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قرن    ستاِن انگل  در نان   هایشورشمهمی در مورد    سون مقالۀتامپ  .پی  .ای  .م ۱۹۷۱  در سال  

  ، برآن عالوهو  چنین اعتراضاتی تبدیل شد    برای مطالعۀ  متنی بنیادی  بههجدهم منتشر کرد که  

بر عمیق  از  در    مردم   هایتوده  سیاسِی   کنِش   عمومِی   فهِم   تأثیری  وسیعی  مناطق  محدودۀ 

دوره و  زمانی  جغرافیایی  مقاله  .  گذاشتهای  این  در  مفاهیم تامپسون  کشیدن  چالش  به    با 

را در    هااقدام آن مردم،    تودۀ  عمِل قانونی و حتی جرم بودن  خردی، بیتر در مورد بیقدیمی

و  هایبحران زمان   اقتصادی  تاریخی،  بافت  خاص  بسیار    فرهنگِی   ویژهبه  مواد غذایی در یک 

پیوند وثیقی ایجاد   «اقتصاد اخالقی»مفهوم  و  فقرا    بیناین زمینه    استدالل کرد که  او  5.داد قرار

  در اقتصاد سیاسِی   که  ،آزاد  بازارِ دستان به مخالفت شدید با  تهی  شد که  سبب   و همچنینکرد  
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 انجام   توسط آدام اسمیتآن    پردازینظریهمشهورترین  و    حفظ شدهاواخر قرن هجدهم    نویِن 

 1. ، بپردازنده بودشد

  اندازه چه  تا ارزیابی نماید که الگوی او تا    دهد میرا مبنا قرار    تامپسون مرجع    متن مقاله  این  

طور خاص، شواهدی را بررسی این تحقیق به   .*نماید  تبییننان در ایران را    هایآشوبتواند  می

یعنی   ، .م ۱۹۰۰  اوایل دهۀ  و   .م ۱۸۹۰کند که ایران در دهۀ  یده حمایت میکند که از این امی

؛ نان را تجربه کرده بود  هایشورشز  « اعصر طالیی»یک  درست قبل از وقوع انقالب مشروطه،  

ش در مورد ارتباط بین تخریب پژوهاین    2.تأثیر داشت  نیز  انقالب  وقوع آن   درکه در واقع    امری

اند،  قرار گرفته  تحت تأثیرمقررات بازار در ایران با افزایش خشم و تلخی افرادی که بیش از همه 

 3. کندها برای مشارکت در انقالب بحث مینهایی تعداد زیادی از آن   آمادگیفقرای شهری، و  

  موازاتبههای مردمی بر سر نان در شهرهای ایران در اواخر قرن نوزدهم  سپس شدت درگیری

یک قرن این دو مورد را از هم    اندازۀبهزمانی    اگرچه  .شود میانگلستان قرن هجدهم بررسی  

-مقیّ   اقتصادی و سیاسی ـاجتماعی  امنظدر  فروپاشی مشابهی را    کشور دو    هر  اّماکند،  جدا می

مرکزیتشان    که  قدیمی  مآبی در  بازار    که   ،داری مدرنبا سرمایه  شان جایگزینیو  بود،  تنظیم 

هی را از سوی فقرای  در هر کشور، این امر واکنش مشاب  .آن بازار آزاد است، تجربه کردند  نمونۀ

برانگیخت. و  شورش  شهری  و  طور منطقی در زمینهبهنان    ایخاورمیانه  ایرانی  های سیاسی 

مذاکره هنوز در آن برجسته بود، عمل کرده    هایسیاست اقتصادی پیش از مدرن، جایی که  

جایگزین    ازآنجاکهبود.   آزاد  نیز    معارضۀ  بنابراینشد،    مآبیقّیمبازار  واسطه  بدون  طبقاتی 

 
1. Adam Smith’s The Wealth of Nations was first published in 1776. 
2. P. W. Avery and J. B. Simmons, ‘Persia on a Cross of Silver, 1880–1890’, Middle Eastern 

Studies Vol. 10, No. 3 (1974), 259–86, 281. 

 محدود هستند و به بسیاری از اطالعات و اسناد موجود در مورد  
ً
های نان قباًل  شورش منابع در دورۀ قاجار نسبتا

 به خواندن دقیق منابع  
ً
پرداخته شده است. بحثی که در اینجا ارائه شد، دارای ماهیتی تفسیری است و عمدتا

و  انگلیس  ملی  بایگانی  از  اسنادی  از  استفاده  با  محدود  آرشیوی  تحقیقات  برخی  همچنین  و  موجود  ثانویۀ 

که در   ،رابطه به اثر منتشر شدۀ ونسا مارتین و ویلم فلورخصوص درایننویسنده به  کتابخانه مجلس متکی است.

 .پانوشت باال ذکر شده است و در ادامه هم اشاره خواهد شد، مدیون است
 احتمالی قحطی و احتکار در سیاسی کردن طبقات پایین در اثر زیر ذکر شده است:  قشن .3

Kazemi, ‘Of Diet and Profit’, 352. 
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در بین شرکای نابرابر در یک پیمان   ،شورشاگرچه گاه با    زنی،چانهقدیمی    هایروشجایگزین  

 1. داجتماعی ش

تشکیل کرد  صورت به  توان میرا    تامپسون الگوی    دهندۀ اجزای  خالصه    ، نخست   2. زیر 

ها  آن   . کندمیرد  ت  شّد بهغذایی    هایشورشاقتصادی خام را در توضیح خود از    گراییتقلیل

 که   کند می  برعکس، تامپسون استدالل  شکم نبودند.   شورشغریزی به گرسنگی و    هایواکنش

بخش،  مشروعیت  مالکیت پایدار یک مفهوِم ویژه  فرهنگ سیاسِی )ذهنیِت( شورشگران نان، به

این اعتقاد بود که    ،به طور خاص   ،این مفهوم   .ها بسیار مهم است های عملکرد آن در فهم شیوه

یاآن  حقوق  از  چه  »  یسّنترسوم    ها  و  قانونی  تولید  صورتبه   که  ، «غیرقانونیچه  در    ، عرفی 

با اجماع  و آن   کردندمیپخت و بازاریابی حاکم بود، حمایت    ،آسیاب  جماعتها در این مورد 

که گاهی این حقوق از سوی  این واقعیت    ، به همراه. این اجماعشدندحمایت می  یتروسیع

قوی بود    قدری به   درهرحالبیشتری ایجاد کرد که    فقرا قدرِت   در میاِن   ،شد می  تأییدنیز    مقامات

می همیشگکه  تسلیم  بر  هم  کند.توانست  غلبه  مجازات  از  ترس  بر  هم  و  گرسنۀ   ی    فقیران 

پذیرفت  منافِع   داشتِن   تامپسون حّق  را  بودنعادالنه  و    د.ه  احتکار، سودجویی،  قیمت،  افزایش 

منافع شخصی و زیان رساندن به منافع اجتماعی بود که خشم    راستایدر بازار در    کاریدست

م اینکه،  دوّ  .شدمی نان  هایشورشموجب  که ،گرسنگی بود، نه خشم ن. ایمردم را برانگیخت

مفهوم   این  که  کرد  اشاره  اخالقی    ازتامپسون   اقتصاد 
ً
نخبگان   مآبیمقیّ از  برگرفته    مستقیما

و    بودتر  قدیمی قانون    ویژهبهکه در عرف  و    و  یافتهتجسمدر  تنظیم کرده  را  از    یتاحّد بازارها 

غارت انبار قدیمی بود، نه    مآبیقّیم اجرای این    جمعّیت. هدف  کند حمایت می  کنندگان مصرف

ه
ّ
ه  دزدیدلهو    غل

ّ
زمانی که   م بودندها در حقیقت مصّم آن   .بود  عمل »تعیین قیمت«  بلکه،  غل

  کردند میر  این کار را انجام دهند، آنچه را که تصوّ خواستند  نمیو یا    توانستندنمیاولیای امور  

نظم    تامپسونمشروعیت بود که در میان آشوبگران نان    م، این حّس سوّ   اجرا کنند.   ،قانون است

.  نامناسب کرد برای آن  را    شورشوم  هاستفاده از مف  کهطوریبه  ؛العاده و هدفمند ایجاد کردفوق

اینکه،   فوق  تامپسون چهارم  سال،  تداوم  صدها  طول  در  را  الگدر  العاده،  جمعی  عمل  وی 

 الگویی که    برجسته کرد؛
ً
 ها سالمختلف کشور و پس از گذشت    هایبخشدر    خودخودبه  ظاهرا

 
 مذاکره"، ببینید:برای "سیاست  .1

Martin, The Qajar Pact. 
2. Thompson, ‘The Moral Economy of the English Crowd’. 
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باالیی از سازمان، تنها    نیاز به درجۀ  از  دوربهغذایی،    شورشبنابراین،  .  شودسکوت تکرار می

جمعیبه  » الگوی    حمایت  داشنموروثی  عمل  و  که   . ت«یاز  کرد  اشاره  تامپسون  نهایت،  در 

قدیمی    مآبیم قیّ نان قرن هجدهم ناشی از این حقیقت بود که    شورش  فرد منحصربههای  تنش

مآبی( هنوز  مآن )نظام قیّ   ،با وجود این.  شد  ت توسط مفاهیم بازار آزاد به چالش کشیدهشّد به

»وجوِد  ازهمآرم  یک  واقعِی  وجوِد  یک  نیز  و  داشتانی  همیشه    پاشیده«  امکان  و   که   بوداین 

اولیاء   بحران فراهم   هایدورهرا در    «همبستگی نمادین»از    ایلحظهتا    احیا شودامور  توسط 

نظر  .کند پیش  از  جوامع  در  و  اتامپسون،  بازار،  بر سر    ویژهبهصنعتی،  عرصۀ هاقیمت مبارزه   ،

تنها با    شدند.  آگاه  خودقدرت جمعی    طبقاتی بود و در بازار بود که فقرا از حّس   اصلی مبارزۀ

 دعوایاین  از  پیشرفت صنعتی بود که محیط کار، کارخانه، معدن، و کشمکش بر سر دستمزد  

 . تر پیشی گرفت قدیمی

متفاوت، در واقع به ما اجازه    کامالً تاریخی    زمینۀ، با وجود پرداختن به یکتامپسونالگوی  

نان ایرانی از طبقات پایین   شورشیان   بپردازیم.  ان نان ایرانی  شورشمعنی و اهمیت  به  دهد تا  می

نیز در بین آنها حضور  مردم    فقیرتریناوقات    گاهیقصبات و شهرهای ایران برخاسته بودند و  

  دلیلبه   اغلب  ،خاورمیانه  در  ویژهبه  اجتماعی،  هایالیه  چنین  تجربۀ  بازسازی امکان    .داشتند

در مورد    .گرفته استقرار    تردیدمورد    هااسناد آرشیوی در خصوص آن   نبودِ   وها  آن   سوادیبی

