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طراح

یکی یه دانه یا خل میشه یا دیوانه

کار و کاردان
را فدای کمیت کرده و میکند .نه این خط ایمنی الزم
داشت و کامال آماده بهرهبرداری بود و نه آن جاده ایمنی
نصراهلل حدادی
الزم را دارا بود و نه زیرساختهای آنان ،تماما ساخته و
پژوهشگر طهران قدیم
پرداخته شده بودند ،اما حکما در کارنامه رئیسجمهور
س��ابق و ش��هردار قبلی باید و حتما ثبت میشدند که
حکایت زلزله دلخراش غرب کش��ور و سرپل ذهاب را این خط راه افت��اده و آن بزرگراه به تمام و کمال آماده
همگان ش��اهد بودیم و تعدادی از هموطنان عزیزمان بهرهبرداری است و این میان ،آنچه که مورد سؤال است،
در ای��ن حادثه طبیعی و مدهش ،ج��ان به جان آفرین اگر این راهاندازیها ،سرنوشت مسکن مهر غرب کشور
تس��لیم کردند .در این میان آنچه که شیرین مینمود ،را مییافت ،چه کسی پاسخگو بود؟
تشریک مساعی مردم بود و تالش مسئولین در تمامی اگر در خط هف��ت مترو ،خدای ناک��رده حادثهای ولو
جوانب؛سپاه ،بسیج ،ارتش ،دولت ،هاللاحمر و خالصه کوچک و ناچیز رخ میداد ،از چه کس یا کس��انی باید
همه و همه و امید آنکه هرچه سریعتر در این روزهای بازخواست میشد؟ آیا در کشور ما ،هستند مسئولینی
سرد در غرب کشور ،امر اسکان هموطنان نازنین ُکرد ،که جس��ارت عذرخواهی داش��ته و در صورت قصور و
سروسامان یافته و با مساعدتهای دولت و مسئولین ،تقصیر ،اس��تعفا دهند و خود را تس��لیم قانون س��ازند
ی صادره از س��وی مجم��ه و در برابر آن
زمستان سال بعد نرسیده ،آنها در خانه و کاشانه خود ،و در مقاب��ل را 
منزل کرده و عالوه بر دس��تیابی به آسایش ،به آرامش تمکین کنند؟ ظاهرا که چنین نیس��ت و اگر تمکینی
نیز برس��ند و آنچه که بس «شرنگگونه» بود ،تخریب هست با جاروجنجال و بستنش��ینی و سخنرانی و به
ساختمانهای تازهس��از و بیمارستانی بود که بیماران راهانداختن معرکه اس��ت .آیا هرگز کس��ی پاسخگوی
در آن بستری بودند و از بد حادثه ،دیوارها و سقفها بر خودروهایی که خود به خود آتش میگرفتند و تعدادی
سرشان آوار شد ،تا دریابیم وقتی کار به دست کاردان از هموطنانمان را زنده زنده در آتش سوزاندند بود و یا
نباش��د ،آش و کاس��ه همان اس��ت که ب��ود و چنانچه هست؟ چند سال پیش ،یکی از تولیدکنندگان خودرو
قص��ورکاران و تقصیرکنن��دگان ،تح��ت تعقیب قرار در ژاپن ،درکاری به نظر ما عجیب ،با چش��می گریان،
گرفته و مجازات شوند ،شاید دیگر شاهد چنین فجایع ضمن عذرخواهی ازخریداران خودروهای تولید شده
