استعمارستیزی قوم بختیاری با تکیه بر «رستابیز مسجدسلیمان» از داراب افسر
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چکیده
در ســال  1287کشــف نفــت و تأســیس اولــین چــاه خاورمیانــه در ســرزمین بختیــارینشــین
مسجدسلیمان زمینۀ حضور بیشتر استعمار انگلیس را در این منطقه فراهم آورد .گرچه عشایر سـادهدل
بختیاری ،در ابتدا به عنوان نیروهای انسانی این تأسیسات مشغول به کار شدند اما بـا ذکـاوت و هـوش
ّ
خود خیلی زود دریافتند که برای اهداف استعمارگران به بیگاری گرفته شدهاند .حس تملـک بـه نفتـی
که از سرزمینهای اجدادی آنها میجوشیدِ ،عرق وطنپرستی و عدم وفاداری آنان به حکومت پهلـوی
و بیاعتمادی به استعمارگران را در آنان تقویت میکـرد .ایـن مقالـه بـا رویکـردی جامعـهشـناختی بـه
بررسی جنبههای استعمارستیزی در شعر گویشی «رستاخیز مسجدسلیمان» میپردازد که در میان قـوم
بختیاری از جمله اشعار محبوب به شمار میرود .نتایج این پـژوهش در ایـن مـوارد خالصـه مـیشـود:
انتقاد از حضور استعمار و چپاول نفت از زمینهـای اجـدادی آنـان ،انتقـاد از بـیعـدالتی کارفرمایـان
استعمارگر در برخورد با بومیان ،انتقاد از نسل خودباخته و انتقاد از حکومت پهلوی.
واژههای کلیدی :نقد جامعهشناسی ،شعر گویشی ،استعمارستیزی ،قوم بختیاری..

 .1گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران(.نویسنده مسئول)
Email: shahatampour@yahoo.com
 .2گروه علوم اجتماعی ،واحد شوشتر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شوشتر ،ایران.
تاریخ پذیرش95/6/9 :
تاریخ دریافت94/9/24 :
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 -1مقدمه
ّ
مفهوم استعمار به معنای «تسلط سیاسی ،نظامی و اقتصادی یک ملت قدرتمند ،بر یک سرزمین یـا
قوم یا ملت ضعیف است»(آشوری .)15 :1358 ،در ایـن مفهـوم اگرچـه کشـور مـا ،ایـران ،بـرای هـیچ
کشوری مستعمره نبود اما حضور همیشگی دولـتهـای روسـیه ،انگلـیس و آمریکـا در کشـور و جـدال
پیدر پی آنان بر سر بهرهبـرداری بیشـتر از ثـروتهـای ملـی ،باعـث تنیـدگی مفهـوم اسـتعمار بـا تـاریخ
معاصرمان شده است .مهمترین ثروت ملی که باعث رقابت دولتهای نامبرده در کشور ما میگردیـده،
نفت است .اگرچه نفت در ایران مادهای شناخته شده و قابل استفاده بـود ،امـا از زمـان اولـین قـرارداد
نفتی موسوم به "دارسی" در مقیاس قابل توجـه کشـف و اسـتخراج گردیـد .منـاطق جنـوب غربـی کـه
جایگاه اولین ذخایر بزرگ نفت به شمار میآمدنـد ،سـرزمینهـای اجـدادی بومیـان بختیـاری بودنـد.
سرزمینی که منطقۀ جغرافیایی وسیعی است که نام خود را از ایـل بختیـاری گرفتـه اسـت و در حاشـیه
کوههای زاگرس جای دارد؛ حدود آن از طرف شمال ،اصـفهان و لرسـتان؛ از طـرف شـرق ،کـوههـای
کهگیلویه و از طرف مغرب ،خوزستان و از طرف جنوب بهبهان است(میرزایی.)67 :1373 ،

