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چکيده
مطالعه روي کجرويهاي اجتماعي يکي از شاخههاي علوم اجتماعي است که معموالً
بر روي جامعة حاضر صورت ميگيرد .در اين پژوهش س��عي شده با مراجعه به اسناد
و مطبوعات دوران پهلوي در شهر اصفهان ،کجرويهاي اجتماعي مانند روسپيگري،
قماربازي و اعتياد از جنبههاي کيفي مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد گسترش آن در
جامعة مورد مطالعه ،يعني شهر اصفهان تبيينگردد .در خالل آن تالش گردیده نشان
داده ش��ود که نقش سياس��تهاي فرهنگي حاکم در مهار يا گسترش اين کجرويها
تا چه حد بوده اس��ت .سرانجام معلوم ميگردد که حکومت گذشته ،کوششی چندان
براي مهار کجرويهاي اجتماعي ذکر ش��ده به خرج نميداد ،امري که مورد اعتراض
آگاهان آن روزگار قرار داش��ت .اعتراضي که بخش��ي از آن در انقالب اسالمي متجلي
گرديد.
کلید واژهها :اصفهان ،کجروی های اجتماعی ،انحرافات اجتماعی ،دوران پهلوی.
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مقدمه
تصويري كه نس��ل حاضر از اوضاع اجتماعي پيش از انق�لاب دارد ،تصويري مخدوش و كمي
روتوش شده است .در اين پژوهش با مراجعه به روزنامههاي همان زمان ،بخشهاي سياه و غالباً
فراموش شدة اجتماع آن روزگار را به كاغذ آورده و نشان داده به واسطة سياستهاي نادرست
دستگاههاي حکومت سابق ،كجرويهاي اجتماعي تا چه پايه در شهري مذهبي مثل اصفهان
ريشه دوانده بود .آسيبهاي اجتماعي مانند روسپيگري ،قمار و اعتياد در يك نگاه «كيفي» تا
چه حد خطرآفرين شده و دولت در اين ميان چه نقشي را بازي مينمود.
مطالع��ات اجتماعی معموالً با آم��ار و اطالعات جامعة حاضر و موجود س��ر و كار دارند ،اما
تحقی��ق حاض��ر كه نظر به جامعة ديروز دوخته ،براس��اس اطالعات و دادههایی اس��ت که در
روزنامهه��ای چند دهة پیش اصفهان انعکاس یافتهاند .اين پژوهش به ناچار مفاهيم خود را از
علوم اجتماعي گرفته و دادههاي خود را بر اساس دانش تاريخ صورتبندي كرده است .در این
تحقیق ،بعضی آس��یبها و کجرویهای اجتماعی در قالب مكاني ش��هر اصفهان مورد مطالعه
قرار گرفته است .بیگمان ما با جامعهای سر و کار داریم که به دلیل فاصلة زمانی ،تنها بخشی
از اطالعات آن در دس��ترس قرار دارد ،بنابراین باید از كار ميداني و پرسشنامه چشم پوشيد و
موضوعات مورد تحقیق و دامنة تحلیل را کوتاه ،ولی قابل دفاع نمود .نکتة مهم آن است که با
این بررسی میتوان به تاریخچة بسیاری از معضالت امروز جامعه نیز دست یافت ،شاید راهی
به ریشهها برد و نسخهای برای امروز از دل آن بیرون آورد .در ميان جامعهشناسان ،در تعيين
مصاديق كجروي ،اختالفاتي وجود دارد ،اما در تعريف آن گفتهاند :پديدهاي است كه به طريقي
با انتظارهاي مشترك اعضاي يك جامعه سازگاري ندارد ،و بيشتر افراد جامعه آن را ناپسند و
نادرست ميدانند (س��توده )36 :1389 ،رفتاري كه چنين باشد ،آن را كجرفتاري يا انحرافات
اجتماعي ميگويند .مصاديقي از كجروي كه در اين مقاله بدانها پرداخته ش��ده ،تقريباً مورد
اتفاق همة جامعهشناسان است.
تاثير فرد و جامعه
علوم اجتماعی ،رابطهای مستحکم و متقابل میان فرد و جامعه تعريف كرده و بسته به نظریات
مختلف آن ،تاثیر مزبور ،شدید یا خفیف میشود ،اما هيچیک از آن دو ،فرد و جامعه را نسبت

به جای تقلید از بیتلها و الویس پریسلی و ديگر ستارگان سينمايي غرب ،بهتر است انیشتین،
نیوتن و مادام کوری را الگوي خود قرار دهند (اصفهان ،ش  15 ،1629اسفند .)6 :1346
در چنین شرایطی ،مدپرستی و پیروی از الگوهای وارداتی ،به عنوان علنيترين جلوة تجدد
مبتذل ،اذهان بخش زیادی از جوانان کشور را به خود مشغول میکرد .در سال  1346گفته شد:
یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی امروز ،مسئلة الگوپذیری و پیروی کورکورانه است.
تقلید ناشیانة مدرنیسم غربی ،پدیدهای است که بر روی همة آثار تمدنی و آداب و رسوم و
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به هم بیتفاوت قلمداد نميكند ،بنابراین بیمناسبت نیست اگر بگوییم جامعهای که در زمان
پهلوی به وس��یلة ابزارهای گوناگون برساخته ش��ده بود ،تاثیر فراوانی در کجروی افراد و روی
آوردن آنها به نابهنجاریهای گوناگون داشت .اگر فساد ،فحشا ،اعتیاد و قمار به شدت جریان
داش��ت ،بخش زیادی مربوط به سیاس��تهایی بود که حکومت پهل��وی در جامعه به اجرا در
میآورد .سیاس��تهایی که در بررس��یهای ذیل بدان اش��اره خواهد شد .در این زمینه باید به
پيامدهاي ناخواسته نیز اشاره کرد .انجام اصالحات ارضی در دهة چهل که هجوم روستاییان به
شهرها را به دنبال داشت ،خود به خود زمینة بسیاری از کجرویها را فراهم کرد .چرا كه ايجاد
«محالت كثيف» در حاش��ية شهرها ،بسترهاي الزم را براي گسترش كجروي فراهم مينمايد
(فرجاد .)174 :1377 ،رادیو ،تلویزیون و سینمای مبتذل ،در کنار مجالت ،حمایتهای ظاهری
از حقوق زن ،که در بیحجابی و رهایی از قید و بندهای س��نتی خود را نش��ان داد ،نیز به طور
مس��تقیم و غیرمستقیم ،کجروی را در جامعه گس��ترش داد .با نگاهي به همين سياستهاي
رسمي ،تأثیر جامعه بر فرد در گسترش کجروی بیش از پیش به چشم میآید.
یکی از پر س��ر و صداترین مفاهیمی که در آن روزها دس��تگاه فرهنگی پهلوی آن را تبلیغ
می کرد ،موضوع تجدد بود .حوریوش ش��هیدی در نقد این نوع تجدد وارداتی و تقلیدی که به
«ابتذال» کشیده شده بود در روزنامة اصفهان چنین نوشت« :طبقة بهاصطالح متجدد و متمدن
امروز که اکثریت آن را نس��ل جوان تش��کیل میدهند ،تجدد را طوری دیگر تعبیر و تفس��یر
میکند .اینان فس��ادها ،تباهیها و لغزشهای اخالقی خود را تجدد و بالمـآل تمدن مینامند.