مضاعفی نباش��یم .یکی از آفاتی که از ابتدای انقالب ،از سوی کمپانیای که او مدیریت آن را برعهده داشت،
همواره روی بس��یاری از امور
آن هم در آمریکا ،ضمن تقدیم
س��ایه افکنده و چون بختکی
همان تعدادخودروی س��الم و
نامانوس ،آنها را تحتالشعاع
پیشکش کردن دهدرصد بیش
قرار داده و نیاز به آواربرداری
از تع��داد خودروه��ای فروش
داش��ته و دارد ،نگاه سیاسی و
رفته ژاپن��ی در آمریکا ،گفت:
جناحی اس��ت و در این میان
لیاقت مدیریت بر این ش��رکت
ارائه آم��ار و ارقام هم��واره و
را ن��دارد و در براب��ر تعدادی از
مدام مد نظر بوده و همیش��ه
خری��داران اس��تعفا داد و پ��ی
کیفی��ت ،فدای کمیت ش��ده
کار خود رفت .بیس��تم دی ماه،
و میش��ود .تولید خ��ودرو به
سالگشت ش��هادت میرزاتقی
فالن مقدار و می��زان افزایش
خ��ان امیرکبیر اس��ت .آیا در
یافته ،فالن تعداد س��اختمان
روزگار ما ،امیرگونه میاندیشیم
مس��کن مهر س��اخته شده،
و رفتار میکنیم؛درباره سپردن
بههمان می��زان جاده و بزرگ
کارها به کاردان و افراد دلسوز،
عکس :مجید عسگری پور  /مهر
ک��رده س��اختهایم و...؛ آیا نام
در روزگار او نوش��تهاند « :عمده
کمپانی دایملر را ش��نیدهاید،
ستود امیر از آن است که دانسته
تولیدکننده خودروی بنز در کش��ور آلمان ،بدون شک بود قوانین داخله مملک��ت را کارآزمودگان به عادیات
و تردید وقتی نام بن��ز به میان میآید ،بحث اول و آخر اهالی خود مملکت ،صد مرتبه صالح و فسادش را بهتر
کیفیت خودروهایی است که این شرکت آلمانی تولید از بیرونیان میدانند که اگر مغرض مفسد نباشد ،یقینا
میکند و وقتی در جراید خواندم مدیران این ش��رکت جاهل به آداب و رسوم شرایع و عادیات اهالی هستند و
اعالم کردهاند :در سال  2017از تعداد محصوالت خود امیر به آن رشته هرروز ترقی صدساله به ایران میداد.
کاس��ته و کیفیت خودروها را افزایش دادهاند ،بیش از نهای��ت تکمی��ل صنای��ع اروپا را ه��م از خ��ود ایرانی
پی��ش دریافتم چرا بن��ز نماد کیفیت اس��ت و دایملر ،میخواست بشود و در سیاست مهام خارجه هم مردمی
معتبرترین نام در عرضه تولید خودرو در پهنه گیتی،در را میگذارد که آگاه به حقوق بینالملل و الدول بودند و
جایی که دهها کمپانی نامدار دیگری در جهان فعالیت به هرکاری با دانشمندان مشورت میکرد»...
میکنند .افتتاح خط هفت مترو ،همانند گش��ودن فاز حکایت دردآور ع��زل وزیر امور خارجه ،آن هم در یک
چهارم بزرگراه تهران -شمال در حد فاصل مرزنآباد تا کشور آفریقایی را به یاد آورید ،تا بدانید آدمهای ناالیق
چالوس ،نمونهای است از سیاسیکاریهایی که کیفیت با ندانم کاری در عرصه بینالملل با ما چه کردند.