تاریخ بختیاری به قرن چهاردهم میالدی ،دورۀ زمامداری  200سالۀ خانهای دورکی بـاز مـیگـردد.
لوریمر ) (lorimerبر اساس خصوصیات جسمی ،روحی و عادات بختیاریها ،آنـان را ایرانـیاالصـل
میداند و معتقد است بختیاریان از نژاد پارس هستند که در سدههـای ششـم و هفـتم قبـل از مـیالد بـا
ایالمیان درآمیختند(فیلد .)45 :1368 ،محققان ایرانی ،زبان ایـن قـوم را از جملـه گـویشهـای جدیـد
فارسی میدانند اما راولینسون ) (Rawlinsonمینویسد:
«تاکنون این گویشهای رایج در منطقۀ کوهستانی زاگرس را بازماندۀ زبان پهلوی میدانستند اما به نظر
من زبان لری (گویش بختیاری) از زبان فارسی باستان مشتق شده که هم زمان با زبان پهلوی به طور
جداگانه و مشخص صحبت میشده است»(قنبری عدیوی.)66 :1386 ،
اهمیت اولین چاه نفت ایران در مسجدسلیمان و تغییرات زیادی که با کشف نفت در ایـن شـهر روی
داد ،چندین دهه حضور انگلیس در این منطقه ،استفاده از نیروی کار مردان بختیاری در استخراج نفـت
از زمینهای اجدادی آنان و در نتیجه تنشهای پیوسته بین این قوم و اسـتعمارگران ،انگیـزۀ نگارنـده در
این پژوهش بوده است .همچنین جایگاه شاعر پرآوازۀ بختیـاری ،داراب افسـر بختیـاری ،و محبوبیـت
شعر "رستاخیز مسجدسلیمان" در این قوم باعث تأمل بیشتر در این موضوع گردید.
دربارۀ پیشینۀ تحقیق این مقاله باید گفت که اگرچه استعمار ،بـیش از دو قـرن در کشـور مـا حضـور
داشــته و زمینــههــای مخالفــت را در جامعــه فــراهم آورده اســت امــا بررســی جایگــاه اســتعمار و
استعمارستیزی در اشعار شاعران کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است .تنها در مقالۀ "بازتـاب
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استعمارستیزی در اشعار ملکالشعرای بهار و احمد صافی نجفی" ،نوشتۀ رمضـان رضـایی بـه حضـور
استعمار در ایران و عراق اشاره میکند و به بررسی استعمارستیزی در اشعار این دو شاعر میپردازد.
پرسشهای اصلی که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن میباشد این است:
 -1آیا شواهد ادبی،عدم شیفتگی قوم بختیاری به فرهنگ استعمار انگلـیس را تأییـد مـیکنـد؟  -2آیـا
انتقاد از استعمارگران در شعر رستاخیز مسجدسلیمان از نوع انتقاد اجتماعی است یا صـرفا برخـوردی
احساسی است؟  -3انتقاد اجتماعی در چه قالبهایی مطرح شده است؟
بر اساس این ،فرضیههای زیر در این مقاله بررسی خواهد شد:
 -1قوم بختیاری در برابر فرهنگ استعمار انگلیس دچار خودباختگی نشـد -2 .حضـور اسـتعمارگران
در شعر رستاخیز مسجدسلیمان بـا انتقـادی اجتمـاعی بـه چـالش کشـیده شـده اسـت -3 .انتقـاد از
استعمارگران با موضوعات چپاول ثروت ،بیعدالتی ،انتقاد از حکومت و دولـتمـردان و ایجـاد خطـر
خودباختگی برای نسل جوان بیان شده است.
 -2رد پای استعمار در ایران
در سال  1622میالدی ،ایران با کمک نیروهـای انگلـیس توانسـت قـوای مهـاجم دریـایی پرتغـال را از
جنوب کشور عقب براند .دولت ّ
متوجه شده بود که برای حفـظ امنیـت کشـور بایـد بـه یکـی از قـوای
هلندی یا انگلیسی تکیه کند و این دو کشور نیز تا جایی به امنیت آبهای ایـران ّ
اهمیـت مـیدادنـد کـه
منافع خود را در خطر نمیدیدند .تالشهای ایران برای تشکیل یک نیروی دریایی کارآمد سالها ادامـه
داشت و به اقدام ّ
موفقیتآمیز سال  1724م .منجر شد (آبراهامیان .)48 :1378 ،کمک انگلیسـیهـا در
فتح جزیرۀ هرمز باعث اعتماد ایرانیان به آنان گردید .این اعتماد تا دهههای بعد ادامه داشت و سرانجام
موجب بستن قراردادهای مختلف بین دو کشور شد .دولت انگلستان با وجود عقد قراردادهـایی چـون
"قرارداد مفصل"  ،در مواقعی که مصالح خود را در خطر میدید از اجـرای مفـاد آن سـر بـاز مـیزد .در
سال ( 1813م ).مصادف با  1192ه.ش .که قوای روسیه بخشهای دیگری از تالش را اشغال نمودنـد،
انگلستان که با امپراتوری روسیه ّمتحد شده بود حاضر نشد بـه ایـران یـاری برسـاند .در ایـن سـال نیـز
معاهدۀ صلح ایران و روسیه به امضا رسید که براسـاس آن منـاطقی از ایـران بـه خـاک روسـیه افـزوده
میشد(ر.ک :بابایی و بهزاد .)122 :1384 ،با شکست ناپلئون در نبرد واترلو ،دولـت انگلسـتان سیاسـت
مماشات نسبت به ایران را کنـار نهـاد و چهـرۀ اصـلی خـود را نشـان داد .در بیسـت و سـوم آذر 1235
خورشیدی با اعزام ناوگان جنگی به خلیجفارس ،جزیـرۀ خـارک و سـپس بوشـهر را اشـغال کـرد و از
طریق اروندرود و کارون ،خرمشهر را نیز به تصرف خود در آورد؛ سرانجام با میانجیگری دولت فرانسـه
عهدنامۀ پاریس بین ایران و بریتانیا به امضا رسید و ایران موظف شد نیروهای خـود را از هـرات بیـرون
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برده و از هر گونه ادعای حاکمیت نسبت به هرات و دیگر منـاطق افغانسـتان صـرف نظـر کنـد .بـدین
ترتیب انگلستان به هدف خود یعنی ایجاد حایل میان ایران و هندوستان دست پیدا کرد.
در سال  1889م1268( .خورشیدی) ،ناصرالدین شاه قاجار پیمان ننگین دیگری بـا انگلسـتان بسـت.
وی در ایـــن معاهـــده و در قبـــال وامـــی کـــه گرفـــت ،امتیازنامـــهای بـــه بـــارون جولیـــوس رویتـــر
) (Baron Juluse Reuterداد که به موجب آن ،انگلستان امتیـاز انحصـاری راهسـازی ،سـاخت راه آهـن،
استخراج همۀ معادن (بجز طال و نقره و سنگهای قیمتی) ،ایجاد تأسیسات آبی ،قناتها و بهـرهبـرداری
از جنگلهای ایران به ّمدت هفتاد سال و نظارت بر گمرک ایران به ّ
مـدت بیسـت و پـنج سـال را تصـاحب
میکرد .این امتیازنامه با مخالفت شـدید روسـیه مواجـه شـد و هـیچگـاه عملـی نگردیـد .ویلیـام دارسـی
ّ
) (Wiliam knox Darcyنیز در سـال  1901م1280( .خورشـیدی) موفـق بـه کسـب امتیازنامـۀ دارسـی
گردید .براساس این امتیازنامه ،دولت بریتانیا حق انحصاری اکتشاف و استخراج نفت در ایران را به دسـت
آورد.
در همین سالها انقالب مشروطه در ایران تحول عظیمی را در مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران به
وجود آورد .رقابت قدرتهای روسیه و انگلستان در ایران پس از شکست مشروطه نیز ادامه یافـت .تـا
جایی که دولتهای روی کار آمده میبایست تعادل را حفظ کرده و در تصمیمگیریهای خود منافع این
دو قدرت را در نظر میگرفتند .با کشف نفت در ایران رقابت بین روس و انگلستان شدیدتر شد و دولت
ایران به شدت تحت فشار قرار گرفت .امتیاز نفت جنوب در اختیار انگلیسـیهـا قـرار داشـت و امتیـاز
نفت شمال نیز در اختیار آمریکاییها قرار گرفت که ّ
البته با مخالفت انگلستان و روس مواجـه شـد .بـا
شروع جنگ جهانی دوم ،دو قدرت استعماری روس و بریتانیا در سـوم شـهریور 1320ه.ش .بـه ایـران
حمله کردند .قوای شوروی از شمال و شرق و قوای انگلستان از جنوب و غرب کشـور ،ایـران را مـورد
حمالت زمینی ،هوایی و دریایی قرار دادند .در این ّمدت ،فقر و قحطـی سراسـر ایـران را بـه کـام خـود
کشید .بسیاری از امرای ارتش و افسران ارشد گریختند .سـربازان اسـلحههـا را مـیفروختنـد و حتـی
اسبهای توپخانه ،پنهانی داد و ستد میشدند.
در دورۀ پهلوی دوم ،مهمترین حرکت ضد استعماری با تـالشهـای دولـت مصـدق آغـاز شـد و بـر
خالف تالش بیوقفۀ دولتهای ذینفع ،دست استعمارگران از منابع نفتی ایران کوتاه شد.
دولت مصدق که با پافشاری برای در دست گرفتن کنترل کامل منابع نفتی کشـور ،دشـمنی دولـت-
های غربی را به جان خریده بود با کودتایی که آمریکا و انگلیس طی عملیـاتی موسـوم بـه "آژاکـس" در
ایران اجرا کردند ،در  28مرداد  1332سرنگون شد .این کودتا بر روابـط ایـران و آمریکـا تـأثیر مسـتقیم
گذاشت و ایرانیان هیچگاه دخالت گسـتاخانۀ آمریکـا را در امـور داخلـی خـود و سـقوط نخسـتوزیـر
محبوبشان فراموش نکردند.
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 -1-2مبارزات آزادیبواهانۀ قوم بختیاری
در فیلم خوانین و شاهان(مستند تحلیلی دربارۀ بختیاریها) ،سـاختۀ آرگـارت وایـت ،ایـنگونـه آمـده
است«:هیچ تاریخنگار حیات اجتمـاعی اقـوام ایرانـی ،نمـیتوانـد اهمیـت ایـل بختیـاری و انسـجام و
پیوستگی سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی آنها را نادیده بگیرد».
مورگان شوستر در کتاب "اختناق ایران" از بختیاریها به عنوان مردمی یاد میکند کـه بـرای احیـای
مشروطیت جنگیدند و قوای بختیاری بـه سـرکردگی سـردار اسـعد بختیـاری بـه تهدیـدات روسهـا و
انگلیسها توجهی نکردند و دالورانه به پیش راندنـد و زمینـۀ تصـرف پایتخـت را فـراهم آوردنـد (ر.ک:
شوستر.)176 :1386 ،