قم��ار ،مش��روبخواری و برپا کردن مجال��س رقص یا به قول فرنگیها پارت��ی که در طی آن
معاشرت نامعقول و غیرمنطقی پسر و دختر مجاز شمرده میشود ،همة اینها تحت عنوان تجدد
قرار میگیرد» (اصفهان ،ش  15 ،1629اسفند  .)5 : 1346پیشنهاد او این بود که جوانان غربزده
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ملیت ما س��ایه افکنده است .س��ایهای سنگین و تیره از روش زندگی غربیها سرمشق زندگی
مردم ما شده ،و اجتماع ما بخصوص نسل جوان ،بسیاری از پدیدههای تمدن غرب را با آغوش
باز اس��تقبال میکنند؛ حتی اگر این پدیدهها بر خالف ش��عایر اخالقی و ملی ما باشند ،گویی
اکثریت قریب به اتفاق مردم فراموش کردهاند که اجداد پاکنژادش��ان روزی پرچمدار تمدن و
فرهنگ جهان بودهاند . ... .زنان جامعة ما چنان چشم بسته تسلیم الگوهای وارداتی شدهاند که
گوی��ا از یاد بردهاند زن باید ب��ه ارزشهای نجیبانه و زیبای حیات احترام بگذارد (اصفهان ،ش
 26 ،1597آذر .)1 :1346
بیگمان ،طبقة جوان ،بیش��ترین آس��یب را از اين تجدد وارداتي آن روزگار میدید .از نگاه
روزنامه ،این طبقه خود قربانی وضعیتی بود که سیاس��تهای فرهنگی حکومت برای او مهیا
ک��رده ب��ود :از جوانی که هر قدم در خیابان برمیدارد ،دهها صحنة ش��هوتانگیز میبیند و در
هر رستوران و کافه که قدم مینهد ،مواجه با زنانی میشود که بدنهای هوسانگیز خود را به
مشتریان عرضه میدارند و با رقصهای رکیک و شهوتانگیز ،موجب گمراهی جوانان میگردند،
در حالی که ورود او به کتابخانههای ملی و باش��گاههای فرهنگی بیدردس��ر نیس��ت ،و د ِر هر
میکده و روسپیخانهای با کمال سهولت به روی آنها باز میشود .آیا از چنین جوانانی چگونه
باید توقع داشت؟
روزنامه از این که آموزش و پرورش به درستی وظیفة خود را انجام نمیدهد و نیز دانشگاهها
ب��رای پذیرش این جوانان آمادگی کامل ندارد ،گالیهمند اس��ت (اصفهان ،ش  20 ،1389دی
)4 :1348
دو س��ال بعد ،همين روزنامه ،دوباره س��عي نمود سياستهاي فرهنگي حاكم را در كشاندن
جوان��ان ب��ه وادي تباهي ،نقد نمايد« :این روزها به هر طرف که نگاه میکنی ،اعم از تلویزیون،
سینما ،مجالت و روزنامههای صبح و عصر و ظهر و شب ،همه و همه در تسخیر سکس است.
هر متاعی را که عرضه میکنند ،یا با جایزه همراه اس��ت یا با یک عکس بس��یار سکسی همراه
اس��ت که قند توی دل مخاطب و بیننده آب میشود .حاال این متاع هر چه میخواهد باشد و
تعجبآور اس��ت انتظار ما از جوانان این مملکت که چرا برخی از آنها منحرف میشوند .حاال
میفهمیم که اگر برخالف این بودی ،عجب بودی» (اصفهان ،ش  9 ،2359خرداد .)2 :1350

دو جنس است ،اما این مساوات و برابری طبیعی نباید موجب شود که زنان به اصولی که اخالقاً

باید پیروی کنند ،بیتوجه شوند و از حد خود ،گامی فراتر گذارند و با اتکا به زندگی مدرن ،با
وضعی زننده در اجتماع ظاهر شوند ،و پایبند بودن به عفت و حیا را کهنهپرستی تلقی کنند .اگر
در جامعهای در آن سوی جهان ،آقا یا خانمی با فالن لباس یا آرایش مخصوص ،مورد تحسین
دیگران واقع میش��ود ،این نباید سرمش��ق و هدف مردم اجتماع ما قرار گیرد» (اصفهان ،ش
 26 ،1597آذر .)1 :1346
اين گونه هشدارها ،تاثيری چندان در ميان زنان متجدد نداشت ،تا جايي كه روزنامة اصفهان
در سال  1351طيف زنان مزبور را چنین به تصوير ميكشد« :هر وقت در مجلهای میخواندم
یا از دیگران میشنیدم که خانمی سر میز قمار نشسته و پولی برده یا باخته ،یا زنی صاحبخانه
و زندگی ،دست به الابالیگریهایی میزند که حتی شنیدنش برای افراد مؤمن به اصول زندگی
ناراحت کننده است ،در باور کردنش تردید داشتم .علتش هم این بود که هرگز گمان نمیبردم
این مس��ایل ،آنهم در جامعة مس��لمان ایرانی بتواند رنگ تحقق به خود گیرد .دشوار میشود
پذیرفت که زن ایرانی ،زنی که تا دیروز خود را الی چادر نماز پیچیده بود ،زنی که چند روزی
بیش نمیگذرد که توانسته به مفهوم واقع ،پای در جامعة آزاد گذارد ،دست به اعمالی زند که
حتی در میان روشنفکران و پیشرفتگان دنیا نکوهیده باشد .ما میدانیم بسیاری از خانمهایی
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زن ايراني در بازي تجدد
يك پاي ماجرا «زن» ايراني بود؛ زني كه از سال  1314و بلند شدن آوازة «نهضت آزادي زن» در
مسيري افتاد كه دستگاههاي تبليغاتي حکومت ميخواستند .بعد از آن در بهمن  ،1341موضوع
مش��اركت سياسي و حق راي آنها پيش آمد و در نهايت ،سال  1346با ارائه و تصويب اليحة
قانون حمايت از خانواده ،بخش زيادي از چارچوبهاي س��نتي در حوزة مزبور را دس��تخوش
تغيييرات گسترده و مخرب گردانید .قانوني كه حق طالق را به زن نيز اعطا كرد و نظام سنتي
خانواده را در هم ميريخت (رك :احمدی خراسانی و اردالن)1382،؛ اما محصول سياستهاي
مذكور چگونه زني از آب در آمد؟ با كمال تأسف ،بخشي از زنان جامعه ،شرايط مذكور را محملي
براي كجرويهاي گوناگون يافتند و در اين ميدان به تك تاختند.
حد و حدودي براي اين به آزادي
در چنین شرایطی ،بعضي زنان آگاه و متديّن ،تالش نمودند ّ
اهدايي ،تعيين نمايند .يكي از آنها به روزنامة اصفهان نوشت« :معتقد به حقوق مساوي ميان
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که با لباسهای آنچنانی در انظار جلوهگری میکنند ،خیلی از آزادزنانی که با آرایشهای زننده
پش��ت اتومبیل مینشینند و به گونة شاهزاده خانمها خودش��ان را به رخ دیگران میکشند و
میکوشند فرنگستانی حرف بزنند و اغلب اسمهای میمی و زی زی برای خودشان میتراشند،
همان مریم و زری وطنی هس��تند که در پرتو غربزدگی ،دس��ت و پای خود را گم کرده ،ملیت
و اصالت نخستینشان را فراموش کردهاند» (اصفهان ،ش  18 ،2629اردیبهشت .)2 :1351
همين روزنامه ،چندي بعد وقتي پي برد سرانجام ،زن ايراني تبديل به «مانكن» شده ،گاليه
كرد« :زن ایرانی تالش دارد زندگانی خودش را با دنیای پیشرفته منطبق کند ،و همپای مردان
گام بردارد و همدوش مبارزان در جهاد بزرگ زندگی ،شرکت جوید ،لیکن بسی کمتر از آنچه
میاندیش��د و میخواهد باشد ،عمل میکند .از هر تصمیمی به جنبههای رویایی و تفننی آن
دل میبندد و بیش از آن که زن باش��د و برای جامعه و محیط و دنیایش موثر باش��د ،مانکن
میگردد ،و جلوه دهندة تمام س��اختههای کارخانههای پارچهبافی ،لوازم آرایشسازی و جلوه
دهندة سلیقة مدسازان و نقشپردازان میشود ،پول و درآمد خانواده و سرمایة نسل و جامعه را
به مصرف چیزی میرساند که جز مفهوم اسراف و تبذیر ،چیزی بر آن متصور نیست» (اصفهان،
ش  22 ،2807آذر .)5 :1351
چنین زنی وقتي در قالب خانواده قرار ميگرفت ،نميتوانست از باورهاي ذهني تحميلي خود
دست بردارد ،در نتيجه بنياد خانواده اش را نيز متالشي مينمود :جوانان ما شریک زندگی خود
را بر پایههای صرفاً مادی و ظاهری انتخاب میکنند .ما در دادگاهها مشاهده و بررسی میکنیم
که چه اختالفات پیش پا افتاده و قابل تحملی ،موجب و موجد گسیختگی کانون خانوا دههاست.
در دادگاه ،زنی در حالی که از خش��م میلرزید،گفت  :هر چه به شوهرم میگویم بایستی یک
اتومبیل آخرین مدل بخری ،زیر بار نمیرود و من به خاطر این موضوع میخواهم طالق بگیرم!
یا آن مردی که معتقد بود س��ه ماه اس��ت که ما ازدواج کردهایم و االن احس��اس میکنم واقعا
همدیگر را درک نمیکنیم و از این جهت میخواهیم از هم جدا شویم .اینها رسانندة فقدان
یک تربیت و آموزش صحیح در نسل جوان ما برای ازدواج است (اصفهان ،ش  28 ،2949خرداد
)2 :1352
حدي مادي و تحت تأثير باورهاي
مرحلة قبل از تشكيل خانواده ،يعني تشريفات ازدواج نيز به ّ
وارداتي قرار گرفته بود كه سال 1340در شهر اصفهان به صورت نامطلوبی درآمده بود ،و قیود

کجرویهای جنسی
روس��پيگری نوعي نابهنجاري جنس��ي اس��ت که درجات��ی مختلف دارد .از چش��مچرانی و
مزاحمتهای خیابانی گرفته تا تاسیس فاحشهخانه ،همگی در این طبقة کجروی ميگنجند.
