    
  .كند يماو ارزيابي 

  
  بضاعت ، وكيل بي»باعالقه«وكيل . 5

وكيل پابرهنه اگر قرار باشد فقط يك ويژگي داشته باشد آن ويژگي بي هيچ ترديـدي ايـن                  
رنجبر و تنبل ديالكتيك طبقـاتي بـا صـبغه    اگر ! بضاعت باشد  نباشد، بي  »باعالقه«است كه   

را بايـد ديالكتيـك      »بضاعت بي«و   »باعالقه«،  شود قلمداد   چنته پابرهنه دي روزنامه   اقتصا
چنتـه  از نظـر    » باعالقه«وكيل  . سياسي اين روزنامه با صبغه پارلمانتاريستي به شمار آورد        

دو محل فساد     كسي است كه هم مال دارد و هم بدهي بانكي، دو نوع دارايي كه هر               پابرهنه
  :است

كـه    توضيح داده شد كه وكيل عالقه داشته باشد يعني چه يعني اين            در كميسيون هم  
بايـد در شـميران يـك بـاغ و          ... وكيل بايد داراي چهل پارچه ده ششدانگ باشـد          

بايد اقل پنجاه هزار تومان به بانك روس بدهكار باشد          ... عمارت عالي داشته باشد     
ي ا بلي معن  .د براي طلبش   بگذار مأمورميل دولت روس رفتار نكرد بانك       ه  كه اگر ب  

  باري بعد از داشتن اينهـايي كـه عـرض كـردم آن             .عالقه همين است كه عرض شد     
ـ  يوقت معلوم است همچه وكيلي چه بال       كـش و اسـتقالل      سـر رنجبـر زحمـت     ه  ي ب

  1.مملكت وارد خواهد آورد
 را نسبت به مجلس اول      آن و وضع    كند يم تأسفاظهار   از تركيب مجلس دوم      پابرهنهچنته  

انتخابات طبقاتي مجلس اول از بين شش گـروه در جامعـه و قـرار               . داند يمبه مراتب بدتر    
گرچه بسياري از اقشار فرودست جامعه را از  كنندگان انتخاب شرايط تمكن مالي براي دادن

مشاركت در انتخابات محروم ساخته بود، اما حداقل زمينه ورود اصناف به مجلس را فراهم 
                                                 

 .2. ، ص17. همان، ش .1
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 قـانون   1. بودند اما از خيانت مبـرا بودنـد        تر  علم گرچه بي  چنته پابرهنه نظر  آورده بود كه از     
 به خود   يتر  كيدموكراتبا لغو جنبه صنفي و طبقاتي انتخابات، وجهه         ،  انتخابات مجلس دوم  

امـا  .  تومان كاهش يافت   250تمكن مالي از هزار تومان در مجلس اول به           گرفت و شرايط  
كـار بـه مجلـس راه يافتنـد،           ان و اشراف و اكثريتي محافظه     به رغم اين تغييرات باز هم اعي      

مجلس دوم رنگ اعيانيت به خود گرفت و بيشتر شبيه مجلس سنا شد تا مجلـس                 چنان كه 
ـ  حال ي وكال نياز ا «كند كه      اين نمايندگان را با اين تعبير نقد مي        چنته پابرهنه  2.عوام كـه   هي 
كند   تأكيد مي ، و   »مي اما از دودشان كور شد     ،مي كه گرم نشد   نهاي از آتش ا   ، ساخته نشد  يكار
 بـر ضـد     ناًيقي«  كه آن كس كه صاحب اموال زياد باشد        چرا ،بضاعت باشد  وكيل بايد بي   كه

شـرط اوليـه، اساسـي و     براي وكيل شدن عـالوه بـر  اما . »منافع خودش حرفي نخواهد زد   
  :شمرد يمهم الزم  ي را شروط ديگر، بودن»بضاعت بي«و  »عالقه بي« بنيادينِ

 بايد كسي باشد كه اگر       باشد، طلب نه راحت  ودوست   اطالع از اوضاع عالم، ايران     با
نبايد ... بنا باشد صدهزار نفر ديگر بكشتن برود اگر تمام شهرهاي ايران ويران شود              

تكبـرين قابـل    م ... دست اجنبـي بيفتـد    ه  وجب از خاك ايران ب     راضي شود كه يك   
 موكل خودش رابطه داشته باشد وكيـل بايـد فتـوگراف             وكيل بايد با   ،وكالت نيستند 

 3.عامه باشد

براي ، آنها را    ها  پابرهنه همدل و همسو با      ،وكالييچنين  انتخاب   براي   چنته پابرهنه روزنامه  
 اين دوره با تغيير قوانين انتخابـاتي فرودسـتان از           در .كند يممجلس سوم ترغيب    انتخابات  

 تـا تقريبـاً پايـان مجلـس دوم،          1328از رجب   .  بودند حق انتخاب نماينده برخوردار شده    
بـا نفـوذ اقليـت      . كميسيون اصالح نظام انتخاباتي به تجديدنظر در قانون انتخابات پرداخت         