کشف نفت در مناطق بختیارینشین خوزستان از یک سو سودای نظم سـرمایهداری رضـاخان و از سـوی
دیگر حرص جویندگان نفت را تحریک میکرد .در سالهای 1287-1294ه.ش .توسعه اقتصـادی در حـوزۀ
ارتباطات آغاز شد .پروژه بحثانگیز راهآهن ایران در سال  1308که بندر شاه را بـه سـاری و بنـدر شـاهپور در
خلیجفارس را به دزفول در شمال خوزسـتان متصـل مـیکـرد ،آغـاز شـد .افـزایش کارخانـههـای صـنعتی و
تأسیسات صنعت نفت ،افزایش قابل توجه کارگران را به دنبال داشت .بسیاری از ایـن کـارگران خـود بومیـان
این سرزمینها بودند .والنتین جیرول در این باره مینویسد« :تقریبا از روز اول کـه نفـوذ انگلـیس در ایـران
محسوس گردید ،بختیاریها از روی هوش و فراست خود انتظار حمایت از انگلیس را داشتند ،مـا نیـز
به طور کلی کوشیدیم روابط دوستانه خود را با آنها توسعه دهیم .این تا حدی است که اسباب سوءظن
یا تحریک حکومت مرکزی نشود»(همان.)227 :
کلنل کاسوفسکی در خاطرات خود مینویسد« :انگلیسها کوشش داشـته و دارنـد کـه بختیـاری و
نواحی غربـی لرسـتان را بـه وسـیلۀ یـک راه شوسـه گـاز انبـری محصـور و در سراسـر ایـن راه ،قـالع
مستحکمی به نام انبار احداث نمایند و در آتیه از این پایگـاههـای نظـامی اسـتفاده کننـد و در حقیقـت
همان کاری را انجام دهند که در اوایل استیالی هندوستان به دست کمپانی هند شـرقی بـه موقـع اجـرا
گذاردند»(سعادت نوری.)247 :1347 ،
بختیاریها سالیان دراز با اروپاییان در تماس بودهاند و چندان بعید به نظر نمیرسد اگر پسران جوان
خانهای بختیاری برای تحصیل به دانشگاههای آکسفورد و کمبریج بروند .اما با تمام اختالفاتی که در
طرز زندگی و افکار آنها وجود دارد؛ همۀ ایلها و عشایرنشینان به یک امر ،بسیار معتقـد و پایبندنـد و
آن وفاداری به ایل و عشیره و طایفه است و در نتیجۀ این تعصب شدید ،میزان وفاداری آنها به حکومـت
مرکزی کم شده و گاهی هم به هیچ میرسد(نوردن.)40-41 :1363 ،