نکتة مهم آن که؛ روس��پیگری معموال با س��ایر انواع آسیبهای اجتماعی مثل جرم ،جنایت،
اعتیاد به مواد مخدر و الکل همراه است (ستوده .)173 :1389 ،گسترش روسپیگری در جامعه،
در وحلة نخست ،نهاد خانواده را با خطر جدی مواجه میکند .تزلزل در این ستون اساسی جامعه
نیز پیامدهای زیانباری به همراه دارد.
 . 1جالب است بدانيم از همان زمان ،طيف مذهبي جامعه به رهبري روحانيون ،با آزاديهاي تحميلي به زنان كه سرانجام
آن فساد بود ،مخالفت خود را آشكار مينمودند .در سال  ،1338طي گزارش مامور ساواك ،واعظ مشهور محمدتقي فلسفي
در مسجد بازار تهران ابراز داشت :این جنجالی که راه انداختهاند که زن با مرد مساوی است ،بسیار بیجا است و این برای
آن است که زنهای ما را منحرف نمایند ...تا جایی که امروز در خیابانهای تهران ،زنها به حدی شهوترانی و آرایشگری
و خیابانگردی را رویه خود نمودهاند که اصال توجهی به بچه و خانه ندارند و اصوال خانهداری بلد نیستد .و بعضی از آنها
هم شغلی در ادارات انتخاب نموده و خیال میکنند که اگر پشت میز قرار گرفتند ،مرد میشوند (کشانی 424 :1386 ،متن
گزارش ساواک آمده است).
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و شروط و تشریفات زاید و غیر الزم و مراسم طاقتفرسایی که معمول و اجرا میگردید ،باعث
گردیده بود که دهها هزار دختر و پسر که سن آنها برای ازدواج مناسب بود ،نمیتوانستند این
عمل طبیعی و امر ضروری را انجام دهند ،و قدرت پرداخت مخارج آن همه قیود و تش��ریفات
خانمان بربادده از آنها سلب گردیده و در نتیجه سن بسیاری از دخترها از سنینی که متناسب
با ازدواج بود ،گذش��ته و به قول معروف «ترش��یده و خانه نشین» ش��ده بودند (خبرهای روز
1
اصفهان ،ش  20 ،206شهریور .)1 :1340
در اين فضاي فكري و فرهنگي كه مدپرستي ،غربگرايي و دوري از چارچوبهاي اخالقي و
ديني جامعه جو غالب ميان طبقات شهرنشين و متجدد بود ،نهاد خانواده در همان بدو تشكيل
و پس از آن ،هدف آماج انديشههاي مادي گرايانه قرار میگرفت و بروز و ظهور انواع كجرويها
امري دور از انتظار و غیر قابل تصور نبود .در اينجا به ش��رح و برش��مردن چند نمونه از همين
كجرويها در اصفهان ميپردازيم .گفتني است اگر پژوهشي بتواند با ارائة آمار و اطالعات ،ابعاد
موضوع را واضحتر مشخص نمايد ،به كمك پژوهش حاضر آمده است.
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مزاحمتهای خیابانی یکی از آس��یبهایی است که به صورت متلکگویی ،آغاز بسیاری از
انحرافات اخالقی اس��ت .در بهمن  ،1307زمانیکه حکومت پهلوی اول در آغاز تثبیت قدرت
خود بود ،زني شکايت کرد که به تجويز پزشکان ،به منظور حفظ سالمتیاش مجبور است روزي
چند ساعت در خيابان چهارباغ قدم بزند ،اما تفکيک جنسيتي چهارباغ به هم خورده و عبور و
مرور زن و مرد در کنار هم آزاد شده ،تا چندي قبل که وضعيت سابق چهارباغ به هم نخورده
بود ،عصرها به دستور اطبا مداومت مينمودم ،تا اين که اخيرا ً آزادي عمومي داده شد .اشتباه
نشود مخالف آزادي نيستم .مسلم است خيابان چهارباغ با ساير خيابانها هيچ فرقي ندارد .فقط
تفاوتي که دارد اين است که در ساير معابر و خيابانها ،جماعت براي رفع حوائج ،اياب و ذهاب
مينمايند ،و در چهارباغ  ،1...سابق که زنها از يک طرف و مردها از طرفي گردش مينمودند،
فق��ط اکتفا به مايق��ول اصفهاني مزه انداختن ميکردند ،حاليه علن��اً هزارها فجايع را مرتکب
[میش��وند] و اين تفريحگاه عمومي منحصر به يک مشت زنهاي معلومالحال و جوانهاي ...
شده (اخگر ،ش  17 ،68بهمن .)1 :1307
در س��ال 1309ش ،این مطلب در روزنامة اخگر آش��کار میکند آزادیهای اجتماعی پیش
آمده ،به سو استفاده کشیده شده است .تیتر مطلب این است« :نبود خير در آن خانه كه عصمت
نبود» .روزنامه با این مقدمه که از آزادی س��وءتعبیر ش��ده ،به شفافیت نوشت :اين نيمكتها
وتختهبنديها كه در حاشية خيابان وسط چهارباغ نصب شده است ،براي اين نيست كه بساط
فس��اد اخالق را در منظرة عام گس��ترده و جوانان يا زنان س��اده لوح را به گريوههاي[=گردنه]
بدبختي پرتاب نمايند (اخگر ،ش  5 ،373تير .)1 :1309در نظر آوریم اطالعاتی که ما از جامعة
قاج��اری داریم ،با پوش��ش خاص زنان و نیز با حریمهای محکمی که می��ان زن و مرد در آن
روزگار رعایت میشد ،کوچکترین تماسها نیز مذموم شمرده شده و حتی در دورة ناصرالدین
شاه توسط پلیس تهران ،هر گونه «اظهار میل و عشق و کلمات نامناسب» نیز جرم محسوب
2
میشد.
 . 1نقطه چينها در اصل مطلب روزنامه آمده است.
 . 2در قواعد اعالم شدة پلیس در زمان ناصرالدین شاه میخوانیم« :درعبور نسوان در کوچهها و بازارها ،از احدی بی احترامی
به نام و ناموس آنها نباید بشود .اظهار میل و عشق و کلمات نامناسب ،مستوجب مجازات شدیده است (روزنامة ایران ،ش
 12 ،382ربیع الثانی .)1296
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چهل س��ال بعد در س��ال  ،1350ناظری مزاحمتهای خیابانی و رفتار میان دو جنس را در
خیابان چهارباغ اصفهان ،خیابانی که از فرط لباسهای عجیب و غریب جوانان به یک «بالماسکه»
شبیه شده بود ،چنین به تصویر کشیده است« :پسران جوان که سمبل محرومیتهای متعدد
هس��تند ،با وجود این که طبعاً باید چشم و دلش��ان از این همه نعمتهای جور واجور و رنگ
وارنگ س��یر باشد ،مثل آدمهایی که گرفتار قحطی شده باشند ،چنان با جمالت مستهجن و
الفاظ رکیک ،جنس مخالف را تحویل میگیرند که قلم از شرح آن شرم دارد .جالبتر از رفتار
آقا پسرها ،عکسالعمل بعضی دختر خانمهاست که معلوم نیست این فحشهای چارواداری را
نزد کدام اس��تاد فرا گرفته اند .بدا به حال آن خانوادهای که فردا چنین پدر و مادرانی خواهند
داشت» (اصفهان ،ش  3 ،2406مرداد.)2 :1350
همراه این فرایند ،روسپیگری نیز در الیههای پنهان جامعه در حال گسترش بود .در سال
 ،1311نظمیة اصفهان با کمک ادارة بهداشت ،به احصا و مراقبت پزشکی از فواحش شهر اقدام
کرد .در نتیجة این تحقیق معلوم شد حدود هزار فاحشه در شهر دویست هزار نفری اصفهان
مشغول فعالیتاند ،و از این عده ،حدود نصف آنها به بیماریهای مقاربتی مبتال بودهاند (اخگر،
ش 20 ،820بهمن .)1 :1311
عالوه بر خانههاي فس��ادي که بقول يک ناظر تعداد آنها در ش��هر اصفهان به يکصد عدد
ميرس��يد (اخگر ،ش  28 ،806آذر  ،)1 :1311کافهه��ا و مکانهاي تفريحي اطراف رودخانة
زاينده رود نيز وضع مناسبي نداشتند .ناظري در فروردين  1315ابراز داشت که متعاقب کشف
حجاب ،از اين به بعد ،زنها هم ميخواهند بدان مکانها بروند ،پس بايد اين آشيانههاي فساد
برچيده ش��وند ،اوضاع امروز ما غير از ديروز اس��ت ،اگر ديروز رفتن به کافههاي دنبال رودخانه
مخصوص يک عدة مردان بود ،امروز که بانوان ما کشف حجاب کردهاند ،آنها نيز میخواهند به
نوبة خود از مزاياي طبيعي اين کافهها برخوردار باشند! آيا با وضعي که کافههاي مزبور داشتند
و شايد هنوز هم داشته باشند ،ورود آنها در اين قبيل اماکن عمومي صالح است؟
نويس��ندة مقاله در ادامه ،پاي ش��هرباني را به ميان ميآورد ،ما به نوبة خود مخصوصاً از ادارة
شهرباني اصفهان انتظار داريم که به نام عظمت کشور ،بيش از پيش به اين موضوع مهم توجه
فرموده ،و در بر انداختن اساس آشيانههاي فساد دنبال رودخانه ،جديت بيشتري به خرج دهد
(اخگر ،ش  24 ،1130فروردين .)2 :1315
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پس از شهریور  1320که ارکان اخالقی جامعه به ناگهان در هم ریخت و نوعی آزادی تا مرز
بیبند و باری بر جامعة ایران حکمفرما گردید ،روس��پیگری و دیگر رفتارهای خالف اخالق و
دین ،در اصفهان ،بسیار علني و بيپرده گردید .اقتدار دولت و به تبع آن نمايندگان قانونياش
چون شهرباني و دادگستري فرو شكست.