جامعه شبگردها

کوروش محمدخانی

فاروق مظلومی

مالل داستانهای روستا

غیر از عکس چیزی نمیبینیم.
ما فقط عکس فاجعه زلزله کرمانش��اه را دیدیم ما فقط عکس
فاجعه چهره خندان بعضیها را در کنار آوارها دیدیم و از عمق
زلزله و خندههای بیرحم بعضیها چیزی نفهمیدیم .عکسها
ما را گول میزنند تا از حقیقت دور شویم .عکسها پر از واقعیت
و عاری از حقیقت هستند .مردی که در عکس ،سنگ در دست
دارد خشن نیست فقط از دست مردهایی که در عکس نیستند
و با تفنگ دوربیندار پیش��انیاش را هدف گرفتهاند ،بهستوه
آمده است.
اگر کسی که در عکس است ژست بگیرد عکاس نه تنها تعدی
نکرده اس��ت بلکه دوربین��ش رهاییبخش بوده اس��ت چون
لحظهای که یک انسان دردمند برای آنکه در عکس شاد دیده
شود ،ژست شادی میگیرد دردهایش را رها کرده است .عکاس
و عکس به ما این امکان را میدهند تا لحظهای خودمان را شکل
آرزوهایمان تصور کنیم با ِ
ژست قدرت ،خودمان را قوی نشان
دهیم حتی اگر بیش از چند ثانیه نتوانیم صاف بایستیم .اینها
دروغهای ش��یرین عکس هس��تند .اما وقتی کسی خودش را
بیدفاعتر از مرده در براب��ر دوربین رها میکند یا حتی بهرغم
میلش لبخند میزند ،هر ش��ات دوربین تیرخالص بر پیشانی
کرامت یک انسان است؛ همان انسانی که در روستایی دورافتاده
در آفریقا زندگی میکند و به او توصیه کردهاند که با توریستها
مهربان باشد چرا که توریستها نان و کرهشان هستند .به قول
سانتاگ شاید بهتر است رژیم بگیریم و کمتر عکس بگیریم.
پاورقی  :جامعه ش��بگردها برای مطالعه بیشتر در این زمینه
کتاب «نظر به درد دیگران» از س��وزان س��انتاگ را پیشنهاد
میکن��د و آرزو دارد لنز عکاسهایی که ناظ��ر بر درد دیگران
هس��تند همراه با چشم عکاس اش��ک بریزند و مجبور به ثبت
آن صحنه باش��ند .اما هنوز برای جامعه شبگردها سوال است
چرا عکاسها مردم اروپا یا آمریکا را ابژه عکاسی نمیکنند؟!

کتابخانه

میگوید :سالهاست که از فضای روستا دور بودهام و دیگر تجربهای از این محیط ندارم .این روزها،
فضای روستاهای ما بسیار دگرگون شده و استفاده از وسایل ارتباطی این جوامع سنتی را دچار
تغییرات بنیادین کرده است .نویس��ندهای که امروز میخواهد درباره ادبیات روستایی بنویسد،
باید بتواند این تغییرات و تأثیرات ناشی از آن را به تصویر بکشد.
اما امین فقیری در مجموعه داستان «دهکده پرمالل» از روستاي قالتوييه نوشته است ،روستایی
که دوران خدمتش را در آنجا بهسر میبرده و خوب آنجا را میشناخته است .دهکدهای که درجایی
گفته بود غم و مالل را به او منتقل ميکرده اس��ت ،با فقر و نداري و جهالت مردمي که در فضايي
ايستا بهسر ميبردند و خودشان نميفهميدند که در چه دنيايي روز و شب را ميگذرانند.
«دهکده پرمالل» را نشر چشمه منتشر کرده و قیمت آن  21هزار تومان است« .دهکده پرمالل»
در دوران خود با نقدهای مثبتی در مجالت آن دوران روبهرو شده بود و کتاب را به چاپهای متعدد رسانید.