  28فصلنامۀ ادبیات و زبانهای محلی ایران زمین ،شمارۀ  ،17پاییز 1396

با وجود آنکه استعمار انگلیس ،نفت را در بین زمینهای بختیاری یافته بود امـا آنچـه نصـیب ایـن
مردم میشد ،تنها رنج و سختی و کار پرمشقت بر سرچاههای نفت بود؛ بدون آنکـه کمتـرین امکانـات
رفاهی برای آنان در نظر گرفته شود و این در حالی بود کـه بـرای کارمنـدان انگلیسـی ،سـینما و سـالن
ورزشی و خانههای ویالیی ساخته میشد .رضاشاه در "سفرخانۀ خوزستان" به این مسـأله اشـاره کـرده
است:
«در مسجدسلیمان در میان نفت و قیر ،باغچهها و گلکاریهای مطبوع در جلو خانهها به نظر
میرسید که تنها تماشای آن ها برای تفریح هر دماغ خسته و فرسوده کافی است ...اما ناگفته نماند که
عمارت قشنگ و عالی مذکور فقط منحصر به رؤسا و کارکنان انگلیسی این معدن است .ایرانیان و
عملهجات بختیاری و لر و غیره که عدهشان متجاوز از  10000نفر است دارای منزل الیقی
نیستند»(فاتح.)118 :1358 ،
این بیعدالتیها برای کارگران بختیاری که از زندگی کوچنشینی دست کشیده بودند تا زندگی بهتری
را تجربه کنند بسیار گران آمد .در جنبشهای کارگری که از سالهـای  1280ه.ش.بـه بعـد آغـاز شـد،
کارگران بختیاری همگام با دیگران به احقاق حقوق خود میاندیشیدند .با سقوط رضاشاه ،فعالیتها و
جنبشهای کارگران زیر پوشش حزب توده افزایش یافت و تا انقالب  57ادامه داشت.
 -2-2مقاومت قوم بختیاری در برابر استعمار
انگلیسیها همیشه به مناطق بختیاری توجه داشتند و در صدد ایجـاد رابطـۀ بـیواسـطه بـا خـانهـای
بختیــاری بودنــد .ایــن رابطــه کــه بــا مقاصــد اقتصــادی صــورت مــیگرفــت خشــم دولــت قاجــار را
برمیانگیخت .در سالهای کشف نفـت منـابع سرشـاری کـه در منـاطق بختیـاریهـا وجـود داشـت،
سرنوشت این روابط را تغییر داد .انگلیسیها به دنبال سود بیشتر و بختیـاریهـا درصـدد حفـظ منـافع
خود بودنـد .دارسـی بـا خـانهـای بختیـاری وارد مـذاکراتی مسـتقیم شـد و بـدون اطـالع دولـت بـا
اسفندیارخان ،سردار اسعد ایلخانی و محمدحسینخان بختیاری گفتگو کرد .مواد مندرج پـیشنـویس
قراردادی که سپهدار تنظیم کرده و به طرف انگلیسی پیشنهاد داده بود ،بسیار محکم و قانونی و حتـی از
لحاظ بینالمللی متقن بود ،اما انگلیسیها زیـر بـار نرفتنـد و سـالهـا بعـد ،بـا مـرگ اسـفندیارخان و
محمدحسینخان با حاکمان جدید وارد مذاکره شدند(ر.ک :پوربختیار .)96 :1387 ،خانهای بختیاری
در سالهای بعد بیشتر زمینهای بختیاری را به شرکت نفت واگذار نمودند و برای حفظ امنیت چاههـا،
جوانان بختیاری را به کار میگماشتند .اختالفات دائمی شرکت نفت با خـانهـا و نیـز کشـمکشهـا و
ناخشنودی دو طرف از یکدیگر ،عمدتا باعث اعمال فشار کارفرمایان انگلیسی بـه کـارگران بختیـاری
میشد .سرانجام حرص و افزونخواهی خانها باعث شد رضاشاه ،سهام بختیاریها را قبضه کنـد .بـا
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وجود این ،شرکت نفت از نیروی کار جوانان بختیـاری سـود مـیجسـت .جوانـانی کـه در زمـینهـای
اجدادی خود تحت نفوذ ،فشار و تحقیر کارفرمایان بـه کـار سـخت گماشـته مـیشـدند و مـزد انـدکی
دریافت میکردند که تنها برای رفع گرسنگی مناسب بود .این فشارها بغض و کینهای از انگلیسیهـا در
مردم بختیاری ایجاد میکرد که حکایتها و داستانهـای خوانـدنی دارد .نزدیـکبـودن و گـذران روز و
شب کارگران با این کارفرمایان ،لزوم آموختن زبـان انگلیسـی را بـه صـورت خودکـار در آنـان افـزایش
میداد .بسیاری از بختیاریهایی که در آن سالها در شرکت نفت مشغول به کار بودند ،بـا وجـود سـواد
بسیار کم ،میتوانستند به زبان انگلیسی سخن بگویند .با آنکه این زبـان ،زبـان اصـلی محـیط کـار بـه
شمار میرفت اما اثرات زبان انگلیسی بر روی زبان قوم بختیاری آن قدر نیست که نگرانکننـده و حتـی
قابل تأمل باشد .اهمیت این مسأله هنگامی روشنتر میشود کـه مـا بـه حضـور اسـتعمار انگلـیس در
هندوستان نگاهی بیفکنیم و تغییرات شگرف زبان و فرهنگ هندی را از نظر بگذرانیم .اگر اقـوام بختیـاری
در برابر تجمالت پر زرق و برق کارمندان نفت انگلیسی ذوقزده میشدند و رؤیای انگلیسی شدن را در سـر
میپروراندند ،با همان چند دهه حضور استعمار انگلیس ،آنچنان فرهنگ کوچنشـینی و سـادهزیسـتی
خود را از کف میدادند که دیگر نشانی از آن در این مناطق به چشم نمیخـورد؛ در حـالی کـه مشـاهده
میکنیم بازتاب بعضی از این رفتارها و فرهنـگهـای فرنگـی در میـان قـوم بختیـاری ،بـه طنـز گرفتـه
میشود .برای مثال کلمه "تیپ" که از " "Tipبه معنای «وارونه شدن و کج شـدن» در انگلیسـی گرفتـه
شده ،برای کسانی به کار میرود که از ّ
هویـت خـود گذشـته و از اصـالت خـویش فاصـله گرفتـهانـد و
بختیاریها آن را در معنای «قیافه گرفتن» به کار میبرند؛ در واقع به کسی که مانند انگلیسیهـا لبـاس
ـن تیپـه»
میپوشیده است ،صفت «وارونه» و «کج شده» داده ،این جمله را بـه کـار مـیبرنـدِ « :هـی ِم ِ
( ،)hey mene tipeبه معنای «خیلی قیافه میگیرد» که معنایی مطایبهآمیز دارد.
و یا اصـطالح «سـی خـوس جیکاکییـه»( )si xos jikakiyeکـه معـادل «نـاقال و کلکبـاز» اسـت.
ّ
جیکاک( )jikakجاسوس معروف انگلیسها بود که به زبان بختیاری تسلط داشت و بـا نفـوذ در میـان
ّ
طوایف مختلف و معرفی خود به عنوان همطایفهای ،از خانها اطالعـات مـوثقی جمـعآوری مـیکـرد.
هنگامی که ّ
هویت اصلی جیکاک برای مردم فاش شد ،از این اصطالح برای اشخاص ناقال و کلکبـاز
استفاده میکردند که البته هیچگاه خوشایند کسانی که بدین صفت نامیده میشدند نبود .افزون بر ایـن،
در ادبیات داستانی جنوب ،داستانهای بسیاری دربارۀ شیوۀ برخورد قوم بختیاری بـا عـامالن اسـتعمار
نوشته شده است که همگی بر آزادگی این قوم داللت دارند.
واژههای بسیاری از انگلیسی و فرهنگ استعماری وارد زبان بختیاری شده است که کاربرد معمـول
دارند اما منظور از این مثالها مقابله با فرهنگ استعمار و نوعی استعمارسـتیزی اسـت کـه نشـان از ّرد
این فرهنگ تجملگرا از طـرف بختیـاریهـا دارد .شـاید اصـلیتـرین علـت ّرد ایـن فرهنـگ ،روحیـۀ
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طبیعتگرایی و سرشت پاک روستایی و فرهنگ کوچنشینی آنان باشـد کـه حـس باورمنـدی را در ایـن
مردم تقویت کرده و قدرت ایستادگی در برابر تهاجم فرهنگ غرب و تجملگرایی را به آنان داده است.
 -3-2داراب افسر بختیاری
داراب افسر فرزند آقا اصـالن از طایفـۀ احمـد خسـروی بختیـاری اسـت .مـادر آقـا اصـالن ،خـواهر
حسینقلیخان ایلخانی و مادر داراب ،بیبی گوهر ،دختر حسینقلیخان است .وی در سال 1279ه.ش.
در چقاخور و در دامنۀ کوه کالر متولد گردید؛ دشتی زیبا و با صفا که هم اکنون دریاچۀ سد ،آن را در بر
گرفته است .وی دارای تحصیالت قدیم و مردی پر تالش و جستجوگر بـود کـه از سـال  1320شمسـی
مقیم اصفهان شده بود.
افسر از دوران جوانی سرودن شعر را آغاز کرد و دیوان اشعار وی شامل اشعار فارسی و گویشی ،بـه
چاپ رسیده است .اولین شعری که وی به لهجه بختیاری سروده "رستاخیز مسجدسلیمان" نام دارد که
نمایشگونه است و بارها توسط گروههای مختلف نمایش برروی صحنه رفته است .این شعر مضـمونی
ّ
ملی  -وطنی دارد و سرشار از احساسات پاک ملی و روحیۀ استعمارسـتیزی اسـت .روحیـه و اعتقـاد
وی چون تمام مردان بختیاری پاک و بیآالیش و به دور از هر گونه ریا و تظاهر است و توضـیحاتی کـه
نویسنده در ابتدای بعضی اشعار خود آورده است ،سند محکمی بر این ادعاست .وی ارادت خود را بـه
امیرالمؤمنین ،حضرت علی (ع) ،با دو شعر زیبا بیان کرده است .داراب افسر در سـال  1337شمسـی
به علت عارضۀ سکته خانهنشین شد و طـولی نکشـید کـه چشـم از جهـان فروبسـت و در تکیـۀ میـر
تختفوالد اصفهان به خاک سپرده شد.
 -1-3-2وطن دوستی داراب افسر
عشق به وطن از ویژگیهای محتوایی اشعار داراب افسر بختیـاری اسـت .وی در بیـان عواقـب جنـگ
جهانی دوم در ایران ،مثنوی کوتاهی به نام "عروس وطن" به زبان فارسـی دارد کـه بـه واگـذاری امتیـاز
نفت شمال و نفوذ روسیه و انگلیس در ایران اشاره و اظهار تأسـف مـیکنـد .در ایـن قصـیده ایـران بـه
عروسی تعبیر شده که در اوج زیبایی،با چهرهای زرد و روی گریان به شکوه از فرزندان ایـن مـرز و بـوم
میپردازد:
نالۀ تو وین دل بریان ز چیست
گفتمش این دیدۀ گریان ز چیست
گریۀ من هست به حـال شمـا
گفـت :بـنـالــم ز مــآل شـمــا
رفته به گـل پـای خر لنگیـان
سسـت شـده پـایـۀ فـرهنـگیـان
بنـد قبایـش بـود از انگلیـس
مثل فالنی کـه شـده کاسـه لیس
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دستکـش مــال پـروســی بـود
ملت ایــران کـه همـه بنـدهانـد
تخم نفاقی است که خود کاشتیم
زلف همـی کند و همـی داد باد