در س��ال  ،1321روزنامة اصفهان ،طی مقالهای ابراز داشت« :و معلوم گرديد که روسپيهاي
شهر ،هر گونه شرم و حيا را کنار نهاده و به صورت علني در مکانهاي عمومي به جلب مشتري
مش��غولاند .همه روزه عصر ،دستهدسته در خيابانها ،سرگذرها و اخيرا ً در قهوهخانهها (البته
رستورانها) ديده ميشوند که با خندههاي تص ّنعي و حرکات شهوتانگيز ،با رفتارهاي بيشرمانه
و گفتن الفاظ رکيک ،متلکگويي ،ياوهس��رايي ،فحش ،ناسزا و آنچه مخالف با آيين مردانگي
و ناموسداري اس��ت ،به ظاهرفريبي مشغول و با اظهار عشق دروغي ،محبت مزورانه ،به جلب
مشتري ميپردازند .مشتري يعني همين جوانها ،همين طبقة تحصيل کرده ،کارمندان ادارهها،
خدمتگزاران ارتش و طبقة سوم (متوسط)؛ ميگوييد نه ،به آمار پزشکها مراجعه کنيد».
مش��کل ديگر آن بود که در شهر اصفهان ،مکانی مخصوص براي آنها در نظر گرفته نشده
بود .در ادامة همان مقاله ميخوانيم :از همه بدتر ،چون روسپیها در تمام شهر متفرق و کوي
مخصوص��ي ندارند ،از نظر اخالقي ،رفتار ش��رمگين و بيعفتي آنها ،تاثيری ش��وم در روحية
کودکان هر محل خواهد داشت (اخگر ،ش  10 ،1747ارديبهشت  )1 :1321در سال ،1323
ش��هربانی اصفهان دس��ت به اقدامی از این قرار زد :گروهی از زن��ان بدکار مخصوصا صاحبان
فاحشهخانههای رسمی را ملزم نمود که یا از شهر خارج شوند یا به کاری دیگر اشتغال ورزند
(سرنوشت ،ش  4،29تیر .)3 :1323

روزنامة فوق ضمن تقدیر از این تصمیم ،چند نکته را به مسئولین شهربانی یادآورشد« :باید
پرس��ید که اوالً این اقدام چگونه و به دس��ت چه کسانی صورت میگیرد؟ ثانیاً برای این گروه
تیرهروز که تش��کیالت غلط اجتماع آنان را در آتش فقر و بدبختی ش��علهور ساخته و به ورطة
س��قوط و بدنامی انداخته ،چه فکری کرده اس��ت؟ همین پریروز بود که چند نفر ولگرد لختی
ب��ه خانة بعضی از فواحش ریخته و دیوانهوار اس��باب و اثاثی��ة آنها را غارت کردند؛ همچنین
میگویند که عدهای از مامورین به جان این و آن افتاده و به بهانة جلوگیری از فحشا ،شروع به
سو استفادههای دیگر کردهاند».
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آخرین حرف روزنامهنگار این بود« :اولیای امور قب ً
مؤسسات و کارخانهها [الزم
ال در بعضی از ّ
بود] مشاغل مناسبی که از عهدة اینگونه زنان برآید ،در نظر میگرفتند و آنان را به کار مفیدی
وا میداشتند تا اق ً
ال معاش یومیهشان اداره شود» (سرنوشت ،ش 29 ،44تیر .)3 :1323
پیش بینی روزنامة سرنوشت درست از آب در آمد و تصمیمهای سطحی ،درد را درمان نکرد.
دو سال بعد ،یک سرباز خارجی که در ایام جنگ جهانی دوم و حضور آنها در ایران (-1320
1324ش) اصفهان را از نزدیک دیده بود ،دربارة این شهر و روسپيان آن نوشت« :در این شهر
بر خالف تمام شهرهای دنیا ،فحشا مکانی جداگانه نداشته ،بلکه هر چند نفر آنها در یک کوچه
منزل داش��تند .زنان فاحشه در این ش��هر به اندازهای زیاد بودند که به حساب درنمیآمدند و
اعمالی از آنها در معابر عمومی حتی در خیابان چهارباغ که پاتوق آنهاست ،سر میزند که در
هیچ جای دنیا دیده نمیشود .عدهای در درشکهها نشسته ،نیم عریان و فریادکنان به طرف سر
پل میرفتند .عدهای دیگر در یکی دو کافة محقر که باز شده بود ،نشسته و مشغول خوردن باده
به طرز فجیع و ننگینی بودند .عدهای نیز دست در دست سربازان آمریکایی انداخته و با آنان به
طرف کافهها و کنار رودخانه میرفتند» (نقشجهان ،ش  30 ،477خرداد .)2 :1325
ترجمه و انتش��ار این مطالب با واکنش زیادی مواجه ش��د .یک ماه بعد ،همین روزنامه به
علتیابی این ناهنجاری پرداخت .و بر آزادی عمل زنان فاحشه انگشت نهاد که هر جا بخواهند،
بدون ترس ،فاحش��هخانه دایر میکنند؛ البته اغماض و س��كوت دستگاههاي اجرايي نیز مويّد
فساد شده بود :مامورین دولت که در این امور باید دخالت کنند و بخصوص ادارات شهربانی و
شهرداری که هر کدام از جهتی در این امر دخالت و مراقبت مینمایند ،به کلی وظیفة خود را
از دست داده و کوچکترین توجهی به این موضوع حیاتی نمینمایند ،از جمله شهرداری موظف
است از لحاظ بهداشت ،زنان فاحشه را وادار کند که همه ماهه برگ معاینه داشته باشند و و از
کسانی که در بین آنها مریضاند ،جلوگیری کنند (نقشجهان ،ش  3 ،480تیر .)3 :1325
روزنامهنویس مزبور ،وظیفة ش��هربانی را در این رابطه به آنها چنین گوش��زد کرد« :وظیفة
مخصوص شهربانی این است که این قبیل زنها را از مرئا و منظر دور داشته و آنان را در محل
معینی مسکون نماید» (نقشجهان ،ش  3 ،480تیر .)2 :1325
به جز موضوع سقوط اخالقی جامعه ،گسترش بیماریهای مقاربتی یکی دیگر از دغدغههای
آگاهان جامعه بود« :بیش��تر فواحش ،مراحل دورة دوم سیفلیس و شانگر را طی میکنند ،و با
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این که به حس��ب صورت ظاهر ،سالم به نظر میآیند ،ولی چون بهبودی آنان فقط روی اصل
یکی از دو دورۀ س��وزن [آمپول] زدن اس��ت ،از این جهت اشخاص غافلگیر شده و به خصوص
رعایا که همه روزه مش��تری دایم آنها هستند ،به محض نزدیکی [مقاربت] دچار مرض شده
و خود و خانوادهشان را برای مدت عمر بیچاره و بدبخت مینمایند» (نقشجهان ،ش 3 ،480
تیر .)3 :1325
به نظر ميرسد رعايا و کشاورزان روستاهاي اطراف ،از مشتريان دايمي و ناآگاه فاحشهخانهها
بودند .بدين طريق ،فاجعه و بيماري از مرزهاي شهر گذر كرده به ميان روستاها و خانوادههايشان
نفوذ ميكرد .به همین دلیل در س��ال  1325هشدار داده شد« :خطری که بیشتر مایة تهدید
اس��ت ،این اس��ت که همه روزه جمع زیادی دهاتیهای چشم و گوش بسته از دهات و اطراف
ش��هر برای رفع حوایج و یا فروش کاالهای خود به جانب ش��هر روی میآورند و پس از فراغت
از کار خ��ود در پی جا و مکانی میگردند که چند س��اعتی توقف نم��وده و خود را از رنج راه و
مشقت کار راحتی بخشند .آنها بهترین محل و مناسبتترین مکان را منزل فواحش مییابند.