اي مانند اين كه انتخابات بايد عمومي و بدون           پسندانه  ي مردم شعارهادموكرات مجلس و با     
هيـابي بـه مجلـس داشـته باشـند،          بسته مجـال را     وپا پينه   قيدوشرط باشد و اشخاص دست    

                                                 
 .3.  ص،10 .همان، ش .1

ــاظم .2 ؛ 523. پيكــان، ص: ، تهــران2.  ج،تــاريخ بيــداري ايرانيــان، )1377(االســالم كرمــاني، محمــد،  ن
 .151. عطار و فردوسي، ص: ، تهران3.  جحيات يحيي،، )1362(آبادي، يحيي،  دولت

 .3. ، ص35. ؛ ش3. ، ص14. ، شچنته پابرهنه .3
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   1.ي عمومي به تصويب رسيدرأ حق 1329 شوال 28باالخره در 
:  را به شركت در انتخابات تشويق كرد       ها  پابرهنه با استفاده از اين فرصت       چنتهروزنامه  

مجلـس شـورا تمـام حـق         ،ايها النـاس  ...  اين مسئله را شوخي ندانيد       ، پابرهنه يبرادرها«
ر تقـصير كـسي   گـ  دي... اگر خودتـان كوتـاهي كنيـد    ،شماها دادهه  را بانتخاب كردن وكيل 

براي ترغيب بيشتر، حتي اقدامات و تكاليف دو طيف رنجبر و غني را در برابر هم                » .نيست
  :دهد يمقرار داده، هشدار 

خـور را     اغنيا بايد پول بدهند مردمـان مفـت       ... ه رنجبر و اعيان چيست      عامتكليف  
ي انتخاب    هورقند هر كدام يك پارتي مخصوصي داشته باشند         دور خودشان جمع كن   

 حاال ضعفا و مزدوران و ...ها را مواجب بدهند  جهت وكالت بخرند بعضي سورچران
خـوري     بدانند هيچ مفـت     مثالً ...كشان هم تكليفي عالحده دارند        رنجبران و زحمت  

، اگر اسـالم را     ديهخوا يماگر استقالل مملكت    . براي رنجبران دلسوزي نخواهد كرد    
اگر قانون مساوات   ... ديخواه يمدوست داريد، اگر فراواني ارزاق و تنزل قيمت نان          

ـ ، اگر تحصيل رايگان براي فرزندانتان       ديخواه يم ـ خواه يم ، در گـرفتن تعرفـه و       دي
  2.انتخاب وكيل اهمال نكنيد

توم روس بسته شـد و      مجلس دوم با التيما   . تقدير تاريخي اما بر مراد فرودستان رقم نخورد       
ي هـا   قـوس و   مجلس سوم كه با كـش      انتخابات . سه سال به طول انجاميد     باًيتقردوره فترت   

در تهران و سپس در ساير ايـاالت آغـاز شـد بـا وجـود يـك                  .  ق 1332زيادي در صفر    
ي بودن و عمومي شدن و مشاركت همه اقشار جامعه بـاز هـم آمـال فرودسـتان را                ا  مرحله

به استثاي مجلس اول    . ي زيادي به ثروتمندان و مالكان تعلق گرفت       ها يكرس نكرد و    نيتأم
ي از قـشر پـايين      ا  ندهينماكه نمايندگان اصناف در آن حضور داشتند هيچ گاه در اين ادوار             

  3.جامعه وارد مجلس نشد

                                                 
 .152 ،141. تاريخ ايران، ص: ، تهرانمجلس و انتخابات، )1375(، منصوره اتحاديه، .1

  .1. ، ص34 .ش، چنته پابرهنه .2
 .164-165، 59. ، صمجلس و انتخابات .3
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  گيري نتيجه
  در مقايسه بـا سـه قـسم        ـ» از پايين « نگاري  چالش تاريخ  نيتر يجداگر پذيرفته شود كه     

ـ نگاري سياسي، فرهنگي و اجتماعي تاريخ اغـراق نباشـد كـور شـدن     اگر منابع يا كمبود   
، آنگـاه اهميـت و منزلـت        مانـده اسـت     افراد پـايين  آور و عامدانه دسترسي به وضعيت        رنج

 بـراي دسـت يـافتن بـه وضـعيت           ي و ردپاهاي  ها   كه نشانه  پابرهنهچنته   مانند   ييها  روزنامه
پس نخستين ضرورت بازگرداندن اين نوع متون       . شود يم روشن   دآورن يمفرودستان فراهم   

نگاري وابسته به منابع تاريخي اسـت و          تاريخي اين است كه هر نوع تاريخ       يها  پژوهشبه  
ـ نگاري نسبي    چون چنين است، اهميت نوع منابع بسته به نوع تاريخ           و آنچـه در     ،شـود  يم

  .سازد يم خيره  راها چشم، امروز آمده ينمروزگاري به چشم 
 ناظر بـر اهميـت منـابع راهنمـا و قليـل      عمدتاًعالوه بر اين اهميت و ضرورت كلي كه    