پای چپش چکمۀ روسی بـود
بنـدۀ بـیمـزد سـرافکندهانـد
این ثمر از اوست که برداشتیم
زد بـه سـر و گفت کنید اتحاد
(بختیاری)114 :1373،

در شعر رستاخیز مسجدسلیمان نیز که شعری سراسر انتقادی است ،وطندوستی شاعر مشهود اسـت.
اظهار تأسف او از حضور بیگانگان و بیتفاوتی ایرانیان بـه تصـرف "مـادر وطـن" بـا ایـن بیـتهـا بیـان
میشود:
ایرونی ار غیرت داشت وا دی بمیره
حجلهگاه شیرین خوگه سفیره
.......
هـر که نشستی بورن نفت شمال؟
مادر وطن اگو شیرمو حالل ؟
hejlegā širin xougahe safire iruni ar γeyrat dāšt va di bemire
?mādare vatan ego širom halālet? Harke nešasti bevaren nafte šomāle

برگردان :حجلهگاه شیرین خوابگاه سفیر بیگانه است .اگر ایرانی غیرت داشت[از این ننگ] میمرد.
مادر وطن میگوید :هر کس بنشیند تا نفت شمال را غارت کنند ،شیرم را حاللش میکنم؟
 -2-3-2استعمارستیزی در شعر رستابیز مسجدسلیمان
زیادهخواهی استعمارگران در مسألۀ نفت ،باعث حساسیت مردم جنوب نسبت به حضور مستبدانۀ آنـان