چه در این امکنه با دادن چند ریال یا تومان ،اوالً چند ساعتی استراحت نموده و ثانیاً به قضای
حاجت شهوانی خود میپردازند .پر واضح است که رعیت بیخبر از همه جا وقتی دید با دادن
چند تومان میتواند س��اعتی را خوش باشد ،دریغ نکرده و دیگر فکر آیندة زن و فرزند خود را
نمینماید .این است که چند ساعتی لذت و خوشی را به یک عمر بیچارگی و بدبختی خریده و
پس از مراجعت به محل خود ،فورا سوزاک یا سفلیس است که به جان وی افتاده و این دو بالی
خانمانسوز دامنگیرش میگردد» (نقش جهان ،ش  11 ،461خرداد .)2 :1325
در س��الهای پس از جنگ جهاني دوم و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی که متعاقب آن و
حتی مدتها پس از آن دامنگیر ایران گردید ،وجود این قشر اجتماعی يعني زنان خودفروش
يا كارگر جنسي ،دور از انتظار نبود .روزنامة نقشجهان پس از تبیین معادلة چند وجهی جنگ،
فقر و فحش��ا ،پيشنهادهایي نيز در آستين داشت« :فقر و تنگدستی و بیکاری سبب میگردد
روز به روز بر تعداد زنان هر جایی افزوده ش��ده ،و حاضر ش��وند برای لقمه نانی ،همنوعان خود
را دچار مرض نمایند .راه چاره به عقیدة ما چند چیز اس��ت :یکی موضوع کار پیدا کردن برای
این قبیل زنهاست؛ چه یک دسته از آنها در نتیجة فقر و تنگدستی ،دنبال این کار را گرفته
و در حقیقت ،ناچاری آنان را وادار به این عمل کرده اس��ت .دوم اینکه [الزم اس��ت] آنها را از

سوژههايي بود كه در سينماي مبتذل آن روز بسيار تبليغ و «آموزش» داده ميشد.
عالوه بر اینگونه مراکز ،زنان ولگرد یا به اصطالح امروز «زنان خیابانی» نیز از معضالت جامعة
آن روز بودند .گزارشی از ابعاد فاجعة مربوط به سال « :1344امروزه در اکثر خیابانها ،در گوشه
و کنار و مرکز شهر محلی برای تجمع زنان فاسد ایجاد شده است .رانندگان ماشینهای سواری،
بخصوص تاکسی ،به قول معروف «گندش را در آوردهاند» ،هر کجا خانمی تنها یا دو نفری ببینند،
بالفاصله جلوی آنها ترمز میکنند و با بوق زدنهای پی در پی ،باعث ناراحتی آنها شده و درب
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دسترس بیرون برد [خارج کرد] .فع ً
ال در هر کوچه و گذر و خیابانی چند خانه دایر است .شاید
کمتر کوچه و خیابانی باش��د که یکی دو خانه در آن یافت نگردد» (نقشجهان ،ش 11 ،461
خرداد .)3 :1325
وجود خانههای فساد موجب ایجاد نزاع و سلب آرامش برای مردم محله نیز میگردید .یکبار
بزرگان محلة درب کوشک ،نامهای به روزنامه نوشته و از این که در محلة آنها جوانان با چوب،
چاقو و اسلحة کمری به جان هم میافتند ،گله کردند« :این گونه حرکات ،هرشب هست و به
واسطة مسکون بودن عدهاي فاحشه است که اهل این محل از هر حیث ناراحت و غیر از سلب
آسایش ،خطرات مالی هم دارند» (اصفهان ،ش  7 ،87فروردین .)3 :1323
چند سال بعد ،روزنامهای دیگر در این رابطه چنین نظر داد :بیشتر جنایاتی که در شهر اتفاق
میافتد ،در این مراکز فحشا انجام میگیرد .سرمنشا قتلها و نزاعها از خانههای فواحش پدید
میآید .رقابتها و کشمکشهای بیمورد همه از این خانهها سرچشمه گرفته ،جوانان را به جان
یکدیگر میاندازند (چهلستون ،ش  25 ،174اردیبهشت .)1 :1334
چند دهة بعد ،لفظ «عشرتکده» دربارة این گونه مراکز به کار میرفت و وقتی یکی از آنها
توسط شهربانی کشف و عوامل آن بازداشت شدند ،روزنامة اصفهان چنین نوشت« :این اولین
عشرتکدهای نیست که در اصفهان کشف میشود و تحقیقا آخرین هم نخواهد بود .این شاید
دهمین مرکز فسادی باشد که ظرف ماههای اخیر در اصفهان کشف گردیده است .این خانهها
در حاش��یة ش��هر و محالت پرت و دور افتاده واقعاند» (اصفهان ،ش  22 ،3534مهر .)1354
روزنامه از مردی س��خن میگوید که پادوی این عش��رتکده بود .او اعتراف کرد که اغلب اوقات
در اطراف گاراژها و ش��رکتهای مس��افربری به کمین دختران فراري مینشسته و اين افراد را
به عش��رتکده هدايت ميکرده است (اصفهان ،ش  22 ،3534مهر  .)1 :1354فرار دختران از
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ماش��ین را باز کرده ،به اصرار تمام او را دعوت به سوار شدن مینمایند .از این مرحله شرمآورتر
این است که زنان معروفه و طرد شدة اجتماع که هیچگونه شرم و حیایی در خود سراغ ندارند ،با
آرایشهای تند و زننده و با راه رفتن جلف در خیابانها ،مردان را به دنبال خود میکشند .متلک
گفتن مردان و حرفهای زنندة زنان مذکور چنان منظرة ناراحت کنندهای به وجود میآورد که
هر انسان حساسی را شرمسار میسازد» (اصفهان ،ش  7 ،1332آذر .)1 :1344
س��ه سال بعد ،گزارش��ی دیگر به قرار ذیل در روزنامة اصفهان به چاپ رسید« :مشکل زنان
ولگرد اصفهان گرچه در نوع خود از مس��ایل مبتالبه مملکت اس��ت ،اما در ش��هر ما به لحاظ
مناسبات اخالقی و محلی ،آن چنان مکتوم و ناگفته باقی مانده که گویی تنها در اصفهان است
که مس��الهای به این نام و نشان موجود است .نتیجه اینکه مرض همچنان شیوع پیدا کرده و
آنقدر رخنه نموده که ناگهان خوانندهای از طرف گروهی از سکنة خیابانهای پرت و پال ،تلفن
میزند که آقا! ناموس و حیثیت خانوادگی ما از دس��ت زنهای ولگرد در خطر است...؛ آنها را
به نقطهای دور انتقال دهند» (اصفهان ،ش  10 ،1697شهریور  .)1347امیرقلی امینی ،مدیر
روزنامه ،نگاه همه جانبهنگری داش��ت .او به مش��تریان این زنان نیز توجه کرد :در این صورت،
وجود مردان ولگردی نیز که آنها هم به مراتب در جریان گناه س��هم دارند ،مطرح میشود و
به دنبال آن مس��ایل ،ش��اید مشکالت دیگری البته جلو آمد (اصفهان ،ش  10 ،1697شهریور
.)2 :1347
دربارة نقش دولت در پايان دادن به روسپيگري ،مطالبي درج شد ،اما راهحل كلي روزنامهها
آن بود كه الزم اس��ت ش��هرباني جديتی بيش��تر به خرج دهد« .چندی قبل ،ادارة شهربانی،
دس��توری مو ّکد راجع به تخلیة این خانهها از مرئی و منظر صادر کرد و کم و بیش برای چند
روزی فواحش مجبور به ترک محلهای خود شدند ،ولی مدت زمانی طول نکشید که دو مرتبه
سرجای خود آمده و شروع به کار کردند .اکنون مدتیست که از این جهت راحت شده و دیگر
کسی از آنها مزاحمت به عمل نمیآورد! به هر صورت ،ادارة شهربانی باید در این قسمت جهد
وافی نموده و سعی کند یا زنان بدکار را بیرون شهر یکجا جمع کند ،یا آنان را به یک صورت
اساسی وادار به ترک این عمل نماید» (نقش جهان ،ش  11 ،461خرداد .)3 :1325
در جامعهاي كه عوامل زيادي به روس��پيگري دامن ميزد ،و از سويي زنان و از سوي ديگر
مردان را بدين مسیر ميخواند ،چه راه حل ديگري ميتوان براي آن پيشنهاد داد؟
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قماربازي
قمار یکی از زشتترین کجرویهای اجتماعی است که در نظر بعضی افراد به صورت عادت در
میآيد تا آنجا که ش��خص قمارباز تمام هس��تی و داروندار خود را به پای آن میبازد ،و بسیار
دیده ش��ده که چنان در ورطة سقوط میافتد که آخرین رمق حیات اقتصادی و حتی شرافت
خود را نیز در این میدان وا مینهد.