تنها   ایرانی،  نان  از نقلآشوبگران  ناظران ثبت شده    که  ،های غیرمستقیم قولقطعاتی  توسط 

برخی    ،است )عریضه   های درخواستو  به  ها(رسمی  آن   طرزِ که  میتفکر  اشاره   ،کنندها 

ها ما از آنچه که آن   اگرچه  .مطیع  و نه  ند بود  ساکت  نه  فقرا این    ،حالبااین  1. است  ندهاّماجبه

 دانیم و  میبیشتر  ها انجام دادند  آنچه که آن از    اّما  ؛دانیمچیز زیادی نمی  ، کردندفکر می
ً
  عمدتا

نان ایرانی   شورشطراحی و اجرای    .کنندها با ما صحبت میها است که آن آن   اقدامات از طریق  

ند که هم  بودهای سیاسی درگیر  در فعالیت  ایران   طبقات پایین جامعۀدهد که  به ما نشان می

نه واکنشی    ،نان نه هیجانی  شورش.  استآنان    اختیار  دهندۀدهندۀ آگاهی و هم نشان نشان 

برعکس، مشارکت مستقیم فقرای شهری در    بود.  پیشاسیاسیعملی  نه    غریزی به گرسنگی، و

یمبارزات  
ّ
طور ضمنی و گاهی اوقات همچنین به  کهداد  برای قدرت در ایران را نشان می  محل

 
کنند و  هایی که از کمبود مواد غذایی شکایت می ها منبع آشکاری برای صداهای فرودستان هستند. دادخواستعریضه  .1

و  درخواست کمک مالی می بایگانی ملی ایران   مربوط به دورۀ اول  شود. آنکتابخانۀ مجلس یافت میکنند در 
ً
ها عمدتا

 پهلوی و جنگ جهانی دوم هستند، اّما تعداد معدودی نیز مربوط به دورۀ انقالب مشروطه و قبل از آن هستند. 
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ً
نان،    ان یشورش  ،هر جای دیگر  همانند   .دادانتقاد از حاکمان خود را می  ها اجازۀبه آن   صراحتا

، در واقع به نظر ایجاد کنندو ناامید از عدم مشروعیت خود را    مستأصلیک جمع  آنکه    جایبه

تا  قوی عدالت و استحقاق، انگیزه گرفته  رسد که همواره از یک حّس می خود را    اقداماتاند 

.  آور از خود نشان دهند گاه شگفت  انضباِط  خود قرار دهند و یکمناسب در راستای هدِف   طورِ به

  ؛ نبودند   شکم«  هایشورش. آنها »جدا شود  قحط و غالءنان در ایران باید از مشکل    هایشورش

در   مداخالت  اصل  در  اکثر    هایسیاستبلکه  مانند  که  بودند  سیاسی   اقداماتشهری 

 دارای اهداف دفاعی بودند. ، فرودستان 

  فکربیاز نظر سیاسی منفعل و    اثر،بینیروی    عنوان به  ،تمایل به دیدن طبقات پایین شهری

در  و    دهشناخته ش  گان نخب  هایرقابتابزاری برای    عنوان بهباعث شده است که آنها اغلب فقط  

بازیگران خارجی توضیح    مدیریت از سوی  نتیجۀ  عنوان بهآنها    بسیج  و  درآیندبه تصویر  راستا  این

  که  شودمیدیده کورکورانه و  عمل غریزی عنوان بهها مداخالت آن نیز گاهی اوقات  .ودداده ش

  ی نان با هر دو  شورش، تاریخ  حالباایندارد.    تأکیدجمعی    هایتقابل به  بر تمایل ظاهری آنها  

 نتیجۀنان، اغلب در    هایشورشزنان در    نقش مهّم   ،ترتیبهمینبه  .این فرضیات در تضاد است

-پیششورش زنان    و  شودها توسط فعاالن مرد به تصویر کشیده میتحریک و سازماندهی آن 

اصرار دارد   ،آید میشرحی که در پی  ،  از طرف دیگر .شودتلقی می  ترمهمی  برای اقدام  درآمدی

 . اندداشتهکه معترضین زن انگیزه و هدف خاص خود را 

نیز ایران  پدیدۀ  هایشورشی دیگر،  هاهمانند جا  ،در  تنها در   غذایی یک  که  بود  شهری 

-. در اینخود به بازار وابسته بودند  ۀکه اکثریت مردم برای نیازهای روزمرّ   گرفت میشکل  جایی  

اسیت تبدیل  حّس  بیشترینبا  ای مسئلهنان، به ویژهبهسی، زمینه بود که قیمت مواد غذایی اسا

ن حتی کوچک  و  شد افزایش قیمت  فقیرترین کُ   هبالقوّ   تهدیدِ دهندۀ یکشان ترین  برای  شنده 

   همراه با دالیِل   هاقیمت  افزایش ناگهانِی   دلیِل به  که  در زمان بحران د.  مردم بو
ً
غیرقابل    ظاهرا

محصول خوب، یا صادرات در زمان    برداشِت   در زماِن   هاقیمتپذیرش در ناتوانی برای کاهش  

تکمبود  
ّ

خشم  غال هم،    جمعّیت ،  با  را  زنان  و  مردان  گاهی  شهری،  زنان    اّما فقیران  اغلب 

 1. شد ور میو تبانی رسمی شعله  سوءاستفادهاساس در مورد احتکار،  ، با شایعات بی تنهاییبه

 ، و  شد میها به زبان عرف و عدالت نوشته  این درخواست
ً
کسانی بود که مردم   سمِت به  مستقیما

 
 هایی در اثر زیر توصیف شده است:اجتماع و ترکیب چنین جماعت .1

Martin, The Qajar Pact; Kazemi, ‘Neither Indians nor Egyptians’, 170–307.  
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مسئول  آن  را  بود.    دانستند میها  شاه  خود  اغلب  که  درخواست  ترینمهمز  اکه  بود  این  ها 

قیمت    مقامات کنند.  ایعادالنهباید  اعمال  دقیق  های شورشاین    را  شاید  یا  بگوینان،  م  یتر 

ها ممکن  آن .  کردندمیهای تنش سیاسی عمومی بیشتر فوران  اعتراضات نان، در طول دوره 

مجزا   صورتبهبود   داشتباشند    رویدادهایی  احتمال  همچنین  چن  و  طول  درازا  روز  ددر  به 

نفرات  با  تا روز بعد با قدرت تجدید شده و    ند کردمیهوا فروکش  و اغلب بعد از تاریکی    دنبکش

 ها  آن   د.شون   ازسرگرفتهفراوان  
ً
رفتند و با  ریزی کوچک یا ابتدایی پیش میتنها با برنامه   معموال

 مقامات اولیه بهدادخواسِت   ئۀا رت و دزدی نادر بود و تنها زمانی که ار . غاشدندآرامش شروع می

 و ابراز شکایت و  
ّ
  داد، نمی  اینتیجه  ،یا گاهی اوقات درخواست جبران خسارت   ، خواهیمتظل

،  اقداماترسد که در این  نظر میبه  .قیل و قال به خشونت روی آورند  معترضین ممکن بود از 

بلکه نان در تالش بودند تا وضعیت موجود را به چالش نکشند یا آن را مختل نکنند،    شورشیان 

 
ّ
متقابل و   هایمسئولیتف یا خودسر را مجبور به رعایت مفاهیم متداول حقوق و نخبگان متخل

 . کنند می سّنترعایت عرف و 

بود   شورش  سّنت قدیمی  بسیار  ایرانیان  قرن  ویژگی  اگرچه،  نان  در  را  خود  مرسوم  های 

 طورکرد بهدر آن فعالیت میمحیط سیاسی و اقتصادی که    اّما  ؛نوزدهم و حتی بیستم حفظ کرد

نان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم    شورشیان نیاز به تغییر،    از  دور  به.  اساسی تغییر کرد

ها  ، در اواخر قرن نوزدهم، آن حالبااین  ؛کردندتر و شاید آرمانی عمل میقدیمی  مآبیمقیّ به نام  

نظم سیاسی در استانداردهای زندگی خود که در اثر  در    گیآشفتهمراه با  نسبت به دگرگونی  

نشان  وجود آمده بود، واکنش  اّمات جدید اقتصادی به الز   زمان هم  قاجار و ظهورِ   فروپاشِی   حاِل 

د، آخرین مقاومت را در  ، فقرای شهری ایران، مانند پیشینیان انگلیسی خواساسبراین.  دادند

   رفتِن   بین  ازسریع بازار آزاد و    برابر سلطۀ
َ
و سلطنتی، تنظیم    اشرافی  مآبیمقیّ تر  قدیمی  شکاِل ا

 1د. کننده به خود اختصاص دادنبازار و حمایت از مصرف

 

 ایران مردم  اقتصاد اخالقی  
به لحاظ شکل و هم به لحاظ  نان در اواخر قرن نوزدهم ایران جدید نبودند  هایشورش . هم 

در طی  پیشین را  ، اعتراضات  .م ۱۸۹۰  د مردم ایران در دهۀگسترده و متعّد   هایآشوبمحتوا،  

 
نظام .1 ایجاد بحران سرمایه  سهم  اولیه در  اینجا ذکر شده است:  داری  ایران   Kazemi, “of Diet andهای معاش در 

Profit” . 
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طوالنی    دورۀ  یک بسیار  سیاسی    هایسّنتو    آوردمییاد    بهزمانی  مداخالت  قدیمی  بسیار 

همانند    .کشید میزندگی شهری بود را به تصویر    همیشگِی   ویژگِی   واقع یک  در  که   فرودستان 

به  شورشیان  تامپسون،  که  نظر مینان  حفظ    جمعّیترسد  به  قادر  اعتراض    هایسّنتایرانی 

پذیری  انعطاف اند.بوده ،واقع در طول صدها سال های بسیار طوالنی، درر طول دورهشهری د

فوق ایران  استالگوی  یک مثالعنوان به  .العاده  دهۀ  ،  در  اصفهان  از    ۱۱۳۲)  . م۱۷۲۰  مورد 

های کلیدی  ویژگی  .نوزدهم و بیستم بسیار آشنا است  ون نان در قر اخیر  برای تظاهرات    ه.ق(

  برجستۀ  نقشت و  اماآن شامل تحقیر آشکار شخص پادشاه همراه با فقدان عمومی احترام به مق

مقامات برای هدف و درخواست آشکار از  عنوان به ، انتخاب خود شاه ترمهماز همه  .زنان است

در   1. اندخود در اعمال قیمتی است که خود تعیین کرده  شدۀشناخته  رسمیت  به  اجرای وظیفۀ

تعمومی به احتکار    سوءظّن این موقعیت، افزایش ناگهانی قیمت نان منجر به  
ّ

  گروهی   . شد  غال

سمت   را به ییهاسنگ فحش دادند، شاه به رفتند، شاه کاخ به مع شدند،« جاوباشو » زنان  از