شد.گرچه آنان سعی میکردند عوام را با جاذبههای فرهنگی و اقتصادی فریفتۀ خود کنند اما با نگـاهی
مییابیم که این تالشهـا انـدک سـودی نداشـتهاسـت .ادبیـات جنـوب ،سرشـار از
به تاریخ معاصر در 
مضامین استعمارستیزی است و در داستانهای جنوب ،بخصوص آثار نویسندگان خوزستانی کـه آفـت
میشود؛ آثـاری ماننـد همسـایههـا ،پسـرک
استعمار را بیشتر تجر به کردهاند ،این مضامین به وفور دیده 
بومی (احمد محمود) ،میم (علیمراد فـدایینیـا) ،مکـانی بـه وسـعت هـیچ و علیـا حضـرت فـرنگیس
(فتحالله بینیاز) ،خروس (ابراهیم گلستان) ،بازخرید (پرویز مسجدی) ،اعتصاب (حسـین اکبـرزاده)،
تابستان همان سال (ناصر تقوایی) ،پپر و گلهای کاغذی (مسعود مینایی) ،بوی خوش آویشن (فرهـاد
کشوری) و( ...نوریان و حاتمپور .)25 :1392 ،افزون بر این ،مجموعه داستانی "بوی خـوش آویشـن" و
رمان "سرود مردگان" از فرهاد کشوری داستان کوتاه "تبی که شیرو داشت" از ناصـر مـؤذن و مجموعـه
داستانی "عقربها را زنده بگیر" از قباد آذرآیین بر عـدم سـازگاری بختیـاریهـا بـا عـامالن اسـتعمار و
آزادگی این قوم داللت دارند.
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عالوه بر ادبیات داستانی ،شعر معاصر جنوب نیز دارای مؤلفههای استعمارسـتیزی اسـت کـه شـعر
"رستاخیز مسجدسلیمان" نمونهای ارزنده برای این مدعاست .در ابتدای شعر ،این جمـالت آورده شـده
است «:زمانی که بیگانگان در کشور ما منابع سرشار میهنمان را ظالمانه مورد تجاوز قرار داده و در ایـن
راه از هیچگونه ظلم و تعدی خودداری نمیکردند ،آنچنان احساسات میهنپرستانهام تحریـک شـد کـه
این اشعار را سرودم»(بختیاری.)187 :1373 ،
شعر "رستاخیز مسجدسلیمان" به صورت نمایشنامه سـروده شـدهاسـت« .از نظـر فـرم و محتـوا،
کامال تازه است .نه قالب آن مؤثر از شـاعری دیگـر اسـت و نـه محتـوای آن» (محمـدی.)55 :1377 ،
داستان از زندهشدن مردی بختیاری(کابنگرو) به امر الهی آغاز میشود که سال پیش درگذشـتهاسـت.
هنگامی که کابنگرو به اطراف خود مینگرد و کارخانههای (پاالیشگاهها) نفت و سایر تأسیسات نفتـی
را میبیند؛ متعجب میشود و پی در پی پرسشهایی از دختر خود ،گلی ،دارد و اظهار تأسـف مـیکنـد.
«بختیاری در اوج حکومت پهلوی ( )1332سخنانی را در این منظومه بیان کرده است که گسـتاختـرین
انقالبیها ،جرأت بر زبان آوردن آن را نداشتند» (همـان .)56 :ایـن شـعر ،شـهرتی فراگیـر در بـین قـوم
بختیاری دارد و مردمان این قوم ،دست کم ابیاتی از آن را ازبردارند .در ایـن شـعر جنبـههـای مختلـف
اجتماعی و نشانههایی از استعمارستیزی وجود دارد که به تفصیل بیان خواهد شد.
 -3-3-2اعتراض به چپاول ثروت ملی
اولین چاه نفت خاورمیانـه در منطقـهای بختیـارینشـین بـه نفـت رسـید و پـس از آن منـاطق اطـراف
مسجدسلیمان که سرزمین قوم بختیاری به شمار میرفت کاویده شدند .اگرچه از همان ابتدا مردان ایـن
قوم برای امرار معاش و به امید یافتن آیندهای بهتر به عنوان نیروی انسـانی در اسـتخراج نفـت بـه کـار
مشغول شدند اما پس از اندک مدتی به سراب بودن آن پی بردند .در ابیات زیر داراب افسر بختیاری بـه
انتقاد از استخراج نفت توسط بیگانگان و از دست رفتن ثروت ملی کشور میپردازد:
یو رود خونه طالهـه
یو کی نفت سیاهه؟
شــو و روز ادراهـه
ز منـه ملـک ایمـا
اوس ابـــو لـیـــره
یو یک چشمـه اوه
ز تـشنـی وا بمـیـره
اما صـاحب ای او
ّ
تو خ ِت تک بیداری؟
همه ایرون ِبخوابن
نفت دراری
بکـن ُم ِلک ِت آبـاد
که خت ِ

(بختیاری)192 :1373 ،

yo key nafte siyāhe? yo rudxune telāhe
zemene melke imā šow-o ruz ederāhe

استعمارستیزی قوم بختیاری با تکیه بر "رستاخیز مسجد سلیمان" 33  ...
yo ya čašme owe owes ebo lire
amā sāhebe I ow ze tešneei vā bemire
hame irun bexoven to xote tak bidāri
bekon molkete ābād ke xot nafte derāri

برگردان :این نفت سیاه نیست؛ رودخانهای از طالست که از میان زمینهای ما شب و روز مـیجوشـد.
این چشمۀ آبی است که آبش به لیره تبدیل میشود اما صاحب چشمه باید از تشنگی بمیرد[.خطاب به
استعمارگران] :همۀ ایران خوابند و تو تنها بیداری؟ [خطاب به ایرانیان] :مملکتت را آباد کـن و خـودت
نفت را استخراج کن.
 -4-3-2انتقاد از بیعدالتی کارفرمایان
در این شعر از بیعدالتی کارفرمایان بیگانه بارها انتقاد شده است .شاعر در موقعیتهای گوناگونی کـه
در شعر خلق کرده ،زمینه را برای این انتقاد فـراهم نمـوده اسـت .کشـته شـدن کـارگران هنگـام کـار و
تصادف با خودروهای انگلیسیها از جمله واقعیاتی است کـه در گذشـته رخ مـیداد و متأسـفانه شـیوۀ
برخورد بیگانگان با این حوادث با بیعدالتی همراه بوده است.
شاعر در حادثۀ برقگرفتگی به این قانون اشاره میکند:
نصف ِسه حکومت برد به زور
دادن به آمنصور
سی تومن ِ
ِ
ُ
باقیس هم کهخداون خردن
ده یکسـه ّفر اشـون بردن
(بختیاری)191 :1373 ،
si toman dāen be ā-mansur nesfese hokumat bord be zur
da-yekse farāšun boren bāγisam kadxodaon xarden