حدی
با کمال تاس��ف ،این کجروی در دوران پهلوی در اصفهان ش��یوع زیادی یافته بود ،به ّ
که اعتراض روزنامهها و دلسوزان را برانگیخت .نکتة دیگر آن که قمارخانهها ،مأمن و محلی برای
انجام جرایم دیگر نیز شده بود .در جامعة ملتهب بعد از شهریور  ،1320قمار و قماربازی جزئی از
برنامههای مدیران و بزرگان شهر شده بود .در سال  ،1322روزنامة سرنوشت خبر داد« :بزرگترین
رجال و محترمین اصفهان همه شب بدون استثنا ،چند ساعت از اوقات گرانبهای خود را که باید
صرف اصالح اوضاع عمومی شهر یا زندگی خصوصی و خانواگی خود ایشان بشود ،در محلی به
نام باشگاه اصفهان به قمار میگذرانند .ما از میان همین اشخاص کسانی را میشناسیم که به
علت آلودگی به قمار ،مقروض و پریشان شده و حتی بعضی از آنان ناچار مبالغی از وجوه دولتی
تحت اختیار خود را برداشت کردهاند» (سرنوشت ،ش  20 ،18دی .)1 :1322
در س��ال  ،1336این کجروی اجتماعی از طبقات برگزیدة شهری گذشته به خانههای افراد
عادی نیز س��رایت یافت ،بدانگونه که در بیشتر خانهها ،بساط قماربازی رواج داشت« :یکی از
اعمال بسیار زشت و ناپسند که از مدتها قبل دامنگیر اجتماع ما شده و مظالم آن موجب بروز
هزاران بدبختی و سیهروزی در میان خانوادهها گردیده ،قمار است .این روزها به هر کجا و هر
خانه وارد شوید ،میبینید متاسفانه دستهدسته ،خرد و کالن ،زن و مرد ،دور یک میز نشسته و
با کمال عالقه و حرارت ،قمار بازی میکنند ،و اگر کسی اهل ورق و قمار نباشد ،در این قبیل
مجالس هیچ گونه محلی از ا ِعراب ندارد» (ستارة اصفهان ،ش  25 ،290اردیبهشت .)1 :1336
روزنامة مزبور ،مضرات این گون ه مجالس را چنین بر میشمارد« :مجالس قمار باعث از بین
رفتن بنیاد هزاران خانواده گردیده است؛ یعنی عدهای تمام ثروت خود را روی این کار نهادهاند.
عدهای دیگر زنهای عفیف و نجیب خود را در اثر مجالست با مردهای هرزه ،به کلی از دست
داده یا به وادی بیعفتی و فحشا کشانیدهاند .عدهای دیگر در اثر ممارست در کار قمار و اجبار
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در شب زندهداری و بیدار نشستن تا صبح ،مجبور به استعمال مشروب و مواد مخدره گردیدهاند.
از تمام این موارد که بگذریم ،چون قماربازها به وسیلة ورق ،پولهای دوستان و آشنایان و اقارب
خود را میبرند و این خود یک نوع دغلکاری و یا در حقیقت یک قسم دزدی است که به اسم
قمار انجام میدهند ،بالطبع یک نوع حس دزدی و دغلی و رذالت در اخالق آنها ایجاد میشود
که همین کارها را هم در محیط خانوادگی انجام دهند ،و در نتیجه تمام افراد خانوادة آنها دچار
مظالم قمار گردیده ،همه با هم متفقاً به وادی دنائت و رذالت س��وق داده میشوند ،...پیشنهاد
میشود ،دولت ،ورود کارتهای بازی و و انواع وسایل قمار را جدا ممنوع سازد» (ستارة اصفهان،
ش  25 ،290اردیبهشت .)6 :1336
روزنامة چهلس��تون راجع به لزوم بس��تن قمارخانهها به اولیای دولت هشدار داد« :به غیر از
فاحش��هخانهها ،مراکز فساد دیگری هم به نام قمارخانه به حد وفور در شهر یافت میشود که
اولیای امور باید جدا ً از آنها جلوگیری به عمل آورند .چه بس��ا کس��انی که در یک شب تمام
سرمایة خود را در این قمارخانهها از دست داده و روز دیگر ناچار به انجام اعمال ننگین از قبیل
سرقت و غیره شدهاند .اصوالً قمارباز عالوه بر از دست دادن پول و سرمایه ،اخالقی خشن و تند
صحت و س�لامتی خود را نیز از دست
و زننده پیدا میکند و در نتیجة بیخوابیهای ش��بانهّ ،
میدهد .چه بسا در حین قمار ،کار به نزاع و جدال نیز میانجامد» (چهلستون ،ش 25 ،174
اردیبهشت .)3 :1334
بیگمان يکي از راههاي مبارزه با قمار ،تاکيد بر حرام بودن آن در نگاه شرع است .امري که از
طريق دستگاههاي دولتي بدان پرداخته نميشد.
اعتیاد به الکل و تریاک
اگرچه بین جامعهشناسان در تعیین بعضی مصادیق کجروی ،اختالفاتی وجود دارد ،اما همگی
بر این امر متفقاند که هر نوع وابستگی به مواد که به اصطالح اعتیاد نام گرفته ،نوعی کجروی
است .سابقة اعتیاد به مواد افیونی در ایران و جهان به قرنها قبل باز میگردد ،اما نکتة مهم آن
اس��ت که اعتیاد از نگاه بیشتر پژوهشگران نه یک موضوع فردی و شخصی ،بلکه یک «معضل
اجتماعی» است (فرجاد)212 :1377 ،؛ خصوصاً رنگ اجتماعی آن وقتی برجستهتر میشود که
اماکنی به نام «قهوهخانه و سپس شیرهکشخانه» ،زمینههای الزم را برای معتادین فراهم کرده
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و بساط مربوطه را برایشان ایجاد نماید .تاكيد اسالم بر منع مسكرات به حدي روشن است كه هر
گونه گرايش بدانها ،نوعي بياعتنايي به دين را نمايش ميدهد .گسترش اعتیاد به هر گونه مواد
افیونی ،ارتباط مستقیمی با نهاد خانواده پیدا کرده و حتی به فروپاشی نهاد مزبور منجر میگردد.
در سال  ،1324روزنامة نقشجهان در مقالهای با عنوان «الکل و تریاک ،نسل ایرانی را تهدید
میکند» ،چنین گزارش داد :اگر اندک مقایسهای بین مصرف الکل و تریاک در سالهای اخیر
با چند سال قبل انجام دهیم« ،به خوبی متوجه میشویم که چندین برابر میزان مصرف این دو
سم مهلک رو به ترقی گذاشته ،و چه خانوادههایی را از هستی ساقط کرده و آنان را دچار قطع
نسل گردانیده است» (نقشجهان ،ش  19 ،283شهریور  .)1 :1324روزنامه با شجاعت تمام،
رواج اعتیاد را نتیجة حکومت بیست سالة رضاشاهی دانست که مباني ديني را مورد هدف قرار
داده بود« :یکی از اثرات ننگین حکومت بیست سالة رواج استعمال الکل و تریاک بود .در نتیجة
ضعف حس دیانت و بیاعتنایی به احکام دین و مراودة بیش از اندازة ایرانیها با خارجیها ،کم
کم قبح و زشتی استعمال الکل از بین رفت» (نقشجهان ،ش  19 ،283شهریور .)1 :1324
روزنامة «سرنوشت» ،آماری دقیقتر از میزان مصرف در ایران همان سال ارائه داد« :چند سالی
اس��ت مصرف تریاک در ایران رو به فزونی گذاش��ته و اکنون از روی آماری که در دست است،
هر س��ال تقریباً  270خروار ( 900تن) تریاک در ایران به مصرف تدخین و خوردن میرسد»
(سرنوشت ،ش  21 ،81فروردین .)1 :1324
دربارة نقش دس��تگاه رضاشاهی در گس��ترش مصرف الکل ،مطلب دیگری در روزنامة سال
 1323که رضاشاه از ایران بیرون رفته ،و البته هنوز زنده بود ،به چاپ رسيد .دکتر تومانیانس
یکی از پزش��کان اصفهان نوشت« :قبل از دورة پهلوی ،استعمال مشروبات کمتر بود و افرادی
که نمیتوانس��تند آنرا به آسانی پیدا و اس��تعمال نمایند ،ناچارا ً به جلفا و جهانباره [جوباره]
رفت��ه و ب��ا نهایت ترس و لرز ،مخفیانه ومحرمانه میآش��امیدند و با حالت خطر به منزل خود
مراجعت میکردند .به این ترتیب ،چون به دس��ت آوردن مش��روب کار آسانی نبود ،قضیه هم
عمومیت نداشت ،اما پس از این که به وجود آوردن (تولید) نوشابه و فروش آن آزاد شد ،اغلب
از مسلمانان ،رسما استعمال نمودند و الکلی شدند و کار به جایی رسید که امروزه خود نیز بدین
عادات خطرناک اعتراضی ندارند» (اصفهان ،ش  10 ،138مهر  .)1 :1323البته نباید از نظر دور
داشت که بحرانهای اجتماعی و اقتصادی که پس از وقوع جنگ جهانی دوم در کشور حادث
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شد ،در افزایش تمایل و گرایش به این مادة مخدر موثر بوده است.