   .بزنند   آتش  را  جاآن  کردند  سعی  حتی  و  پرتاب کردند  کاخ
ً
 روحانِی   یک  خانۀسمت    به  هاآن   بعدا

 رفتند و    بدنام،  محتکر  بلندمرتبه،
ً
این بحران در آخرین لحظه    .داشتند  را  آن   غارت  قصد  ظاهرا

تمقدار زیادی    نظر  مورده روحانی  کشاه دستور داد    .به پایان رسید  انهمآبقّیم  مداخلۀبا  
ّ

را    غال

 2. در میدان سلطنتی عرضه نماید

 شود انداز تطبیقی تقویت میچشم  یک  با  و  است  توجه  قابل  الگو  اینهمیشگی    حضور  و  دوام

به  هایشورش  . ایران  قابل نان  موارد    طور  دیگر  به  شبیه  سراسر   دست  این  ازتوجهی  در 

بود قاهرۀ  . خاورمیانه  دوران  وسطی  قرون  در  اوایل  دمشق  امپراتوری  ،  سراسر  در  و  مدرن، 

خود در   شدند، بارها برای احقاق حّق اغلب توسط زنان رهبری می  که  عثمانی، فقرای شهری

اعمال کردند، گاهی   مقاماتزدند و انواع مختلف فشار را بر  موضوع نان دست به اقدام جمعی

در واقع، معترضان  .  بازار کنترل کنند  فعالیتها را در  روی آمیز، و گاهی نه، تا زیادهت صلحاوقا

و دمشق قرن هجدهم اغلب در   الیکمم ۀدور صفوی و قاجار، قاهره عصر ایران در  ،نان شهری 

انتخاب هدف و    دهیسازمان   شیوۀ دارای همانندی    ، مشروعیت خود  حّس   خصوص بهخود، 

مفهوِم   .هستند از  استفاده    قیمِت   همه  بدگمانیکردندمی عادالنه  به  ،  نسبت  را   هایطرحها 

 
1. Rudi Matthee, ‘Blinded by Power: The Rise and Fall of Fath ‘Ali Khan Daghestani, Grand 

Vizier under Shah Soltan Hoseyn Safavi (1127/1715–1133/1720)’, Studia Iranica Vol.33 (2004), 

179–220. 
2. Matthee, ‘Blinded by Power’. 
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هاحتکار  
ّ
نشان  و نانوایان    ان ، آسیابانابراز کردند و خشم علیه بازرگانان   هاقیمت  کاریدستو    غل

ترسمی برای تنظیم تجارت  و خواستار مداخلۀ دادند
ّ

 1.شدند  غال

مشروعیت و    انگلیسی قرن هجدهم حّس   جمعّیتکند که  تامپسون استدالل می  .پی  .ای

شده   وضعکیفرِی  قانون مستقیم از   طورِ بهاز عرف، بلکه  تنها نهدرک رفتار مناسب اقتصادی را 

خاندان  دورۀ  استوارتئتهای  در  و  مدرن   ودور  عصر  اوایل  و    در  قضات،  توسط  آن  اجرای  و 

  د. به دست آوردندنبال اصالح فعالیت بازار در زمان کمبود بود،    به  که،  اقدام دولت  طورکلیبه

معترضان    . اقداماتو اسالمی دارد  ایخاورمیانهدر بافتارهای ایرانی،    ی موارد مشابهاین امر  

  ،شامل عرف   تنهانهاز مقررات بازار گنجانده شده بود که    تریگستردهنان ایرانی نیز در فرهنگ  

گران را  آمادگی آشوبقانونی تنظیم بازار بود که  سّنتدر واقع این  .شدبلکه شامل قانون نیز می

توضیح   ها در برابر محتکران و دالالن برای حمایت از آن  مقاماتبرای درخواست از شاه یا سایر 

   مقامات  اقناعها در  آن   گاهبی  و  گاه  هایموفقیتو    دادمی
ً
 با  رابطه  دررا    اعتقادشان   احتماال

زیادی داشتند که   ورسومآداب ها  آن .  کردمیعرفی گذشته توجیه    ورسوِم آدابحقوق و    تداوِم 

ایران قرن نوزدهم هنوز دارای    .آن عمل کنند  اساسبر ستند  توانمیها  هنوز هم زنده بود و آن 

 .  گشتبازمیآن و حتی قبل از   میانه که به دوران بود  هایی برای تنظیم بازار روش

توسط   بازار  تنظیم  و  نظارت  سیستم  نان،  معترضان  برای  مشروعیت  اصلی  منابع  از  یکی 

شاید حتی    و   اسالمی،  دورۀ  آغازدولتی بود که در ایران، مانند سراسر جهان اسالم، از    مقامات

که اسم او نشان    طور همان   ،که بود  محتسب« »  کلیدی   شخصیت  این  . وجود داشت   ، قبل از آن 

را به    ، «از بدی   جلوگیری  و   خوبی  ترویج »  یعنی  ، «حسبه»  قرآنی  وظیفه اجرای دستوردهد،  می

داشت  یک  2. عهده  اداریرسمِی   مقاِم   محتسب  ساختار  در  قدرتمند  و  ـ  بود  شهری  حقوقی 

  که  ،وی توسط حکومت  داشت.  علما  فردی  از اختیاراِت   یتراختیارات عمومی بسیار گسترده

 
ً
منصوب    معموال بود،  شاه  فقهی  شدمیخود  اصول  طبق  در    که  و  و  کرده  تدوین  را  آن  فقها 

کرده  هایکتاب  خالصه  حسبه  هدایت  ،  اندراهنمای  و  او    رو ازاین  . شدمیراهنمایی  قدرت 

 او    3. مشروعیت مذهبی و غیرمذهبی بودی از  ترکیب
ً
رچه نه همیشه، یکی از اعضای  ، گمعموال

 
1. Stephanie Cronin, Subalterns and Social Protest: History from Below in the Middle East and North  
Africa (Abingdon: Routledge, 2008), 8. 
2. Cl. Cahen, M. Talibi, R. Mantran, A.K.S. Lambton, A.S. Bazmee Ansari, ‘Hisba’, A.K.S. Lambton, ‘iii 

Persia’, Encyclopaedia of Islam, second edition, Brill Online. 
3. Kristen Stilt, Islamic Law in Action: Authority, Discretion, and Everyday Experiences in Mamluk 

Egypt (Oxford: Oxford University Press, 2011), 1. 
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  . توجهی بود  دارای اعتبار سیاسی، اخالقی و مذهبی قابل  اشادارهعلما و منصب تحت    جامعۀ

مانند سراسر جهان اسالم   ایران  بزرگ  تمام شهرهای  نوزدهم در  اواخر قرن  تا  نقش محتسب 

 . شد یافت می

اصلی تقسیم    دستۀ  دو از نظر تئوری، محتسب وظایف گوناگونی داشت که این وظایف به  

صحیح    اجرایبازار، و نظارت بر اخالقیات عمومی و    صحیح  ادارۀشدند: حصول اطمینان از  می

جعل    مانعنظارت داشت و    سکه  ضرب  و  هامقیاس  و  هااندازه  اوزان،بر    او  1. تعهدات مذهبی 

  و  مردان  بین  درست   رفتارکرد،  میرا تنظیم  هاحرفهو  نظارت داشت  تنظیم معامالت  بر    ،شد می

  .او بود عهدۀنیز به بازار در عمومی نظم و آورد درمیبه اجرا  را مسلمانان  غیر و مسلمانان  و زنان 

بسیار    طورکلیبهکننده  مسئولیت او برای تضمین درستی معامالت تجاری و حمایت از مصرف

 . فردی او تنظیم عرضه و کیفیت نان بود ترین وظیفۀو حساس  ترینمهم  اّمامهم بود، 

  . در دسترس بودمحتسب    استفادۀاز قوانین فقهی برای    ایخالصهحاوی  ی  راهنمای  دفترچۀ

تهیۀ موضوع  فقها    در  اصلی    بهنان  موضوع  فروش  پرداختندسه  و  قیمت  کنترل  احتکار،   :

که    طورهمان    ای وجود داشت که احتکار ممنوع است.توافق گسترده  ،در میان فقها.  اجباری

که از  است    ]محتسب[  ظیفۀو  ،احتکار ممنوع است »  :اظهار داشت  میانهقرون    فقهاییکی از  

اند  حدیث را نقل کردهر حمایت از این دیدگاه، فقها ایند 2. «جلوگیری کند ،آنچه ممنوع است 

شده  نفرین کندآورد خوشبخت است و کسی که آن را احتکار میکه کسی که غذا را به بازار می

محّق   3ت. اس صفویموضع  اواخر  شیعه  مشهور  ممنوعیِت   ،عاملی  حّر   ،ق  و   قاطِع   در  احتکار 

نقل نمود    ،کردمیاحتکار را محکوم  که    ،حدیثاین راستا چندین  و دربسیار مشخص بود    داللی

  چندجلدی عاملی در اثر    . شوندمیجهنم معرفی    شایستۀ گناهکار و    عنوان به  در آن محتکران  که

ها از خود که برخی از آن   دهدمیاحتکار ارائه    در محکومیِت   حدیثخود دوازده    جالِب بسیار

،  ششم  حدیثعاملی، در    به گفتۀ  4. نقل شده بودند )ع(  طالبابیابنو برخی از علیص(  )پیامبر

 
1. R.P. Buckley, ‘The Muhtasib’, Arabica Vol.39 (1992), 59–117, 81–2. 
2. Buckley, ‘The Muhtasib’, 96. 
3. Stilt, Islamic Law in Action, 153. 
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  برای مسلمانان  هاقیمت ردِن بُ  باال روز با هدِف  ۴۰مدت  مردی غذا خریداری کند و آن را بهاگر 

برای اعمالش محسوب    ایارهکّف ،  بدهدنگه دارد، حتی اگر آن را بفروشد و سود آن را به خیریه  

 ایهدرّ   جهنم یل شنید که در  ئ پیامبر از جبر   نقل کرد که یازدهم    حدیثدر    عاملی  حّر   1. شودنمی

 این مجازات   که  هاییگروهپاسخ این بود که یکی از    سوزان وجود دارد و پرسید که برای چیست؟

آن گرفته شده  ان برای  نظر  که  2. ندسته  محتکران   ،در  بودند  نانی  هنگام    ،صاحبان    تعیین به 

و   بهقیمت  مربوط  اجباری،    موضوع  نمیفروش  برسانندحاضر  فروش  به  را  خود  نان    ؛ شدند 

تعیین   اگرچه،  مثالعنوان به    . به این کار بودندمجاز    مشخصیگرچه تنها تحت شرایط خاص  

شد، برخی از فقها آن را به نفع عموم و جلوگیری از ضرر در  قیمت امتیاز خداوند محسوب می

،  شدمیکه اغلب در ایران اتخاذ    ،ها یکی از این مصالحه  .دانستندهای باال مجاز میزمان قیمت

رد توافق  . سپس نرخ مواین بود که محتسب برای رسیدن به قیمت توافقی با بازرگانان اقدام کند