نویسنده و شاعر

● ●حکایت اول :قصه آن داروغه که فکر میکرد شهر بلخ ،میتواند همه جا باشد.
● ●«از قدیم شنیدیم ،خواب ،مشت پر کن نیس��ت ،آرزوهای دور و دراز آدمیزاد
ته ندارد .این آدمی که من میشناس��م عقلش تا ظهره ،س��قای زمستانه و آهنگر
تابستان .خالیق هر چه الیق ،الحق که هر چه پر قنداقه گذاشتن پر کفن میذارن.
همه جاش سست و مسته فقط اصل کاریش درسته ،وقاحت چیه؟ افتضاح! تازگی
دس��تش به عرب و عجمی بند شده ،برا ما ش��ده کدخدای جوشقون .ندید بدید
وقتی که دید خودش رو خراب کرد .پوست سگ رو خودش کشیده ،رستم صولت
پیزی افندی ،سگ نمیش��ه به دستش داد که اخته کنه ،تخم دستش بدی زرده
نداره ،سرمه رو از چشم میدزده ،غافل از اینکه تک روزگار درازه .کاری نداره جز
اینکه دائم بره تو نخ مردم ،محض جیب خودش .واسه هر کس که میرسه پاپوش
میدوزه .آدم تنبل عقل چهل وزیر رو داره .بهش میگم :آخه این چه بامبولیه که
نمیذاری آب خوش از گلوی کسی پایین بره؟ با خنده قباسوختگی میلنده :هر
کی خره ما پاالنیم ،هر کی دره ما داالنیم .گفتم :سرتو مثل کبک کردی زیر برف،
خبر نداری که نمد ش��ماها تو آفتابه ،اینقدر قال چاق نکن ،نون مردمو نبر! زر زد:
ما که ت��و جهنمایم یه پله پایینتر .ما که غرقیم چه ی��ک کله چه صد کله .گفتم:
قصاص به قیومت نمیفته ،همینجا خالیق نمیذارن قسر در بری .بهر چی شدهای
عروس پهلوان کچل؟ عذر احمق بتر از جرمشه ،عاقبت گذر پوست به بازار دباغها
میافته ،پوستت کندهاس .هرچی میگی یه پرت و پالیی محض جواب دادن راس
و ریس میکنه .میگم :درس��ته که آدم برهنه خواب کرباس پهنادار میبینه ،اما
هر مال خوردنی نیس��ت ،آجر پختنیه اما خوردن��ش رودل میآره .جواب میده:
یا س��ر میره یا کاله میآد و میدونم حرف زدن با این فایدهای نداره .چه برای کر
بزنی چه برای کور برقصی».
● ●حکایت دوم .قصه آن بازرگان خسیس با پسر عیاش خود که آمده بود تلکهاش
کند یکی به دو میک��رد .پدر«:قربان ریش نازکت ،منزل به من��زل راه برو ،منزل
شکستن پیش��کشات .کارت کار آقا دیوهاس ،گفتم شل کن سفت کردی ،گفتم
سفت کن شل کردی .کاه پیش سگ ریختی اس��تخوانو پیش خر ،حواست جمع
باشه کاهلی ش��اگرد بدبختی اس��ت .کجا بودی سراس��ر هفته ،روزگار از دستت
دررفته .نمیدانستی مستی صبح نداره .ماست به دهانت مایه زدهان که خفهخون
گرفتهای».
● ●پسر :دستتنگی سختتر از دلتنگی .ش��غال ترسو انگور خوب نخورد .گرچه
میدونستم رشادت بیجا جوانمرگی میآره و دستی از آستین درآوردیم ،اما چی
قسمتمون شد؟ عاشق بیپول باید شبدر بچینه /حاصل دویدن کفش پاره کردن
ب شور ،ش��اهد کور .صدتا گنجشک نیم من است ،بازاق و
بود .رسیدیم اما به شرا 
زوق و شیونش».
● ●راست گفتن :یکی یه دانه یا خل میشه یا دیوانه ،آخه پسر! تا کی واسه ما یللی
میخونی؟ هزار چاقو بسازی یکیش دس��ته نداره ،هزار قبات یکیش آستین نداره.
یه روده راس��ت تو دلت نیست .یه بار جستی ملخک ،دو بار جستی ملخک ،آخر به
دستی ملخک .میبینم روزی رو که یک دستت به پسه یکیش به پیش.
● ●فلفل به زخمم نپاش! قصاب غم پیه داره ،گوسفند غم جان .قمار باختش باخته ،بردش
هم باخته .کار ما از اول قمر در عقرب بود .حاال دیگه کارد به استخوان رسیده .کرم پیله
کفنش رو خودش میتنه .کسی رو تو قبر دیگری نمیذارن .بابا!! کسی که بار شیشه داره
به دیوونه سنگ نمیزنه .میدونم دلت پره ،کفرت باال اومده .کالهتو نکوب زمین .فحش
به پول قلب میمونه برمیگرده به صاحبش».

از سال  1903تاکنون ،نقاشیهای کوچک و فوقالعاده زندهنمای جانوران
و انسانها ،در صحنههای شکار و جنگ و برداشت محصول روی دیوارهای
سنگیپناهگاههایکمعمقسنگیکشفشدهاند.سنگنگارههاياهنرهاي
صخرهاي ،کهنترين آثار تاريخي و هنري بجا مانده از بش��ر هس��تند .به
تعبيري ،بستر بهوجود آمدن حروف رمزي ،خط ،تبادل پيام ،زبان ،تاريخ،
اس��طورهها ،هنر و فرهنگ از سنگنگارههاست و آنها از بهترين ابزارهاي
رمزگشايي پیش از تاريخ هستند.
به زبان س��اده؛ به هر تصوير و نگارش��ي روي سنگ ،س��نگنگاره يا هنر
صخرهاي ميگويند .اگر اين نوش��تهها يا نقاشيها ،روي سنگ با رنگ يا
امثال آن باش��د ،به آنها  Pictographsو اگر نقوش يا نوشتهها از طريق
كندهكاريها (حك يا حجاري مثبت يا منفي) روي س��نگها انجام شده
باشد ،به آنها Petro graphsميگويند .اغلب در درون غارهاي قديمي از
نقاشي يا نوشتههاي با رنگ استفاده شده كه عموما عمر آنها در برابر عوامل
طبيعي بسيار كوتاه است و علت ماندگاري آنها از هزاران سال قبل تاكنون،
در دسترس نبودن و محفوظ بودن آنها در برابر عوامل طبيعي بوده است .اما