 نيز حائز اهميـت     يتر  خاص از جهات    پابرهنهچنته   است، روزنامه    »از پايين «نگاري   تاريخ
 و عنــوان» چنتــه پابرهنــه«نــام كميــك ايــن روزنامــه هرچنــد نخــست ايــن كــه . تاســ

مطالب آن بيش از آن كه از نوع فكاهي باشـد و نوشـخندي               هاده،بر خود ن  انتقادي  ـ   فكاهي
اشــارات طنزآميــز ايــن روزنامــه . شــود يمــانگيزانــد و نيــشخندي  شــود، دردي را برمــي

 در قالب شعر و كاريكاتور و به        عمدتاً كه   ،كردهايرو اشخاص و     و به مفاهيم  يا  صفحهچهار
روزنامه را   طنز اين بنابراين  . كاهد يمن، چيزي از جديت آن      شود يمندرت در قالب نثر بيان      

 عنـوان كميـك و محتـواي   ولـي   .دار بايد قـرار داد    و نه طنزي خنده    در مقوله طنزي جدي   
 دلبسته اسـت، چراغـي      پاهاكه به رد  ،  »تاريخ از پايين  «نگار   تاريخ ، براي آنتراژيك  بسيار  
 كه گاه بـه آن      ، ترس  براي جستجوي آنچه حتي اين روزنامه نيز شايد از سر          آورد يمفراهم  

دوم اين كه اين روزنامه از طريق مقـاالت و          . ، نتوانسته باشد گزارش كند    كند يماعتراف هم   
 كه شايد بتواند به مدد آنها       دهد يم به دست مورخ     ييدهايكل هستندبخش   مطالبي كه آگاهي  

گـي بـه دور    اين مقاالت از روزمر   هرچند  .  را آزاد سازد   ييها  تيواقع را باز كند و      ييها  قفل
اجتماعي ايـران آن زمـان بـه        ـ    سياسي يها  كنش مستقيم به    يها  واكنش توانند ينمهستند و   

 و اشاراتي كه در آنها      ها  استعاره از طريق در مركز توجه قرار گرفتن         توانند يمحساب آيند،   
ه ترين نكته نحو    و شايد مهم   ينسوم. به كار رفته پرتوي بر وضع فرودستان آن دوره بيفكنند         
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با انتخابات مجلـس دوم و   ـ   نماينده آنان فرض شودپابرهنهچنته اگر  ـ مواجهه فرودستان  
 جـدي   يهـا   درس كه حـاوي     يا  مواجهه،  ورود مورگان شوستر به دستگاه ماليه ايران است       

نامه انتخابي مجلس اول مردم را به شـش          دانيم كه نظام   مي.  تاريخي است  يها  قضاوتبراي  
تـا   اين تصميم گرچـه      . هر گروه تعداد مشخصي نماينده تعيين كرده بود        گروه تقسيم و براي   

كـه بـراي برپـايي مجلـس          تنظيم شده بـود    وران  در جهت حمايت از اصناف و پيشه       حدي
. ترديـد واجـد خـصلت طبقـاتي بـود           اما بـي   ،مشروطه متحمل زحمات زيادي شده بودند     

 و مجلس، مجلس ملـت شـد، بـي    نامه انتخابات مجلس دوم اين نقيصه را برطرف كرد         نظام
، دومـي را در شـكل و   نگـرد  يمنگار امروز كه به آن دو مجلس         تاريخ .هيچ نشاني از طبقه   

ـ  از اولي    تر يمترقسيستم انتخابات، فارغ از تصميمات متخذه در دو مجلس،           امـا  . ابـد ي  يم
ـ  قاعـدتاً  نـان كـه   آ .بـود هاي آن زمان برعكس     پابرهنهبراي  ماجرا   ـ با يم تم  از سيـس   ستي

، اولي را ترجيح دادنـد، چـرا كـه نتوانـسته بودنـد              كردند يم نامه دوم دفاع   غيرطبقاتي نظام 
به روشي مشابه، ورود مورگان شوسـتر بـه دسـتگاه      . نمايندگان بيشتري به مجلس بفرستند    

ماليه، كه مورد اعتراض برخي بود، از آنجا كه با منافع طبقاتي فرودستان همخواني داشـت،                
فرودستان با    از طريق نحوه مواجهه متفاوت      مورخ، بنابراين.  آنان قرار گرفت   مورد استقبال 

 تاريخي محتاط باشد و همه ابعـاد غيرمنتظـره          يها  قضاوت كه در    آموزد يموقايع تاريخي،   
  .آنها را در نظر بگيرد

 ،جامانـده از دوران پـرتالطم مـشروطه         از معدود منـابع بـه      ،چنته پابرهنه نهايت اين كه    
 جـدي   تأمـل  به گزارش وضعيت فرودستان پرداخته و چون چنين است بايد مورد             منحصراً

  . گيردقرار
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