طور بهعاملی    حّر   3. کردتنبیه می  رفت،که قیمتش از آن باالتر می  ،راکرد و هر تاجری  را اجرا می

نرخ   به  را  اجناس  که  کنند  را متقاعد  کنند محتکران  باید تالش  که فقها  اظهار داشت  خاص 

خرید کنند و آن را به فقرا    یها امتناع کنند، فقها باید با نرخ متوسطاگر آن   اّما  ؛معقول بفروشند 

 . بفروشند

.  گرفت نیز قرار میمقتضیات سیاسی    تحت تأثیر،  شدمیکه توسط حاکم منصوب    ،محتسب 

گی  هم  (و دیگران   صفویان  ،هاممالیک، عثمانی)  پیشامدرن  در دورۀ خاورمیانه    های حکومت

سیاسیثبات    رایب نظم  و  از    ارزشی  اجتماعی  بودندسود    سازیبیشینهبیش      .قائل 
ً
ضمنا

شهری  جمعّیت حساسیت    خوبیبههای  پیامدهای    مقاماتاز  به    افزایِش   سیاسِی نسبت 

شهرهای    تجربۀ  اّمابا اینکه شواهد اندکی از ایران در دست است،    .قیمت آگاه بودندناگهانی  

نشان  دیگر   که مداخلۀمیجهان اسالم  بود بسیار   هامحتسب  دهد  بحران ممکن  در لحظات 

   .شمردند میمجاز  دینی هایآموزهکه  بودچیزی  آن باشد و اغلب فراتر از  یفعال و جّد 

  از کمی درک سیاسی هایدغدغهو   ی امور حسبهراهنما هایکتابچه ،ی فقه هایپیچیدگی 

  او   محتسب  ۀروزمرّ   هایفعالیت  .دنگذار میار ما  یاختدر    دوران مدرن   از  پیش  بازار  هایواقعیت

  در خطابه    و   موعظه طریق    ازها  آن و    کرد  تبدیل  شهری  جمعّیت  برای  آشنا  شخصیت   به یک   را

 
 . ۱۵-۳۱۴، الشیعه وسائل حر العاملی،  .1
 . ۱۵-۳۱۴، الشیعه وسائل حر العاملی،  .2

3. A.K.S. Lambton, ‘iii Persia’, Encyclopaedia of Islam, second edition. 
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ها خواستار اقدام محتسب علیه آن   ازآنجاکه  .بودند   آشنا  وی   اقدامات  نظری   مبانی  با  مساجد 

مالکان، بازرگانان، آسیابان  متضاِد    شدید منافِع   فشار  تحتبودند، او    هاقیمت احتکار و تنظیم  

قرار   نانوایان  همۀ  گرفتمیو  قیمتآن   که  از  میها  سود  باال  نمایندۀ   عنوان به  1. د بردنهای 

  . گرایش پیدا نماید  اشرافیبه سمت دیگر عناصر    که محتسب  بودطور طبیعی ممکن  قدرت، به

نظر به  اگرچهای، اغلب در معرض فساد و تبانی قرار داشت،  منتظرهاو همچنین، به طور غیر

او در   رسد که وظیفۀنظر میبه   2. کندمی  تأییدگرفتن او اهمیت او را  رسید که قابلیت رشوهمی

مصرف از  تنها  حمایت  هم    گاهبه گاهکننده  آن   و 
ً
بحران    معموال زمان  به  است محدود    .بوده 

   هایشورش، اگرچه  حالبااین
ً
دائمی    کنندگان مصرفنادر بودند، تنش بین صاحبان و    نسبتا

برای ایران پیش از    د.طور مداوم تهدیدی برای تضعیف ثبات سیاسی شهرهای بزرگ بوبود و به

هجدهم   قرن  انگلستان  مانند   تامپسونمدرن، 
ّ

محل واقع  در  بازار  برجستۀ،  بین      کشمکش 

نامنظم، محدود و ناشی    بودکننده ممکن  ها از حمایت از مصرفواقعی آن   . تجربۀطبقات بود

 که هنگامی  ،شده بود  تأییدبازار که از نظر مذهبی    تنظیم، سیستم  حالبااین.  از بحران باشد

احساس قدرتمندی از آنچه    ،فقرا نسبت به احتکار معترض بودند و خواستار کنترل قیمت بودند

 . کردمیها فراهم برای آن  ،اقتصاد اخالقی دیگرعبارتبه ،باید اتفاق بیفتد

حضور  هنوز در اواخر قرن نوزدهم    که  ، هاقیمتها مقررات قانونی بازار و نظارت بر  قرن   تجربۀ

نان ایرانی  شورشیان  بود، هدف و خواستۀ مانده باقیجمعی فقرای شهری  ۀو در خاطر  داشت

بهآن   .کردمی  تأمینرا   را  خود  اعتراضات  و    مقامات  سمِت   ها  که گرفتند  بودند  آن  خواستار 

برای جلوگیری  درک  قابلمسئولیت   را  »  خود  و  احتکار  این   «تعیین قیمتاز  اجرای    و سپس 

 نان در ایران  هایشورشواقع  در. دهندقیمت در بازار انجام 
ً
قیمت   هایشورشهمیشه  تقریبا

 . بوده است

آن    نمونۀ  که  مسئولیت قانونی دولت برای نظارت بر بازار در اصول مذهبی گنجانده شده بود

اجرا   محتسب  توسط  و  بود  قالب    هایآموزه  .شدمیحسبه  در  اغلب  و  بودند  روشن  علما 

اخالقی قوی از درست و غلط را برای    شدند و حّس عظ و خطابه در مساجد تکرار میوسخنرانی  

ی برخوردار بودند  ترگسترده  عمومی  نخبگانی ومنابع  ، فقرا از  حالبااین.  کردند مردم فراهم می

 . آوردندبه دست می را ها درک خود از استحقاق برای نان که از آن 

 
1. Stilt, Islamic Law in Action, 171. 
2. Willem Floor, ‘The Office of Muhtasib in Iran’, Iranian Studies Vol. 18, No. 1 (1985), 53–74, 66. 
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نیز  شد.ت عمل مردم مینان موجب شّد   مسئلۀ ایران  مانند جاهای دیگر خاورمیانه،    ،در 

 غذایی    هایشورش
ً
بود،    تقریبا متمرکز  نان  کیفیت  و  قیمت  بر  در    هرچندهمیشه  گاهی  که 

نان یکی از اقالم اصلی رژیم غذایی ایرانیان   داد. برنج رخ می  هایشورششمالی  های  ستان ا

  اهمیت فرهنگی نان از این   اّما  .برای کسانی بود که به سایر غذاها دسترسی نداشتند  ویژهبه

سرشت و نان با احساسات شدیدی احاطه شده بود که به آن  .  رفت عملی بسیار فراتر می   جنبۀ

   نهادی
ً
از نظر   هایآیینان در  . ندادمقدس می  تقریبا مذهبی جایگاه خاصی داشت و اغلب 

و تقسیم نان نمادی از یک    شدمیمترادفی برای زندگی استفاده    عنوان به  المثلضربزبانی و  

یک  1. بود  ورآ امالز تعهد   گرسنگان  به  نان  و    دادن  بود  واجب  خیریه   عامیانه  حکمِت عمل 

 2. گرفتغذا اندازه می تهیۀها در دشاهان را با سخاوت آن پا صالحیِت 

طیف  و در میان    گرددبرمیاز آن    ترقبلو    میانه  دورۀای است که به  پیوند نان و عدالت ایده

از   خاورمیانهوسیعی  و  ایرانی  یافت  نخبگان  مردمی  فرهنگ  و  کهمیای  نح  شد  دشواری    وِ به 

 عملکردِ   نحوۀ  میانه  دورۀ  هاینامهسیاست  .  کرد کننده را تقویت میمشروعیت حمایت از مصرف

توصیف    نظام  این قرن  ملکالامنظ  نامۀسیاستمثال    برای  . کنندمیرا  در  سلجوقیان  وزیر   ،

  این در    .پردازدمی  سلطنتی  عدالت  و  قانون   اجرای  قضات،  هب  است که  فصلیحاوی    ،یازدهم

نان کمیاب شد، تهیدستان به    که هنگامیکند که در یک مورد،  کتاب داستانی اخالقی نقل می

  کردند. لطنتی را متهم به احتکار مینزد حاکم رفتند و در جستجوی عدالت بودند و نانوای س

گردانده  دور شهر    شته و از خرطوم آن آویزان و بهکفیل    که نانوا توسط یکپادشاه دستور داد  

به همین سرنوشت دچار خواهند    ،نمایند  احتکاراگر    عبرتی شود برای نانوایان که  شود تا درِس 

 3. بود موجود جا همهدر  نان  و شد حاصل مطلوب نتیجۀ عصر، تا شد.

  ایدۀشده از  با احیای مفاهیم برگرفتهنامه  سیاست چارچوب نظری تنظیم بازار و ژانر ادبی  

شد  «عدالت   »دایرۀ  قدیمی تقویت  قاجارها  با    4. توسط  مفهوم،  حفظ    تأکیداین  تعادل  بر 

طبقات  تعادِل یا   اجتماعی وابستگِی   طورِ به  ،بین  و    ضمنی  حاکم  نشان    محکوممتقابل  را 

و  اطاعت  م  مرد  وظیفۀ   دهد. می حاکم  پادشاه از  که  زمانی  تا  تنها  ولی  بود،  مالیات  پرداخت 
 

 .  ,89History of Bread in IranFloor ,-100کامل درباره اهمیت فرهنگی نان در ایران، بنگرید:  برای بحثی .1

2. ibid., 95. 
3. Homa Katouzian, The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran (New Haven: Yale University 

Press, 2009), 95. 
4. Linda T. Darling, A History of Social Justice and Political Power in the Middle East (Abingdon: 

Routledge, 2013), 159. 
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را   خود  آن تعهدات  به  انجام مینسبت  بود  تأمینآن    تریناصلی   که  دادها  عدالت   دایرۀ  .نان 

 
ّ
ثابت شد که این    اّما،  شدمیم به رضایت در نظر گرفته  مردطی بود که برای تشویق  مفهوم مسل

عموم بر این بود   زمانی که باورِ در  کرد.  عمل می  دولبه  یک شمشیرِ مانند  گاهی اوقات  مفهوم  

ها و حتی مخالفت  بخشیدن به خواسته  مشروعیتحاصِل کار    ،شده است که این حلقه شکسته  

 1. بود آشکار

همانند  مذهبی    که فاقد مشروعیِت   نخستین عدالت برای قاجارهای    دایرۀمفاهیمی مانند  

  مشروعیِت   دادِن   نشان را برای    «ابداعی  هایسّنت»  آن   تبِع   بهو  صفوی خود بودند    پیشینیاِن 

  م دوّ شاه    نوزدهم،  قرن   آغاز  در  از اهمیت ویژه برخوردار بود.خود برای حاکمیت طراحی کردند،  