سنگنگارههاي كندهكاري شده ،عالوه بر اينكه در غارها كشف شدهاند ،در
محوطههايبازوبيرونغارهانيزوجوددارند.قسمتاعظمسنگنگارههاي
محيطهاي باز ،در برابر عوامل طبيعي مثل سرما ،گرما ،باد ،باران و يخزدگي
از بين رفتهاند و ميروند .از طرف ديگر ،متأسفانه به علت عدم آگاهي مردم
نيز ،تعداد بسيار زيادي از آنها تخريب و نابود شده است.
س��نگ نگارههای بس��یار زیبا و متنوعی در جایجایایران وجود دارد.
در سيستان و بلوچستان (نيكش��هر و نگاران سراوان) ،خراسان جنوبی
(نهبندان ،الخ مزار بیرجند) ،اراك (ابراهيمآباد ،يساول كميجان ،احمدآباد
خنداب و تیمره خمين) ،ارسباران در آذربايجان شرقي ،کهک قم ،ارنان يزد،
اصفهان (غرقاب و كوچري گلپايگان و ويست خوانسار) ،لرستان (هميان
كوهدشت ،خمه اليگودرز ،ميهد بروجرد) ،همدان (دره شهرستانه الوند،
دره گنجنامه ،مهرآباد و خوشيجان مالير) ،كرمان (ميمند و شاه فيروز)،
كردس��تان (دهگالن و سارال) ،تهران (روس��تاي دولتآباد شهريار ،كوه
كفترلو) ،از جمله مکانهایی هستند که آثار هنر صخرهای را میتوان در
آنها یافت .در تیمره خمین ،در استان مرکزی 21 ،هزار سنگنگاره وجود
دارد که به بهشت سنگنگارههایایران مشهور است دراین منطقه میتوان
تاریخ خط ،زبان ،نمادها و آیینها را از منظر سنگنگارهها مورد مطالعه قرار
داد .عمدهترین نقشهایی که در سنگنگارههای تیمره وجود دارد مربوط
به بزکوهی و شکار آنان توسط انسان است و ابزار اصلی شکار تیر و کمان و
نیزه بوده است .روی سنگنگارهها تصاویری چون بزکوهی ،قوچ کوهی،
آهو ،انس��ان ،اسب ،گرگ ،شیر ،شتر یک کوهان و دوکوهان ،پلنگ ،گراز،
گوزن ،یوزپلنگ ،گور ،مار ،الکپشت و بسیاری از حیوانات ناشناخته دیگر