فراشخان بـرد
برگردان :سی تومن به آمنصور دادند .نصف آن را حکومت به زور گرفت و یک دهم آن را ِ
و بقیهاش را هم کدخداها بردند.
ُ
وقتی بنگرو از دخترش گلی دربارۀ خونبهای کناری میپرسد که در تصادف با اتومبیل فورد جان باخته
است ،دخترش پاسخ میدهد:
بهونسـه بـه یـو نهــادن
نـدادن
منـاریــن هـیـچ ِ
ار مردی هیچ خین نداره (همان)191:
هر که صدا بوق اشنیدی
monārine hiči nadāden bahunese be yo nāhāden
har ke sedā boγe ešnidi ar mordi hič xin nadāre

ُ
برگردان :به کناری هیچ ندادند و بهانهشان ایـن بـود کـه هـر کـس صـدای بـوق ماشـین را بشـنود اگـر بمیـرد
خونبهایی ندارد.
بنگرو دربارۀ قیمت زمینهایی که فروخته شده میپرسد و دخترش پاسخ میدهد:
قرونا کـه خونـده فتحعـلی
بخت بووم به ئی حمزه علی
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چهـل تـومـن زیادتـر نـدادن

ُ
دادسون یه خری (همان)192 :
بهرم هم ِ

baxte beūm be Ī hamze-ali γorunā ke xonde fatali
čel toman ziyātar nadāden barom-am dādesun ye xari

برگردان :قسم به بخت و اقبال پدرم ،قسم به امامزاده حمزه علـی و قـرآنهـایی کـه فتحعلـی خوانـده،
چهل تومن بیشتر ندادند و بهرام هم [با بهای اندکش] یک خر خرید.
 -5-3-2انتقاد از نسل بودبابته
در این نمایش با دو نسل از بختیاریها روبهرو هستیم :پدران و فرزندان .پدرانی مثل کابنگرو ،کنـاری،
مناری ،آمنصور؛ و فرزندان که نسل بعد از آنان هستند مانند محمدخون ،گلـی و زنبـور .محمـدخون و
گلی هر دو فرزندان کابنگر و هستند .گلی نمونه یک زن آ گاه و با کماالت است؛ از ظلـم اسـتعمارگران
شـرکت نفـت

رئیس
گله دارد و از حضور آنان انتقاد میکند ،اما محمدخون فرزند دیگر کانبگرو ،رانندۀ ِ
شده و در کنار او احساس امنیت میکند .وابستگی به رفاه نسبی که نفت با تمام ظلمهـایی کـه در حـق
همطایفهایهایش داشته؛ از او موجودی قابل انتقاد در نمایش ساخته است.
ئـیس انگلیسـی شـرکت نفـت شـده،
محمدخون خطاب به پدر معترضش که باعـث تشـویش خـاطر ر ِ
میگوید:
ُ
حـاال کـه دیـدی نـون ِم بـریــدی
یـه سـال بیـد ِک مونه ِنیدی
ُ َ
خو حـدس زیـدی ،بخت وابـاتـه
گـوی قـواتـه
رئیس نـفـت ِا
ُ
مـونــن
بـو َمر ندونـی یونـون کنونن
یـونــو اربـابــون هـمـه ِ
فهمید ِک هر چه ُدشنوم نهادی ِبس
زید اگـو یـس یس
گـول تـو ِ
َ
معنیـس دونـن
هـونـون بـه لنـدن
لـرون ارئیچـو یه بیت ِاخونن
ِ
ز بیـتـا خـومـون گـاهـی اخـونـن
واکسن لری خو دونن
ثنبل و ِ
(بختیاری)193 :1373 ،

ye sāl bid kemone neydi hālā ke didi nunome boridi
raeise naft e goy γavāte xu hads zeydi baxt vābāte
gule to zeyde ke ego yes-o-yes fa:mi harči došnum nāhādi bes
lorun ar ičo ya beyt exunen honun be landan manise dunen
sanbol-o akson lori xo dunen ze beytā xomun gāhi exunen

برگردان :یک سال بود که مرا ندیده بودی و حاال که دیدی نان مرا بریدی!
این که گفتی رئیس نفت قواده 1حدس خوبی زدی و بخت و اقبال با توست!
پدر ،مگر نمیدانی اینها کی هستند؟ اینها ارباب همۀ ما هستند.
اگر میگوید« :یس و یس» ،فریبت داده زیرا تمام دشنامهایت را فهمیده است.

استعمارستیزی قوم بختیاری با تکیه بر "رستاخیز مسجد سلیمان" 35  ...
اگر لرها اینجا بیتی بخوانند ،2آنها در لندن معنی آن را میدانند.
ثنبل و اکسون لری میدانند و گاهی بیتهای خودمان را میخوانند.
از سخنان محمدخون پسر کابنگرو دو نکته میتوان فهمید :نخست آن کـه محمـدخون نمـاد نسـل
خودباختۀ قوم بختیاری است که در عین حال که انگلیسیها را خوب میشناسد برای امرار معاش ،تـن
به حضور آنان داده و تسلیم شده است و از نظر شخصیتی نقطۀ مقابل گلی ،خواهرش اسـت .نکتـۀ دوم
آن که سیاست استعمار این است که به ظاهر بومیان را بپذیرد.گاهی انگلیسها چنان با اقـوام بختیـاری
رفتار میکردند که تصور میشد از فرهنگ و گویش مردم بختیاری لذت میبرند یا عالقهمند به آموختن
آن هستند .گرچه در بین آنان ،معدود مستشرقین عالقهمند به آداب و رسوم مردم نیز وجود داشته اسـت
اما تسلط بعضی از کارفرمایان شرکتی به گویش بختیاری ،بیشتر برای جلـب نظـر کـارگران و رخنـه در
فرهنگ بومیان برای تسلط بیشتر بوده است.
 -6-3-2انتقاد از حکومت پهلوی و دولتمردان
پایان شعر "رستاخیز مسجدسلیمان" انتقاد کوبندهای از حکومت ،شـاه ،نماینـدگان مجلـس و علمـای
بیتوجه وقت مطرح شده است .شاعر آنان را به کاهلی و بیلیاقتی متهم میکند:
وکیلون ار چونوون
وزیـرون ار ایـنــوون
همـه انجیل اخونن
دو سال دی جا قروونا
(بختیاری)192 :1373 ،
vazirun ar inuven vakilun ar čunuven
do sal di ĵā γorunā hame enjil exunen

برگردان :اگر وزیران و وکیلهایمان این چنین بمانند دو سال دیگر به جای قرآن ،همـه انجیـل خواهنـد
خواند.
همچنین:


َم َیر مجلـس تهـرون
که ئی قدر ظلم ِاکنن

همه ُبردن ُخ ِوسون
ئی لگـن به سرون

(همان)192 :

mayar maĵlese te:run hame borden xavesun ke iγad zolm ekonen I lagan besarun

برگردان :مگر [نمایندگان] مجلس تهران همه خوابشان برده که این لگن به سرها 3اینقدر ظلم میکنند.