  تأکید   مردم نگهبان حافظ و    عنوان   به  ویبر نقش  اش  عناوین سلطنتی  که  ،شاهفتحعلی  قاجار،

شاه ناصرالدینهای آخر قرن،  در دهه  2. عدالت را احیا کرد  دایرۀ، واژگان سیاسی برگرفته از  دارد

عدالت    بودِن در دسترسکه به همین ترتیب، اعتقاد به  انجام داد    دادخواهیاصالحاتی در نظام  

که قرن نوزدهم به پایان خود نزدیک    طورمان ه  3. کردآن را تقویت می  تضمینروا در  نفرما  ِم تقّد و  

عدالت از  مدرنی  مفهوم  در    سّنتاز    که  شد،  بود،  گرفته  ریشه  اروپایی  سیاسی  فرهنگ  و 

شد پروژه محوری  مدرنیست  روشنفکران  در خواهمشروطه  استۀخو  اّولین،  واقع   در.  های  ان 

همان   خانهعدالتیک    ه.ق(  1322- 1323)  .م   1905-1906انقالب    گستردۀ  تظاهراِت    یا 

 عدالت بود.  خانۀ

از    ویژهبه  ،و تضمین آن   تأمینمسئولیت شخص شاه در    و  عدالت  حّق  عمومی بهاعتقادِ   عمِق 

نسبت   مردم  رویکرد  میدادخواهی  نظامبهطریق  داده  نشان  نان در   4. شد،  اعتراضات  واقع، 

یکاغ با  نظام  حورم  .**شد میآغاز    عریضهلب  در  شاه  مورد   طورکلیبهو    دادخواهییت    در 

.  تزاریسم همسایه، آشنا است   ویژهبههای مستبد،  عدالت، در دیگر پادشاهی   مرتبط با  مفاهیم

 
ً
نهاد فقط تا زمانی که شخص پادشاه و    اّماکرد،  قدرت برتر سلطنت کمک می  به  این امر قطعا

در اواخر قرن نوزدهم در ایران رو    تلقی  . اینکردمیفا  یشکل مناسبی اخود را بهسلطنت نقش  

 
1. ibid., 152–3. 
2. ibid., 159. 
3. Mansoureh Nezam-Mafi Ettehadieh, ‘The Council for the Investigation of Grievances: A Case 

Study of Nineteenth Century Iranian Social History’, Iranian Studies Vol.22 (1989), 51–61. 
4. Irene Schneider, The Petitioning System in Iran: State, Society and Power Relations in the late 

19th Century (Wiesbaden: Harrassowitz, 2006). 
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در جاهای دیگر رو به افول بود، و سرخوردگی ناشی از آن نیز به   همچنان کهبه افول گذاشت،  

  د. همان نسبت عمیق بو

  گفتمان   این  اّما  دهدنشان می  را  قاجارها  مآبیقّیم نظام    گفتماِن   گستردۀنقش    عدالت  دایرۀ

  باعث   که  داشت  وجود  انتقال  از   مختلفی  مسیرهای  ،حالبااین  .بود  گان نخب  محصول  وضوحبه

درباری  سواد به ادبیاِت بی البته تهیدستاِن  .برسد عمومی  جمعّیت به آناز  ییهانسخه شد می

  عنوان  بهها را  دسترسی نداشتند که فضائل شاهان قاجار و اسالف هخامنشی و ساسانی آن 

هایی عقاید را در اعالمیه  ها طنین این، آن مثالعنوان به  اّماابزار اجرای عدالت ستوده باشند،  

توسط   در  که  مردمی  برای    نمازجمعهواعظان  مساجد  در  شهر،  و    از و    شد میخوانده  مردم 

رسد که فقرا نظر می. بهشنیدندمی  ،هاخانهای در قهوهگوی حرفهخوانندگان شاهنامه و قصه

  . کردند ها مفید بود، جذب میکه برای آن   گان نخباز این گفتمان  در اصل  هایی را  چنین ایده

نوآورِی   ،واقعدر  دادند.  آنها  ارائه  را  خودشان  و   تأمین  گان نخبهای  گفتمان   ایدئولوژیک  نان 

از این گفتمان بود که فرودستان  انۀخالق برداشِت  اّماکردند، عدالت پادشاه را به هم مرتبط می

انتقال    یندافر در طول  قصور پادشاه را مطرح کرد.    مستقیم در صورِت   کنشگرِی   مشروعیِت   دۀای

  ؛ بلکه به ای برای تضمین اطاعت نبودسلطنتی دیگر تنها وسیله مآبِی م قیّ  ، عقایدِ پایینباالبهاز 

شده تبدیل  اعتراض  مثال،    .بود  مشروعیت  و    راحتی  به  گوییداستان برای  عدالت  مفاهیم 

کرد، و حتی مخالفت  مراتب موجود را معکوس میبرد، سلسلهمقاومت را به کار می  مشروعیِت 

یهای  داستان   1. کردنسبت به شاه و سالطین را تشویق می
ّ
ها، آواز و و افسانه  هااسطوره،  محل

 . دهنددرک قوی مردم از عدالت را نشان می  همگی شواهدی از وجودِ  ،شعر

باور بود که شاه در نهایت مسئول    م، جامعۀ ایران بر اینخالصه، تا اواسط قرن نوزده  طورِ   به

در مقابل    کهنان بود، و حمایت از رعایای خود بود    نماد آن عرضۀ  که  ،تضمین رفاه مردم ایران 

شد، در  با اصطالحات مختلف بیان می  که  ،این اندیشه   .کردندمیبه او اظهار وفاداری   آن مردم

برای    واقع در سراسرِ  بود  هایپادشاهیآسیا  بحران،    مثالعنوان به  .موروثی مشترک  در زمان 

گورکانیان  هند   حکومت  در  ،در  چینگ  همچنین    حکومت  و   برای قاجار،    حکومتچین 

سیاست   این  .اساسی و خاص، وابسته بودند   اقداماتاجرای اعمال چهارگانه از    بهمشروعیتشان  

 
1. Stephanie Cronin, ‘Noble Robbers, Avengers and Entrepreneurs, Eric Hobsbawm and Banditry 

in Iran, the Middle East and North Africa’, Middle Eastern Studies Vol.52, No.5 (2016), 845–70, 861–

2. 
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ضّد تنظیم  شامل    چهاربخشی معافیت    ،احتکار  مقررات  غذایی،  مواد  صادرات  ممنوعیت 

بود رایگان  نمایشی غذای  گاهی  و  استراتژیک  توزیع  و  نی  1.مالیاتی،  نوزدهم  مۀدر    ، اول قرن 

همان   به  این  .خورد میهنوز به چشم    ،اگرچه تا حدودی نامنظم بود،  در ایران   یاقداماتچنین  

برای همه از جمله ایرانیان چنین   .بودنیز    عملگرا  سیاستی  بود،  ایدئولوژیکی  تعهد  یک  که  اندازه

 در  کافی  ذخیرۀ  تأمیناساسی آن    جنبۀ  که  در راستای ثبات اجتماعی و سیاسی  یهایسیاست

 . سود بود از به حداکثر رساندِن  ترمهمتوجهی  طور قابل بود، به شهرها

  الهاماز آن    یحّد   تاواقعی که ایران    هایسیاستهای گسترده از عدالت و  سازیبا این مفهوم

نان دارند و هم انتظار   قاجار بر این باور بودند که هم حّق   ایران در دورۀبود، مردم فقیر    گرفته

باید اقدام کنند،    مقاماتایده را گسترش داد که    باور این  . ایندارند که شاه آن را تضمین کند

 
َ
ا قالب  در  تا احتی  از عمل،  نان موجود است.شکال خاصی  که  چنین    طمینان حاصل شود 

 تأمینی شامل ممنوعیت صادرات گندم در زمان کمبود، اتخاذ تدابیری برای تضمین  اقدامات

و هیچ  قرای شهری به این عقیده چسبیدند  . فشد می  هاقیمتکنترل    ویژهبهشهرها و    ذخیرۀ

آن تجربه  که  نبود  کار  در  کند ای  کار منصرف  این  از  را  این.  ها  بر  با  آن   ،عالوه  مواجهه  در  ها 

تعلیق مطیعمقامات  واقعیت بزهکاری به  را مجاز  از بودن و    ، خود  پیروی  به  الزام  برای  اقدام 

 . دانستند میقانون 

فوران نارضایتی در    در توضیِح ،  نه یک گرسنگی شدید و    ،اخالقی  خشِم   بنابراین، احساِس 

قیمت و نان ایران را    هایشورشی دیگر،  هانند جا. همابوداز اهمیت بیشتری برخوردار  ایران  

ع، قحطی کمتر چنین واق  . درکرد  اهنگکمبود هم   بیشترینترین شرایط و  با سخت  توان نمی

به را  می  مواردی  افزایش    .آوردوجود  و  کمبود  که  تبدیل    هاقیمتجایی  واقعی  گرسنگی  به 

  پاشیده   هم   اززیادی    جمعی تا حّد   سیاسِی   اقداماتشود، توانایی فقرای شهری برای انجام  می

 تضعیف  نشینِی شود، تا با یک عقب می
ّ
کننده تالش برای بقای هانگیز و گاهی شوکّ تشده، رق

  تنهایی   به  هگرسن  اّماکند،    ایجاد  شورشممکن بود    ترسیدهو    هگرسن  .شخصی جایگزین شود

آسیب    سختی  به  ه ق(  1286)  .م۱۸۷۰که در اثر قحطی سال    ،برای مثال شهر قم  .توانستنمی

تهران شاهد چندین اعتراض   2. تنها شاهد یک تظاهرات نان و آن هم در ابتدای فاجعه بود  ،دید

مربوط به    هایگزارشواقع بسیاری از    در  د.وضعیت عمومی در اینجا بهتر بو  اّماکوچک بود  

 
1. Davis, Late Victorian Holocausts, 286. 
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  . گویند نان سخن می  آوردن  دست  بهاقدام مستقیم برای    گونه  هراز    ندرت  بهقحطی در ایران  

در مجموع تنها    ،ه ق(  1285-1287)  .م ۱۸۷۱  تا  ۱۸۶۹قحطی    هایسالدر  سراسر کشور،  

فقرا   گیریکنارهبر انفعال و    وفور   بهها  ، گزارشعکسبر   1. شاهد بودشده را  شش اعتراض ثبت

کشیدند، و تجار و  ها در میان بازارهایی که پر از کاال بودند گرسنگی میدارند، چرا که آن  تأکید

  توجه بیها و محصوالتشان را احاطه کرده بودند،  بازار در برابر فقرای در حال نزع که آن   مقامات

 2. بودند

اثرذهن فقرا    ی که درنگاه خاصبه    نان در واقع  شورشفوران   ،  گرفتمیشکل  کمبود    در 

 بیهوده و غیرهیچ غذایی در دسترس نیست، اعتراض    پذیرفت میاگر گرسنه    .بستگی داشت 

  ،نبود ناامیدکننده نان در ایران بیشتر ناشی از گرسنگِی  هایشورش منطقی و فاقد هدف بود.