سنگ نگاره صخره ای در تیمره خمین

استادیار باستانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

دوربین ش��ات میخورد .لحظهای از زمان میایستد و از سیر
طبیعی ،محتوم یا محکوم خودش خارج میش��ود و از این بعد
عکاس و بیننده مالک این لحظه هس��تند .این لحظه به بیرون
پرتاب خواهد شد خیلی دورتر از جایی و زمانی که بوده است.
مثال میآید به نمایشگاهی در شمال شهر تهران یا اینستاگرام
عکاس و دوس��تانش .یا در مجلهای آنالین به نمایش گذاشته
میش��ود تا ش��اید بخش��ی از نمایش عکاس ب��رای خودش و
طبقه اجتماعی و اقتصادیاش باشد .این عکسها دوگونهاند؛
عکسهایی که انس��ان در آنها حضور دارد و عکسهایی بدون
حضور انسان.
عکاسی از انس��ان کار خطیری است و گاهی عکاس کارگردان
مرگ اس��ت .البته منظورم عکس گرفتن در ی��ک آتلیه برای
پروفایل تلگرام نیست .منظورم زمانی است که انسان حاضر در
ذهن خودش نیس��ت بلکه ابژه ذهنیت عکاس است
عکس ابژه ِ
و حتی حق گرفتن ژس��ت دلخواهش را ن��دارد .عکاس با این
ذهنیت که فقر این مرد نپالی عجب سوژه جالبی برای عکاسی
است مرد روستایی را ابژه خودش میکند .مرد تبدیل به ماده
عکس میش��ود .در این عکاس��ی یک موجود که صاحبروح
اس��ت تبدیل به یک ماده و شیء جالب شده -کاالیی شدن در
فرهنگ سرمایهداری  -و برای نمایش آماده میشود این نوعی از
خشونت پنهان در عکاسی است که از قسمت شیطانی و متفرعن
روح برمیخیزد .لحظاتی از روح بیدفاع آفریقا و شرق فقیر را
با یک دوربین حرفهای منجمد میکنید و به عنوان س��وغات و
س��رمایه با خودتان میآورید تا به نمایش بگذارید یا بفروشید
برای آنکه فقط چند نفر دچار تعجب یا هیجان بشوند و بگویند
َووووو .شما فقط درد و رنج انسان را به یک عکس جالب تبدیل
کردهای��د .خیال نکنی��د مردم با آن عکسها ب��ه عمق زندگی
رنجور آنها پیمیبرند .نه .ما آنقدر عکس از رنج آدمی دیدهایم
که حساسیتمان را از دست دادهایم .دیگر اعدام برای ما مردن
یک انسان نیست بلکه هزاران عکس است .به قول شاعر افغان
الیاس علوی  :ما میمیریم تا آنها عکسهای خوب بگیرند .ما به
عکس معتاد ش��دهایم و در روز آنقدر عکس میبینیم که دیگر

جواد مجابی

در البه الی ميراث ايران

هنرصخرهای

کارگردانی مرگ است
عکاسی،
ِ

به قول مردم گفتنی46/

مشاهده میشود که ازاین میان بیش از  80درصد نقوش به بزکوهی و قوچ
اختصاص دارد که نماد سرزندگی ،آبادانی و برکت است .امروزه به بعضی از
نقاشیهای صخرهای ،هنر چوپانی نیز میگویند .زیرا تعداد زیادی ازاین
سنگنگارهها توسط چوپانان ،در دوران مختلف از چندین صدسال پیش
تا به امروز ،روی صخرهها حکاکی و کندهکاری شدهاند.
ساليابي سنگنگارههاي ايران ،بس��یار متفاوت و مشکل است .به اعتقاد
بعضی متخصصان ،قدمت بعضي از س��نگنگارههاي ايران بین هش��ت
تا 40هزار س��ال است .اين س��اليابيها ،اكثرا از طريق مقايس�� ه بوده و از
رويكرده��اي علمي نوين (ريزفرس��ايش و راديوكربن) كمتر بهرهگيري
شده است.

روايت يک تصوير

تغییر دستوری لباس ایرانیان
رضا سلیمان نوری

روزنامه نگار

پهلوی اول پس از پایان دوران تثبیت حکومت خود به
فکر آن افتاد کشور را مدرن کند .برهمین اساس وی
در کنار تالش برای ساخت پل و راهآهن و فرودگاه و
سایر مسایل عمرانی برنامهای را هم برای تغییر سبک
زندگی ایرانیان به اجرا گذاشت؛ برنامهای که براساس
آن باید ایرانیان تا آخرین حد ممکن مشابه اروپاییان
میش��دند .او برای رس��یدن به این مهم ،تغییر نوع
پوشش مردم را در دس��تور کار قرار داد تا بدینگونه
شرایط اجرای سایر برنامههای وی در زمینه فرهنگی
فراهم شود.البته پهلوی اول و تیم فرهنگی حامی وی
میدانستند که تغییر لباس مردم ایران خاصه زنان
که برپایه رفع حجاب بود با مقاومتهای بس��یاری
روبهرو خواهد شد بنابراین برای رسمیت بخشیدن
به کش��ف حجاب ،باید زمینههای الزم را در کانون
خانواده فراهم س��اخت .از دید آنان ،مخالفت مرد با
حضوربیحجابهمسردرمعابرعمومی،میتوانست
عاملاصلیعدمپیشرفتبرنامةکشفحجابباشد.از
اینرو ،برنامههای اولیه خود را در جهت تغییر ذهنیت
سرپرست خانواده تدوین کردند و بدان جنبه رسمی و
قانونی نیز بخشیدند .اول هم به سراغ کارکنان دولت
رفتند زیرا آنان در کنترل دولت بودند و در مقایسه با