 -3نتیجهزیری
حضور شش دهه استعمار انگلیس و مستشاران آمریکایی در مناطق بختیارینشین خوزستان هـیچگـاه
خللی در آداب و رسوم این مردم ایجاد نکـرد .اگرچـه بـه واسـطۀ صـنعت نفـت مردمـان سـادهزیسـت
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بختیاری به سوی شهرنشینی رویآوردند ،اما هنوز هم میتـوان آداب و رسـوم پررنـگ آنـان را حتـی در
میان تحصیلکردگان این قوم آشکارا دید .شاید اگر انگلستان بساط پرزرق وبـرق خـود را جـایی دیگـر
میگستراند میتوانست با تبلیغات گسترده ،فرهنگ آن ناحیه را تحتالشعاع قرار دهد اما بختیاریها با
هیچگاه از قالـب
وجود آنکه با این استعمارگران زندگی کرده ،کار کرده و تجربیات فراوان کسب کردند ،
سنتهای قومی خود خارج نشدند.
در شعر رستاخیز مسجدسلیمان ،شاعر با به نمایش گذاشتن مسـائل روز بـه انتقـاد از حضـور ظالمانـۀ
استعمار میپردازد و حکومت وقت را به کوتاهی در برابر آنان متهم میکند .شاعر به حفظ ثروت ملـی،
نفت ،و استخراج آن به دست ایرانیان تأکید میورزد .بیعدالتی کارفرمایان انگلیسی را در برابر کارگران
بختیاری شاغل در شرکت نفت بیان میکند و به فروش زمینهای اجدادی این قوم بـه انگلیسـیهـا در
قبال اندک بهایی اشاره میکند .انتقاد دیگر شاعر ،متوجه نسل خودباختهای است که حضور بیگانگان
را برای بقای مشاغل خود پذیرفتهاند .شعر "رستاخیز مسجدسلیمان" که از افتخارات ادبی بختیاریها
به شمار میرود ،حس وطنپرستی این قوم را که در سالهای حضور استعمار و در تعامل با بیگانگان از
خود نشان دادهاند در بر دارد.
پینوشت
 -1قواد تلفظ محلی قباد .احتماال قواد شخصی با ظاهر تمسخرآمیز در میان آنان بوده است (ر.ک :محمـدی،
 )153 :1373این واژه از  kavâdhاوست ایی است و شکل صحیح تلفظ این کلمه (قباد ،قواد) با قـاف مفتـوح
است که اتفاقا بختیاریها به همین شکل ،کلمه را تلفظ می کنند و شکل مرسوم تلفظ آن (با قاف مضموم) کـه
با اصل کلمه تفاوت دارد ،در میان آنان وجود ندارد.
 -2در فرهنگ بختیاری طنز و مطایبه جایگاه خاصی دارد .گاهی بختیاریها برای اموری که مـورد تمسـخر و
سرزنش و اسباب خنده یا تأسف دیگران باشد ،ابیاتی میسرایند که نشانههای هزل در آن وجـود دارد .و «بیـت
گفتن» به معنی «متلک گفتن به کسی» به کار میرود.
" -3کابنگرو" به افراد انگلیسی که در محیط کار کاله ایمنی بر سر گذاشتهاند "لگن به سر" میگوید.

کتابنامه
کتابها
 آبراهامیان ،یرواند ،)1387( ،ایران ب ین دو انق الب ،احمـد گـلمحمـدی ،محمـدابراهیم فتـاحی،تهران ،نشر نی.

استعمارستیزی قوم بختیاری با تکیه بر "رستاخیز مسجد سلیمان" 37  ...
 اوژن بختیاری ،ابوالفتح( ،بیتا) ،تار یخ بختیاری ،انتشارات وحید :تهران. بابایی ،گلعلی و حسین بهزاد ،)1384( ،همپای ص اعقه ،جلـد اول ،چـاپ چهـارم ،تهـران ،نشـرفرهنگی.
 بختیاری ،داراب افسر ،)1373( ،دیوان داراب افسر بختیاری ،چاپ دوم ،تهران ،انتشارات هـوشو ابتکار.
 بنجامین ،س .ج .و ،)1363( ،ایران و ایرانیان ،محمدحسین کردبچه ،تهران ،انتشارات جاویدان. سعادت نوری ،حسین ،)1347( ،ظلالسلطان ،تهران ،انتشارات وحید. شوستر ،مورگان ،)1386( ،ابتناق ایران ،حسن افشار ،تهران ،نشر ماهی. فاتح ،مصطفی ،)1358( ،پنجاه سال نفت ایران ،تهران ،انتشارات پیام. فیلد ،هنری ،)1343( ،مردمشناسی ایران ،عبدالله فریار ،تهران ،انتشـارات تهـران ،کتابخانـه ابـنسینا.
 محمدی ،علی ،)1377( ،نقد و نگاهی به سرودههای افسر بختیاری ،تهران ،انتشارات معین. میرزایی ،غالمرضا ،)1373( ،بختیاریها و قاجار یه ،اصفهان ،انتشارات ایل. نوردن ،هرسان ،)1363( ،ز یر آسمان ایران ،سـیمین سـمیعی ،تهـران ،انتشـارات دانشـگاه تهـران.مقاالت
 پوربختیار ،غفار« ،)1387( ،بختیاریها نفت و دولت انگلـیس» ،مطالع ات ت ار یخی ،شـماره،22صص.97-82
 قنبری عدیوی ،عباس« ،)1386( ،زبان مردم بختیـاری» ،کیه ان فرهنگ ی ،شـماره  ،257صـص.67-65
 نوریان ،سیدمهدی ،شبنم حاتمپور« ،)1392( ،بازتاب صنعت نفت در سـه رمـان از نویسـندگانزن» ،مجلۀ زن و فرهن  ،سال چهارم ،شماره  ،16صص.36-23