اخالقی و سیاسی   که حّق   ،ییها را از غذاآن   ناحقبه بلکه ناشی از این اعتقاد بود که دیگران  

 3. محروم کرده بودند، آنها بود

در  ت همواره  که  عاملی  داشت   هایشورشنها  وجود  ایران  که  ،نان  بود  باور  کمبودها    این 

توسط ثروتمندان است و ذخایر فراوانی وجود   بازیسفتهاحتکار و    ساختگی هستند و در نتیجۀ

 از استحقاق خود محروم شده  اّما  ؛دارد
ً
نان    شورشت در طی هر  شّد   این باور به   .اندفقرا عمدا

  به ،  چنین احتکارهایی  کهاینواقع، اعتقاد به    در  . شدمی  ابرازدر ایران در قرن نوزدهم و بیستم  

  طورکلیبهبوده  هاقیمتکمبود واقعی، مسئول افزایش  جای
ً
شهری در هر  یتوسط فقرا و فورا

که   می  هاقیمتزمانی  میافزایش  بیان  بهار   کههنگامی  شد. یافت،  در  نان  شدید  کمبود 

ها از این باور عمومی که آن   ،منجر به اعتراضات شدید زنان شهر شد  ه ق(  1277)  .م۱۸۶۱

 ، کنندبرای توزیع بین نیازمندان را احتکار می  موردنیاز  غلۀ  ناچیزِ   شهر مقدارِ   رتبۀعالی  مقامات

  « فریاد اعتراض بزرگ»    شهر در فشار یک  ،، در شیراز.م ۱۸۶۵در سال    4. دبه خشم آمده بودن

در سال   5. دلیل احتکار مقدار زیادی گندم و ارائه و فروش آن به قیمت گران بودبه  حاکمعلیه  

 
 . ۲۰۵-۲۰۴،  نان و سیاستمیرکیایی،  .1
 برای نمونه، بنگرید به: .2

William Brittlebank, Persia during the Famine (London: Basil Montagu Picker- ing, 1873), 96. 
3. Charles Tilly, ‘Food Supply and Public Order in Modern Europe’; Charles Tilly (ed.), The 

Formation of Nation States in Western Europe (Princeton: Princeton University Press, 1975), 

380–455, 389. 
4. Alison to Russell, 3 March 1861, FO60/256. 
5. Shiraz Agent’s Journal, Alison to Russell, 11 August 1865, FO60/290. 
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چند تظاهرات نان در تهران و شهرهای دیگر دیده    طی قحطی بزرگ  ه ق(  1288)   .م۱۸۷۱

هتنابهی  عگفته شد در واقع مقدار م   هم  باز شده بود که  
ّ
  های گروه  اّما  ،در کشور وجود دارد  غل

  به خود شاه، با صدای بلند و آشکار،  د.  در حال احتکار آن هستن  ،کسب سود  خاطر  بهبانفوذ  

یا چشم  خاطر به یکپوشی اتحمل  با اشاره  آنچه توصیف شد،   به مذهبی عمومی،    گفتماِن ز 

 1. ، مورد سرزنش قرار گرفتدینیبی عنوان 

در   2. دالیل محکم بود  بر اساسباورهای عمومی در مورد احتکار تنها یک شایعه نبود بلکه  

خدمتکاران  ان کارگر   عنوان بهفقرا    ،واقع انبار    ،و  از  موثقی  اطالعات  هاغلب 
ّ
خود   غل اربابان 

ه مردم بگریزد.  ست از دشمنی و رسوایی بین عامّ توان نمیدر بین نخبگان    فردیهیچ  د.  داشتن

ی داشتند،  اقداماتبودند، تمایل به تبانی در چنین    داران زمین  خود از طبقۀ  که  دولتی  مقامات

که    ندبزرگی بود  دارانزمین  نیزعلما  .  مسئول تنظیم بازار بودند  از دیدگاه نظریها  آن   اگرچه

ترین محتکران شناخته یکی از فعال  عنوان به  درستیبهبازرگانان داشتند و    روابط زیادی با طبقۀ

پایان قرن،  که شاه بزرگ  بود  در حالی  همه   . اینشدندمی تا  در عمل  ترین مالک زمین بود و 

 . مشارکت را در این موضوع داشت  بیشترین

  خشم   هاآن   و  اقتصادی،  بود و نه  سیاسی  ایمسئلهدر درجۀ اول    ،نان  قیمت  ،معترضین   برای

آن بی  .کردندمی  هدایت  اساسبراینرا    خود واقعیاعتقادی  کمبود  به  آن   ،ها  را  استراتژی  ها 

تقاضای اولیه، اصلی و گاهی اوقات انحصاری اکثر اعتراضات نان در ایران،  .  مشخص کرده بود

برای   . قانون و عرف مداخله کنند  بر اساس مسئول در تنظیم بازار    مقاماتتعیین قیمت بود تا  

بود    هدف  ، این منظور این  آنها  باالترین مرجعیت سیاسی  ه  کمعمول  در  و    دسترسی   قابلاز 

ام شاهکصورت  خود  پیش    که  طور همان   اوقات،   گاهی  نند. کدرخواست    ، ان    ، رفتمیقرن 

  هر شکِل   مردم معترض  .صورت گرفت  اروپایی  هایقدرت  نمایندگان   بسیج  برای  هاییتالش

اعمال    و خواستارند  گرفتمیتهدید را به کار    نهایت  و در اصرار    ،، از درخواستدسترس   قابل  مؤثرِ 

 
1. Alison to Granville, 16 August 1871, FO60/335. 

,Great The‘ Okazaki توجه قرار گرفت:  بار در مقاله ذیل مورد بازی و سودجویی برای اّولیناهمیت احتکار، سفته .2

Persian Famine’  . 

 : ت س ا ه  رد ک یق  ق ح ت  
ً
را ی خ ا ی  م ظ ا ک را  رش  ا زوک ا .س Kazemi, ‘Of Diet and Profit’ 

 Of Diet ”..  آن که مشخصه قرن نوزدهم استبودن  فرد  کند که این مقیاس احتکار است، و نه منحصربهکاظمی تأکید می 

and Profit”, 336 
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انی شدند که معترضان اعتقاد داشتند باز سفته  و  محتکران   و  بازرگانان   ثروتمند،نظارت بر مالکان  

 .هستند شان پریشانی واقعی عامالن 

بود  ترینرایجشورش   نان  موضوع  در  اعتراض  و    اّما  .شکل  نوع    ،نشینیبستمحاصره  دو 

  استفاده   موردگاهی  نیز    ،و اعمال سیاسی قاجار مشروعیت داشتند  ورسومآداباقدامی که در  

   جا  همهدر    هامحاصره  . ندگرفتمیقرار  
ً
یکی    و مراکز صادراتی رایج بودند.  بندرها در    مخصوصا

 اعمال  ای دارند.العادهِن نیت فوقدهد که مردم ایران نظم و انضباط و حسموارد نشان می  از این

مانند کنترل    ، اندگرفتهمناطقی که در معرض کمبود قرار    ازتحریم برای صادرات مواد غذایی  

 بارها  ایران   دولت  نوزدهم،  قرن   طول  در  قاجار بود.  مآبیمقیّ نظام  سیاست اساسی    ،هاقیمت

، حالبااین  .ممنوع است  ،برندرنج می  آن   کمبود  از  که  مناطقی  از  گندم  که صادرات  اعالم کرد

  ه ق(   1286)   .م۱۸۷۰  ی این دستورها محدود بود و از دهۀها به اجراها و تمایل آن توانایی آن 

 که    یسیانگلبه بعد توسط یک نهاد دیپلماتیک قدرتمند  
ً
متعصبانه به تجارت آزاد متعهد    تقریبا

های شاه را اجرا فرمان  اجبار به، مردم گرسنه بر آن شدند که خود اساسبراین . بود، مختل شد

 صادرات  ممنوعیت  خارجه،  امور  وزیر  قحطی،  اوج  در  ه ق(  ۱۲۸۶) .م۱۸۷۰سال    . درنمایند

، یک تاجر تحت حمایت بریتانیا برای ارسال مقداری  حالبااین  .اعالم کرد  رابوشهر    بندر  از  گندم

ایرانی،   مقاماتفشار ممکن را بر    بیشترینهای بریتانیا  دیپلمات  کهدرحالیشد،    آمادهگندم  

یهم  
ّ
ی حدود  جمعّیتدر نتیجه،  .  و هم در تهران، وارد کردند تا این صادرات را ممکن سازند  محل

ینفر از مردم    ۲۰۰۰
ّ
با هدف جلوگیری از ارسال محموله گرد هم    ،مردان و زنان شامل  ،  محل

یها دفتر تلگراف  آن .  آمدند 
ّ
ردند و گفتند کارسال    برای تاجررا    فتلگرا  کردند و یکرا اشغال    محل

تصمیم گرفتند در صورت   شوند،میه از گرسنگی و قحطی تهدید  ک هایشان خانوادهها و ه آن ک

  آماده   ها، آن حالبااین  نند.کاز بوشهر جلوگیری  گندم  نند تا از صادرات  کلزوم از زور استفاده  

  گندم   صدور  برای  تالش  تاجر    1. بخرند  دوبرابر  از  بیش   قیمتی  را با  تجار   به  متعلق   گندم   که  بودند

 کرد.را رها 

  بیشترین   که  سمت فردی  تا به  داشتند  قصد   ابتدا  معترضان  رایج، «  قیمت   هایشورش»  در

و در  شد  میاین عریضه به خود شاه داده    ،در تهران  .دهندب  عریضهارد،  اختیار د  در  را   قدرت

دیگر    شهرهای 
ً
به    معموال نمایندۀمردم  یا  متعرض    حکمران  بهبود    .ندشدمیحکومت  با 

 
1. Alison, Tehran, to Clarendon, 28 June 1870, FO60/327. 
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یو تهران، مردم    هاتیالارتباطات میان ا
ّ
طور  به  شان مقاماتترین  به نزدیک  عریضه  از ارائۀ  محل

ها  آن  . م شدند تا اعتراضات خود را به شخص شاه نشان دهندای ناراضی شدند و مصّم فزاینده

 .دادندمیاین کار را با اشغال دفاتر تلگراف و تماس مستقیم با دولت و دربار در پایتخت انجام  

برای مثال در    1. کردندمیخانه اغلب این تلگراف را از ترس جانشان منتقل  کارمندان تلگراف

  خانۀتلگرافاز، گروهی از زنان به  ی بر سر نان در شیر جّد   هایشورش، در طی  .م ۱۸۶۵سال  

تازه باز شده هجوم بردند و درخواست کردند که تلگرافی برای شاه بفرستند و نارضایتی خود را 

  1286)  .م۱۸۷۰در تابستان سال    2. بیان کنند  ،که به قیمت باالی نان متهم شده بود  ،از والی