سایر اقشار جامعه ،دولت میتوانست نظارت بیشتری
بر رفتار آنان اعمال نماید و از سوی دیگر ،پذیرش این
تغییرات توسط آنان ،رفتهرفته میتوانست راه را برای
پذیرش سایر اقشار جامعه نیز هموار کند .برهمین
اساس در گام اول برنامهای را برای تغییر لباس مردان
ایرانی تدوی��ن کردند .برنامهای که ب��ا عنوان قانون
متحدالش��کل کردن لباس ایرانیان در روزی چون
امروز از س��ال  1307شمسی به امضای نمایندگان
دوره هفتم قانونگذاری مجلس شورای ملی رسید.
نمایندگانی که البته از غربالهای بسیاری گذشته و
دیگر مخالفت ش��اخصی چون مدرس یا مصدق در
بین آنها وجود نداشت و در اصل ماشین قانونی کردن
منویات شخص پهلوی اول بودند .قانون اتحاد شکل
البسه و تبدیل کاله در چهار ماده و هشت تبصره به
تصویب رسید .در قس��متی از این قانون آمده است:
«کلیه اتباع ذکور ایران که برحس��ب مشاغل دولتی
دارای لباس مخصوص نیس��تند در داخله مملکت
مکلف هس��تند که ملبس به لباس متحدالش��کل
شوند».
مطابق این قانون ،هشت طبقه از جمله مجتهدین،
مراج��ع امور ش��رعیه ده��ات و قصب��ات ،مفتیان
اهلس��نت ،پیشنمازان دارای مح��راب ،محدثان،
مدرس��ین فقه و اصول ،روحانیون ایرانی غیرمسلم
مستثنی بودند .متخلفان از این قانون درصورتیکه
شهرنشینبودندبه«جزاینقدیازیکتاپنجتومانو

تعدادی از کارکنان دولت را با لباس متحدالشکل

یاحبسازیکتاهفتروز»ودرصورتیکهشهرنشین
نبودند به «حبس از یک تا هفت روز به حکم محکمه»
محکوم میشدند.
اجرای این برنامه ،طبق اس��ناد موج��ود در تهران
و چند شهر کش��ور از جمله قم ،جهرم و شهرهای
مرزی کردستان و بنادر و دشتستان با مقاومتهایی
مواجه ش��د که منجر به کشته و زخمی شدن عده
زیادی شد .حتی دولت برای سرکوب و فرونشاندن
آتش شورش عشایر ناحیه شیراز دچار اشکال شد
و رضا شاه ،برای سرکوبی آنان از هواپیما و زرهپوش
نیز استفاده کرد تا نشان داد در اجرای تصمیم خود
چقدر مصمم است .اندکی بعد در تاریخ سوم بهمن

 ،۱۳۰۷هیات وزیران نظامنامه متحدالشکل شدن
البس��ه را در  ۲۰ماده تصویب کرد که در آن لباس
متحدالشکل ،موسوم به لباس پهلوی به این ترتیب
مش��خص ش��ده بود« :کاله پهلوی و اقسام لباس
کوت��اه اعم از نیم تنه (یقه عربی ی��ا یقه برگردان)،
پیراهن و غیره و ش��لوار اعم از بلن��د یا کوتاه یا مچ
پیچدار .پوشیدن لباس��ی غیر از این و بستن شال
ممنوع بود .برای ساکنان شهرها باالپوش معمولی
عبارت بود از :اقسام پالتو .استفاده از باالپوشهای
دیگر هم برای حفظ از سرما یا هنگام مسافرت منعی
نداشت».تصویر مقابل تعدادی از کارکنان دولت را با
لباس متحدالشکل نشان میدهد.