در همان دهة بیست ،روزنامة مزبور از تاسیس «انجمن مبارزه با الکل و تریاک» خبر داد که
با انتشار جزوات و سخنرانی (كار فرهنگي) ،مترصد بود از گسترش آنها در جامعه جلوگیری
نماید ،با اين حال ،روزنامه ،نظر اساسي ديگري داشت« :به عقیدة ما در ایران ،استعمال تریاک
وقتی از بین خواهد رفت که کش��ت آن به طور کلی ممنوع شود و دیگر زارع و کشاورز ایرانی
دست به کشت و کار این مادة مسموم نزند» (اصفهان ،ش  10 ،138مهر  .)1 :1323پيشنهاد
دكتر تومانيانس هم مبتني بر كم كردن عرضه بود« :تا مشروبات الکلی و تریاک ،فراوان و خریدن
و به دست آوردن آن زحمتی نداشته باشد ،نمیتوان از استعمال کردن اشخاص جلوگیری کرد»
(اصفهان ،ش  10 ،138مهر .)1 :1323
دربارة الکل ،راه حلی در میان نبود؛ چرا که سیاستهای دولتی مخالفتی با آن نداشت .تنها
ارائة یک گزارش از ابعاد گسترش اين آسيب اجتماعي و خطري كه براي بنيان خانواده داشت،
كفايت ميكند« :در خصوص الکل نیز که بخصوص امروز در بین جوانان معمول و متداول شده
و اغلب آنان برای رفع خس��تگی روزانه ،ش��بها در کافهها و میخانهها به سر میبرند و قسمت
اعظم از عواید روزانة خود را که باید صرف تشکیل خانواده گردد ،به مصرف نوشابههای الکلی
میرسانند ،چه بسا زنهای جوان خانواده که بیشتر ساعات شب را در خانه به تنهایی گذرانده
و به انتظار آمدن شوهرش��ان ساعاتی از شب را طی نمودهاند .شوهرهای جوان و بیعاطفه نیز
که آلوده به سم الکل هستند ،بدون توجه به مخاطرات دوری از خانواده ،بزرگترین خیانتها را
مرتکب شده و از روی بیعالقهگی و بیقیدی ،بسا میشود خانوادهای را به سوی فنا و نیستی
سوق میدهند» (نقشجهان ،ش  19 ،283شهریور .)2 :1324
تالشها و اعتراضهای طیف مذهبی جامعة اصفهان برای درگیر کردن دولت در ممانعت از
تولید و عرضة مشروبات الکلی همواره وجود داشت .در سال  ،1329جمعی از روحانیان اصفهان
که «هیات علمیة اصفهان» نام گرفته بودند ،در نامه ای به رزم آرا نخستوزیر ،از وی خواستند
در سراسر کشور خرید و فروش مشروبات الکلی متوقف شود« :از حضرتعالی استدعا میشود
محض خش��نودی خاطر صاحب شریعت مطهره ،امر و مقرر فرمایید مطلقاً در سرتاسر کشور
اسالمی فروش و خرید مشروبات الکلی و فقاع (آب جو) که در تمام ادیان و شرایع و مذاهب و
ملل حرام و مایة صدها هزار مضار و مفاسد روحی و جسمی و اخالقی  ،...بالمره موقوف و متروک

اینگونه مبارزه ،اثرات چندانی نداشت و حداکثر اقدام دولت در رابطه با مسکرات این بود که
ش��هربانی اصفهان در س��ال  1322اعالم کرد« :پیاله فروشی» ممنوع است و مغازههای مربوطه
فقط بطری مشروبات الکلی را به دست مشتریان بدهند (اصفهان ،ش  18 ،213مرداد )1 :1324
ع�لاوه بر تزلزل اركان خانواده ،رواج الكل در ميان نوجوانان به گس��ترش ناامني و ش��رارت
در ش��هر منجر شده بود« :تاس��فآور این است که دیده میشود جوانان تازه به روی کار آمده
و نو رس��یده ،دهن به می،میآالیند ،مش��روب میخورند و در کوی و برزن ،جار و جنجال راه
میاندازند .ش��ما هنگام غروب تا پاسی از شب گذشته ،طول ساحل زاینده رود را قدم بزنید تا
ببینید در هر گوشه چه بساطی برپاست .مشروب الکلی مینوشند ،عربده میکشند ،تظاهرات

| کجرویهای اجتماعی در اصفهان پیش از انقالب اسالمی(مطالعة تاريخي) |

باشد» (اسنادی از انجمنها و .)368 :1381 ،...
دو ماه بعد نیز هیات علمیة اصفهان ،مش��ابه همین درخواس��ت را برای دفتر ش��اه فرستاد:
«کرارا ً داعیان از طریق دولتخواهی راجع به جلوگیری از بیع مسکرات و اباحة مشروبات الکلی
به پیشگاه مبارک به عرض عریضة مبادرت و هم به جناب نخستوزیر و مجلس شورای ملی و
مجلس سنا ،به اقتضای تکلیف شرعی ،طی مراسالت عدیده تذکر دادیم که از این سم مهلک
خانمان سوز که عموم اطبای سلف و خلف و دکترهای داخله و خارجه اتفاق بر مضار و مفاسد
آن دارند ،جلوگیری و ممانعت ش��ود ،...متاس��فانه الی االن ،هی��چ وقعی به عرایض خالصانه و
صادقانة داعیان که از لسان عموم مسلمین معروض شده ،گذارده نشده» (اسنادی از انجمنها
و.)369 :1381 ،...
در س��ال  ،1334هیات مذکور طی نامه ای به دکتر اقبال ،نخس��ت وزیر وقت به وی یادآور
ش��دند« :مفاس��دی حدود س��ی مفس��دة بزرگ که اعظم آنها جنون و زوال عقل است ،بر او
[مش��روبات الکلی] مترتب میباشد ،...تقاضامند اس��ت هر چه زودتر دستور موکد از طرف آن
جناب که رئیس محترم دولت علیه میباشید ،صادر گردد که در مملکت اسالمی از این حرام
ّبین و س��م مهلک جلوگیری شود» (اسنادی از انجمنها و)383 :1381 ،...؛ اما این تالشها و
اقدامات ،راه به جایی نبردند .ش��ش س��ال بعد ،همین هیئت در نامه ای به دکتر علی امینی،
نخستوزیر وقت از وی پرسیدند« :با آزادی بیع و شرای مسکرات و استعمال مشروبات الکلی،
کدام قوه و نیرویی میتواند از قتلهای پی در پی و اعمال فجیع مردم مست الیعقل که هر روز
به طرزی نوین اتفاق میافتد ،جلوگیری به عمل آورد» (اسنادی از انجمنها و .)395 :1381 ،...
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مس��تانه میکنند و از آنجا به بخشها ،کویها و کوچهها آمده ،موجب اذیت و آزار و وحشت
مردم میش��وند ،و اگر کس��ی گفت باالی چشمت ابروست ،فوری دس��ت به چاقو برده و کار
فضاحت و رسوایی به باالتر میرسد» (اصفهان ،ش  7 ،87فروردین  ،)1 :1323ارتباط گسترده
ميان الكل و ناامني وشرارت در همين خبر به خوبي هويداست.