رد و زن  م  ۲۰۰۰تجمع کردند و حدود   جمعّیتدر قم،  هاقیمتبا شروع قحطی و افزایش  ه ق(

در  3. شکایات خود شدند  رسانیاطالعخانه رفتند و خواستار ارسال تلگراف به شاه و به تلگراف

تی که صادرات  جمعّیت،  ه ق(  1286)  . م۱۸۷۰بوشهر در سال  
ّ

را مسدود کرده بودند، از    غال

ایتی خود را توجیه کنند و  های خود را بیان کنند، نارضخانه استفاده کردند تا خواستهتلگراف

نان همچنین   ان یشورش  4. کنند  تأکیدخود    شده بر مشروعیِت  بلوکهپرداخت بهای گندِم   با وعدۀ

خود   به  نارضایتی  نسبت  علمارا  ارشد  ابراز  باشند،    شان حامی  رفتمیانتظار    که  ،اعضای 

سال  کردندمی در  مشهد  در  ق(  1275)  .م1859.  احتکار    جمعهامام،  ه  به  هکه 
ّ
شهرت    غل

 5. خود مورد حمله قرار گرفت و از منبرش پایین کشیده شد  داشت، در مسجدِ 

نان قرار داشتند و    هایآشوبدر ایران نیز، مانند سایر نقاط جهان، زنان همواره در کانون  

شدند تا در مرحلۀ بعد مردان به  آغازگرانی وارد عمل می  عنوان   بهیا    کردندعمل می  تنهاییبه

 آنان بسیاری از جنبآن 
ً
رد  مواخشیدند.  بهای آیینی این کنش را تحّقق میه ها بپیوندند. ضمنا

  اگرچه   6. د اننداشتهبسیار کمی در مورد اعتراضات نان در ایران وجود دارد که زنان در آن دست  

 
1. British Agent, Shiraz, Political Resident in the Persian Gulf to Nicolson, 7 August 1886, 

FO248/436. 
2. Shiraz Agent’s Journal, Alison to Russell, 11 August 1865, FO60/290. 

 . ۵۱-۵۰، قم در قحطی بزرگگل، و منصور صفت گرنی .3
4. Alison, Tehran, to Clarendon, 28 June 1870, FO60/327. 
5. Amanat, Pivot of the Universe, 378. 

 ر. ک:  ،برای بحث در مورد نقش زنان در اعتراض مردمی در ایران .6
 Martin, The Qajar Pact, 95–112; Cronin, ‘Popular Protest, Disorder and Riot in Iran’; Cronin, 

‘Popular Politics, the New State and the Birth of the Iranian Working Class’. 
توجه قرار گرفته است.  های جغرافیایی موردهای تاریخی و مکان ای از دورههای نان در طیف گستردهنقش زنان در شورش

 ر. ک: ،برای بحث در مورد نقش زنان در اعتراض مردمی معاصر
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شود،  در اعتراضات عمومی در مورد مسائل دیگر یاد می  کنندهشرکت  عنوان   بهگاهی از زنان  

 این  توجه است.    ها در تظاهرات نان قابلحضور دائمی آن 
ً
های جنسیتی  نقش  خاطر  به  احتماال

  ، خود بودند   ها مسئول تغذیۀ خانوادۀآن   کهآنجایی  از  ها بود.ضروری آن   اّماشده  تعریف  کامالً 

آینده و  و اغلب نگران نوسانات قیمت در    وشیار بودندنسبت به قیمت و کیفیت نان ه   بنابراین

جمعی    اجتماعِی   زندگِی   یک  ولودم   که  جمعی طبیعی  با آگاهِی   .ها بودندکنار آمدن با آن   نحوۀ

 هایمالقات  ، و خانوادگی  همسایگیمشترک در روابط    هایمسئولیتو    هانقشو تقسیم  بود،  

مقابل  آن   روزمرۀ در  نان   هانانواییها  خرید  با   زمانهمکه    شدمیموجب    یقینبهقریب  برای 

گیرد  هاقیمتافزایش   صورت  تظاهرات  به  به  آن   اقدامات  .دعوت  نان  اعتراضات  طول  در  ها 

 ت جنسیتی بود و  شّد 
ً
های چادرهایبود  ها ممکن  آن   .نمادین و آیینی قوی داشت   جنبۀ  معموال

و در تظاهرات نمایشی  خود را پاره کنند    هایجامه  ،بریزند بر سرشان    گردوخاک   ، خود را بردارند

ستمگران خود    کردِن برای شرمندهعف فرضی خود در تالش  ریختن شرکت جویند، و بر ض  اشک

فیزیکی  ندرت از خشونت  هب  اّما  ، اگرچه بددهن، فحاش و مخرب اموال بودند   ،زنان   کنند.  تأکید

 مصون نبودند.  آمیزخشونت هایانتقامها از آن  حال،بااین. کردندمیمردم استفاده  نسبت به

 نان  اعتراضات  
ً
با    تقریبا رویارویی  با  آغاز    مقاماتهمیشه  رسد  نظر می  به  شد.میسیاسی 

 ها و غارتگری و سرقت  حمالت مستقیم به بازار، نانوایی
ً
بوده و تنها زمانی رخ    معمول  غیر  نسبتا

در واقع، نانواها فقط زمانی مورد  .  شده استضعیت بدتر  وو  یافته  ها افزایشدهد که تنشمی

گرفته قرار  فروش  هدف  از  که  اساساند  توافق  بر  فروش    ،شده قیمت  از  یا  کرده    نانامتناع 

ها دیگر مغازه  ،گرفتند میقرار  حمله  مورد  توجه است که وقتی نانوایان    قابل  اند.خودداری کرده

ی بزرگان  بیننانواها گاهی اوقات  .ندیدند یفروختند، آسیبهایی که آذوقه میاز جمله آن 
ّ
  محل

و   سال    . داشتند  رقرا  فشار  تحتگرسنه    جمعّیتقدرتمند  در  تبریز  در  مثال،    . م   ۱۸۶۰برای 

ینانواها توسط یک مرد قدرتمند    ه ق(  1276)
ّ
م بود حداکثر افزایش قیمت را  که مصمّ   ، محل

تقاضا برای    شورشیان   که  هنگامی  1. نع شدنداعمال و سود بیشتری کسب نماید، از فروش م

 
John Walton and David Seddon, Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment 

(Cambridge, MA and Oxford: Blackwell, 1994), 82–9.  
 ر.ک: ،برای نقش زنان در مقابله با گرسنگی

 .6- 23، «پیامدهای اجتماعی قحطی»خداداد و منظور االجداد، 
1. Report on the State of Azerbaijan, 28 November 1860, Consul-General, Tabreez, to Alison, 

29November 1860, FO248/192. 
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ساده   توصیۀ  که یک  رسیدندمینتیجه    به این  اتکرّ به  مقامات،  دادند میتعیین قیمت را افزایش  

 
ً
نشینی  اگر نانواها عقب  .را آرام کند  جمعّیتی، کافی است تا  جّد   صورت  به  به نانواها، نه لزوما

کار  می این  کافیکردند،  بعضی  نمی  هاوقتبعضی    اّمابود،    اغلب  و   هاوقتتوانستند 

ۀبهای    به  توجه  با  .خواستندنمی
ّ
ها به  واکنش آن   ،مورد درخواست مالکان و اغلب محتکران  غل

  هایشانمغازهها و  هایشان اغلب تنها بستن نانواییقیمت  آوردِن   برای پایین  مقامات  یدستورها

نتیجه   در  و  بیشتر  جمعّیت بود،  نانوایی  1. ند شدمیخشمگین    گرسنه  عمو تعطیلی  می  های 

  های آشوب، در طول مثالعنوان به دیگر به هیچ قیمتی در دسترس نبود. معنا بود که نان بدین

نانوایی این شهر باز    ۹۰نانوایی از    ۹، تنها  ه ق(  1315)   .م۱۸۹۸تبریز در سال  ی در شهر  جّد 

هدف    2. بودند همچنین  بودند   مقامات  عالقۀ   مورد نانوایان  مجازات  نمایشی  اجرای    ، برای 

 3. کردندمیعصبانیت مردم را از خود دور از این طریق بنابراین 

  از آرامش بسیار دور بودند.   اّمازنان، در ابتدا خشن نبودند،    خصوصبه،  ان یشورش  هرچند

همیشه  آن  به    آمادۀها  زیاد  توهین  و  که بود  باال  مقاماتفحاشی  کسانی  اموال  تخریب  و  ند 

بودند  دارعهده بود  ویژهبه،  امور  عادی  امری  دولتی،  مارس  .  اموال  در  مثال    .م ۱۸۶۱برای 

گرسنگی زیادی وجود داشت، گروهی از زنان کاخ حاکم را در قزوین، جایی که    ه ق(  1277)

 زنان    .ویران کردند
ً
و به آنها نزدیک شده و    زدندمیبه مأموران حکومتی در خیابان کمین   معموال

آنها از    کشیدِن و این یک تاکتیک مطلوب برای پایین  دادندمید توهین و ناسزا قرار  ر ها را موآن 

حمالت    ،یانقالب  هایسالو    ه ق(  1307)  م.1890دهۀ  قبل از    حال،بااین  بود.  هایشان اسب

ل همراه  فراتر از پرتاب سنگ و گِ  ندرتبه ،معترضان زن  ویژهبه ،ی به افراد توسط معترضین جّد 

 با توهین و فحش بود. 

بود خودشانحالبااین قابل  ، معترضین ممکن  از سوی    قربانی خشونت    مقامات توجهی 

های محدودی  گزینه  ،ند شدمیخشمگین و گرسنه مواجه    جمعّیتزمانی که با    مقامات  .شوند

.  د بوسرکوب توسط زور    مقاماتتمایل این  اّولینرسد که  ه نظر میگرچه ب  ؛در اختیار داشتند

اغلب به استفاده از مالزمان   ،ند شدمیخشمگین محاصره  جمعّیتتوسط  مقامات کههنگامی

  . برسد   ایدهندهتکان ح  و سطخشونت ممکن بود به  .  ند دشخود برای دفاع از خود متوسل می

 
1. Consul-General, Tabriz, 29 August 1898, FO248/675. 
2. Consul-General, Tabriz, 29 August 1898, FO248/675. 

 برای سپر بال کردن نانوایان همچنین ر. ک: .3
Kazemi, “Of Diet and Profit”, 350–1. 
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  2آشوبگر زخمی و    20حدود    ه ق(  1281)  .م 1865  درگیری خونین در شیراز در سال  در یک

  در طی قحطی بزرگ، گروهی از مردان  ه ق(  1288)محرم    .م۱۸۷۱در آوریل    نفر کشته شدند. 