براي مبارزه با مواد مخدر در مقطع س��ال  ،1324اقدام دولت ،بستن قهوهخانهها بود .يادآور
ميشود در بحران اخالقي که بعد از شهريور  1320جامعة ایران را در برگرفت ،قهوهخانهها محلي
براي اجتماع و عرضة مواد مخدر شده بود .در سال  ،1323روزنامة اصفهان با تندي تمام نوشت:
«اگر در قهوهخانهها وسيلة استعمال ترياک در نهايت آزادي و آساني فراهم نباشد ،بسياري از
جوانها و تازه به دوران رسيدهها ،تفريح خود را پس از استعمال مشروبات الکلي ،کشيدن ترياک
قرار نميدادند ،و در نتيجه هر روز به عدة مبتاليان به افيون افزوده نميشد» (اصفهان ،ش ،144
 11آبان  .)1 :1323در پی اقدامات شهربانی مبنی بر بستن قهوهخانهها و برچيدن بساط وافور،
وضعیت بدتر گردید .معتادان به کش��یدن شیره روی آورده و به «شیرهکشخانهها» که حالت
مخفی داشتند ،پناه بردند.
در نام��ة یک معتاد به روزنامه چنین آمده اس��ت« :اوال از روزی که واف��ور را از قهوهخانهها
برداش��تند ،اینجانب العالج ش��دم به ش��یرهکشخانه بروم و آنجا به مرحمت سرکار و همة
استعمال روزی دو مثقال تریاک ،روزی
اعضای انجمن [مبارزه با تریاک] ،بساط دایر و به عوض
ِ
چهار سیر شیرة ارزان و بیدردسر مصرف میکنم ،و اگر ترک تریاک برایم آسان و مقدور بود،
ترک شیره به این آسانیها عملی نخواهد شد» .فرد معتاد خبر ميدهد که بجز او ،صدها نفر
ديگر نيز به شيرهکش خانه پناه بردهاند (اصفهان ،ش  22 ،214مرداد .)6 :1324
شیرهکشخانهها محلی مخفی و دور از انظار بود که دردسرهای خود را داشت .به قول یک
روزنامه« :بدتر از قهوهخانهها ،شیرهکشخانه است که به مناسبت محفوظ بودن آن ،غالباً مسکن
و پناهگاه دزدان و جیببرها میباشد» (اصفهان ،ش  11 ،144آبان .)1323
چنان که دیدیم ،سیاس��ت جمع کردن بس��اط تریاک در قهوهخانهها به گس��ترش ش��یره
کشخانههای مخفی انجامید؛ به عبارت دیگر ،محلی آماده شد برای انواع خالفکاریهای دیگر
از جمله دزدی و جیببری.
س��الهاي بعد در جهت مبارزه با مواد مخدر ،اقداماتی از سوی حکومت پهلوی دوم صورت

نتيجه گيري
شهر مذهبي اصفهان كه در تمام دوران قاجار يكي از كانونهاي تربيت علماي ديني بود ،با روي
كار آمدن سلسلة پهلوي و به دليل سياستهاي آن ،صبغة مذهبي خود را الاقل در مكانهاي
 . 1الزم به ذكر اس��ت مطابق اس��ناد دولتي در س��ال  1350تعداد معتادان داراي كارت مخصوص گرفتن ترياك در استان
اصفهان حدود  4628نفر بود و اين آمار براي كل كشور بالغ بر  42هزار نفر شمارش شده بود(.مواد مخدر به روایت اسناد
ساواک)107 :1383 ،

| کجرویهای اجتماعی در اصفهان پیش از انقالب اسالمی(مطالعة تاريخي) |

گرفت که بخش��ی از آن در کتاب «مواد مخدر به روایت اس��ناد ساواک» گرد آمده است .شاید
مهمترین اقدام آن بود در سال  ،1334کشت تریاک به طور کلی در ایران ممنوع اعالم شد و
برای معتادان  60سال به باال ،سهمیة تریاک در نظر گرفتهشد ،بدين امید كه دست قاچاقچيها
از بازار مواد مخدر كوتاه گردد؛ 1البته ورود تریاک از کش��ورهای همس��ایه و حتی تبدیل آن به
هروئین و گسترش این مادة خطرناکتر ،معضل را پیچیدهتر و حادتر نمود.
سری به دربار شاه ،تقريبا
انوشيروان پويان ،وزير بهداري وقت در سال ،1352طي گزارشي ّ
كلية سياستهاي حکومت در كنترل اعتياد به مواد افيوني را شكست خورده اعالم كرد« :چون
اعتیاد صورت رسمی و قانونی پیدا نموده ،بنابراین قبح اجتماعی آن تدریجاً از بین رفته و اگر در
گذشته کسانی پنهانی تریاک میکشیدند ،امروز در محافل و مهمانیها و پارتیهای دختران و
پسران ،به طور علنی از استعمال آن ابا نداشته و موجب ترغیب دیگران نیز به استعمال تریاک
شوند ،و این خود عاملی در رواج اعتیاد و خطری برای نسل جوان و آیندة کشور است .تمایل
معتادین به ترک اعتیاد بسیار کم شده  ،...امروز عدة کثیری از آنها هم سهمیه را گرفته و هم
بازار قاچاق را به قوت خود باقی نگاه داشتهاند . ...موضوع شیرهکشی و شیرهکشخانهداری که
چند سال بود خاتمه یافته بود ،مجددا به نحوی شدید به وجود آمده ... .چون البراتوارهای مخفی
هروئینسازی ،امکان آن را پیدا کردهاند که از تریاک محصول داخلی هم تغذیه شوند .کار آنها
از این لحاظ تسهیل گردیده ،مصرف هروئین و تعداد معتادان رو به افزایش است» (مواد مخدر
به .)149 - 144 :1383 ،...
با اين حساب ،معلوم میشود كه اعتياد چگونه به صورت يك بالي خانمانسوز ،جوانان ايراني
را در كام خود فرو برده بود .اعتيادي كه رنگ و بوي سفيد هروئين نيز يافته بود.
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عمومي از دست داد .سياستهاي عمومي حكومت پهلوي به طور مستقيم و غير مستقيم به
گس��ترش بعضي كجرويهاي اجتماعي انجاميد .بر خالف انتظار ،روزنامهها و دلسوزان جامعه
ن را تهدیدی برای جامعه و خانوادهها
نس��بت به گسترش این کجرویها اعتراض داش��ته و آ 
میدانستند .آنها به طور مرتب از دستگاههای مختلف فرهنگی و انتظامی درخواست میکردند
که علیه این کجرویها اقدام نمایند ،انتظاری که کام ً
ال بر آورده نمیشد و گاه گاه با بیاعتنایی
مواجه میگردید .بی گمان ،روسپيگري ،قمار و اعتياد به مواد افيوني و الكل ،پيآمد تجددي
ب��ود ك��ه با زرق و برق تمام تبليغ ميش��د .از اي��ن زاويه ميتوان انقالب اس�لامي ايران را در
س��ال  1357نوعي طغيان مردم متدين عليه بيتفاوتي يا رضايت دولت پهلوی به گس��ترش
كجرويهاي اجتماعي محسوب داشت.
| فصلنــامۀ ژرفا پژوه | شمارۀ  |10زمستــــان | 1395
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منابع
الف .کتابها
• احمدیخراسانی ،نوشین ؛ اردالن ،پروین ( . )1382سناتور ،فعالیتهای مهرانگیز منوچهریان بر بستر
مبارزات حقوقی زنان در ایران .تهران :نشر توسعه.
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

ب .روزنامهها و نشریات
روزنامة اخگر ،محل نشر اصفهان
روزنامة اصفهان ،محل نشر اصفهان
روزنامة ايران ،محل نشر تهران (دوران ناصرالدين شاه)
روزنامة خبرهاي روز اصفهان ،محل نشر اصفهان
روزنامة ستارة اصفهان ،محل نشر اصفهان
روزنامة سرنوشت ،محل نشر اصفهان.
روزنامة چهلستون ،محل نشر اصفهان
روزنامة نقشجهان ،محل نشر اصفهان
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•
•
•

اسنادی از انجمنها و مجامع مذهبی در دورة پهلوی ( .)1381تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ستوده ،هدايت ا هلل ( .)1389آسيب شناسي اجتماعي ؛ جامعه شناسي انحرافات .تهران :آواي نور.
فرجاد ،محمد حسين ( .)1377بررسي مسائل اجتماعي ايران .تهران :انتشارات اساطير.
کش��انی ،علی اصغر ( .)1386فرایند تعامل سینمای ایران و حکومت پهلوی .تهران :مرکز اسناد انقالب
اسالمی.
مواد مخدر به روایت اسناد ساواک (  .)1383تهران :ستاد مبارزه با مواد مخدر.
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