تلگراف  زور  بهگرسنه    و زنان  به شلیک گلولۀشیراز شدند و سه    خانۀوارد  از مردم    مأموران  نفر 

 
ّ
نان با استفاده    هایشورشتوانایی حکومت برای سرکوب    اگرچه  1. ح حکومتی کشته شدندمسل

نشینی  کومت از خشونت عقباز نیروی نظامی بسیار نامطمئن بود، این بدان معنا نبود که ح

حکومت   ِی تلّق   بردِن ازبین  منظوربهحقیقت،  در  است.کرده بود   مقامات  ،ضعف    ممکن 

زدن در بازار و  عمال مجازات تنبیهی از جمله شالق، به اِ شد می رفع خطر اضطراری    کههنگامی

 2. ند شدمیمتوسل ها بود، قطع گوش طور معمولبهآشوبگران که و قطع عضو   مألعام در

های مختلفی را در تالش  بودند تا تاکتیک آماده مقامات، حکومت ضعف عمومِی  به توجه با

  تنها   ،مذاکرهسیاست    د.توانستند سرکوب کنند، به کار گیرنی که نمیجمعّیت  کردِن   ی آرامبرا

 بهدر اینجا  ممکن بود    مآبانهم قیّ   بود و گفتمان نظاِم   ماندهباقی  گزینۀ
ّ
در    شود.  احیات  طور موق

  خصوص به  مردم معترض،  و  حاکمدر شیراز،    ه ق(  1282-1283)  .م ۱۸۶۷ . ـم ۱۸۶۶سال  

در   امتیاز و وعده  ،شورش از استادانه بازِی یک درگیر شهر،« بددهنزنان »  و  یتیمان  بیوه، زنان 

  یک   این.  بود   حاکم  عزل  ،تهران در    متداول   هایواکنشاز    دیگر  یکی  3. شدند  ماه  چند  طول

  بود   قدرتمند  بسیار  حاکم  آن   در  که  معدودی  موارد  در  تنها  و  بود  زحمتبدون   و  هزینهکم   تاکتیِک 

  وقفۀ   یک   از   پس  اغلبشده  عزل  مسئوالن  ،هرحالبه  .شد نمیقابل تغییر نبود، اجرا    آسانی   بهو  

 یک   عزل  برای  اغلب  مردم  اصلی  تقاضای  که  آنجا  از  .ندگشتبازمی  خود  هایپست  به  مناسب

   شاه  موضوع توسط  پذیرش این  بود،حاکم  
ً
تخمین    .شدمی  تلقی  اوهمدردی    عنوان به   احتماال

  مقاِم   یک  عزِل   به  منجر   نوزدهم  قرن   دوم  نیمۀ  در  نان   هایشورش  از  نیمی  که  شده است   زده

ی حاکمان    اینبر بنا  4. شد  مذهبی   یا  غیرمذهبی  رتبۀعالی
ّ
،  کارگزاران ،  پیشکاران،  کالنتران ،  محل

 5. شوند قربانی نان  بحران  نتیجۀ دربود  ممکن  صدراعظم حتی و  دولت وزیران  ،هاالتولیهنایب

-منحرف  آن   و  داشتند،در آستین    دمتمرّ   جمعّیِت   با  برخورد  برای  نهایی  تاکتیِک   یک  مقامات

 نظر  قومی، به  هایآشوباز    بسیاری  در بود.  دیگران   کردِن قربانی  و  خود  از  مردم  خشِم   کردِن 

 
1. Agent to Alison, 14 April 1871, FO248/267. 

 . ۱۸۵-۱۸۴، نان و سیاستمیرکیایی،  .2
3. Busse, History of Persia under Qajar Rule, 356–8. 

 . ۱۹۱، نان و سیاست، میرکیایی .4
 . ۲۰۶-۲۰۵، نان و سیاست، میرکیایی .5
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  مشترک   آگاهی  نوعی  شهر،  مختلف  هایطیفاز    فقیرزنان    خصوصبه  فقرا،  میان   در  که  رسدمی

اهداف دیگری   سمِت   به  را  گرسنه  مردم  خشم  مقاماتاوقات    ، گاهیحالبااین  1. شتدا  وجود

 های سال   در  2. بودند  مفید  منظور  این  برایویژه    صورتبه  یهودیان بابیان و    .کردند میمنحرف  

  ، کردمی  تهدید  را  ایران   جنوب  که قحطی  زمانی  ه ق(  1281-1283)   .م۱۸۶۷ـ۱۸۶۵  سخت

 با   گاهی  که  قرار داشت  خروشان   طبقاتی  جنگ  یک  چنگال  در  که  رسیدمی  نظر  به  شیراز  شهر

جدی    شورش،  ه ق(  1282)ربیع االول    .م1865در آگوست  .  کرد مینان فوران    هایشورش

زنان    که  رخ داد هایی که در اختیار تمام روش  مقاماتشد.    رهبریهر  شطبق معمول توسط 

 سپس تیراندازی کنند.    جمعّیت  به افراد مسلح دستور دادند تا به ابتدا  د.  آزمایش کردن  را  داشتند

 و  حاکم  عزل  دستور  تهران   در  دولت  بفروشند.  قیمت ارزان   نان را بهکه    دادند  دستور  به نانواها

سازد    سعی  و  کرد  صادر  را  هجمع  امام برقرار  را  آرامش   به  بهبودی  جای  به  وضعیت  اّماکرد 

   زدند و  دست  یهودیان   محلۀ  غارِت   به  هالوطیشد و    تبدیل  ومرجهرج
ّ

به آشوب کشیده   شهر  کل

 3. رها شد  ترس و  وحشت از حالتیشهر در   و شدترس حاکم  سرانجام و شد

 

 مشروطه   انقالب   برای   ای مه مقّد   ؛ ه ق(   ۱۳۰۷) م   ۱۸۹۰  دهۀ قحطی  
می  به نوزدهمنظر  قرن  اواخر  که  طالیی    ، رسد  ایران    هایشورشدوران  در  است نان    .بوده 

نان  اوایل دهۀ    ه ق(  1307)  . م  ۱۸۹۰که در دهۀ    ،  اعتراضات  در    ه ق(  1317)   .م   ۱۹۰۰و 

شواهدی    تنها   نه  یع بود. ها، بدت آن سراسر کشور در جریان بود، در فراوانی، مقیاس و طول مّد 

 
ّ

 نیز  ی  اقداماتنان وجود دارد، بلکه اهمیت چنین    شورشبر افزایش وقوع    دال
ً
 تغییر کرده  ظاهرا

با سرکوب یا امتیاز پایان یافتند،   راحتی  به  که   های قبلبودن، مانند دهه  ایزوله  جایبهها  آن   .بود

 شهری طوالنی،    هایبحران قلب  
ً
نان دهۀ    هایبحران   تنها  نه  4.دادند   را تشکیل  ،دائمی  تقریبا

اغلب در  نه تنها  بودند، و    هاسالها و حتی  قادر به جوشیدن برای ماه  ه ق(  ۱۳۰۷)   .م  ۱۸۹۰

به ناگهانی  جّد   ورطۀ   معرض سقوط  همه  خشونت  در  بلکه  داشتند،  قرار  کشور    هایبخشی 

  .م   ۱۸۹۰  تا دهۀ  د.نوردیدنفوران کردند و هم پایتخت و هم تمامی شهرهای بزرگ ایالتی را در  

 
 . ۲۰۱، نان و سیاستیرکیایی، م .1
 ر. ک: ،معارضۀ عمومی برای بررسی در مورد  .2

 Kazemi, “Neither Indians nor Egyptians”, 308–93. 
3. Shiraz Agent’s Journal, Alison to Russell, 11 August 1865, FO60/290. 
4. Vanessa Martin, Iran between Islamic Nationalism and Secularism. 
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تر سیاسی و اقتصادی گرفتار های عمیقای از خصومتاین اعتراضات در شبکه ،ه ق( 1307)

بود آن   در   . شده  تا  و    زمان  واقع،  ایران    حّس در چنگال یک  گرفتار  پایتخت    ویژهبهشهرهای 

 .الوقوع بودند فراگیر بحران قریب 

  . پردازندمیاعتراضات نان    ذکرِ   ب بهطور مرتّ   به  ،قرن نوزدهم به بعد  منابع موجود از اواسِط 

است،    مورد از این اعتراضات را دیده  ۴۷دوم قرن،  که نیمۀ زده استجزئی تخمین  لیسِت  یک

  کم   دست  توجهی  قابل  صورت  به  قطع   طور   بهمنابع ناقص است و   بر اساسفهرست  این    اگرچه

به    شدن قرن   دهد که با نزدیکنشان می  وضوح   به  فهرست  ، اینحالبااین  1. گرفته شده است 

در اینجا   2.تبوده اسفراوانی اعتراضات    بیشترینشاهد    ه ق(  1307)  .م  ۱۸۹۰پایان خود، دهۀ  

احتیاط کرد. باورِ   باید  ماّد   این  ابراز شده که شرایط  بدتراغلب  با    ی  مردمی  اعتراضات  و  شد 

 دوره شاهد گسترش قابل که این حقیقت  با این شدن قرن به پایان خود افزایش یافت،  نزدیک

 برابر   چندزمان است که اعتراضات    آیا آن   3. د شومی، پیچیده  بوده است  یاطالعات  منابع  توجه

  ۱۹۰۵پاسخ این است که در سال    اّولین  ؟ها بیشتر استیا اینکه منابع در مورد آن   شده است

  دهندۀ خود جلب کرد که نشان   اد که تعداد زیادی از فقرا را بهانقالبی رخ د  ه ق(  1323)   .م

 هایسال شدید اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که طبقات پایین جامعه را در    بحراِن   وجودِ 

پاسخ   اّولین.  اعتراضات در آن غایب بوده است  که  منابعی  م،دوّ . است  هداد  قرار  تحت تأثیرقبل  

اوّ این است که منابعی که در دهه  به اینهای  به    لیه  نپرداخته بودند، شروع    اشارۀ اعتراضات 

به  مکرّ  اواخر  کنسولگر.  آخر قرن کردند  هایسالنان در    هایشورشر  تبریز در  بریتانیا در  ی 

های نجومی و گرسنگی گسترده گزارش  گسترده از قیمت طورِ   به ه ق( ۱۲۶۶)  .م  ۱۸۵۰ دهۀ

  طور مداوم   به  ه ق(  ۱۳۰۷)  . م   ۱۸۹۰    دهۀ  تا  ،حالبااین  4د.نکر   شورشای به  اشاره   اّماداد،  

ز ممکن است معرفی  م، عوامل دیگری نیدوّ  شود. می  گزارش   باال  هایقیمت  از  ناشی  هایآشوب

  اّولین   .دکننبر فقرا حمایت می  مؤثرسیاسی، اقتصادی و مالی    رشدِ   به  رو  بحراِن   شوند که از ایدۀ
 

 . ۲۰۵-۲۰۴، نان و سیاست، میرکیایی .1
 . ۲۰۵-۲۰۴، نان و سیاستیرکیایی، م .2
 عنوان نمونه ببینید:  به .3

 Kazemi, ‘Of Diet and Profit.  
های هفتگی و گاه روزانه جدید از اغتشاشات شهری  در اواخر قرن نوزدهم، با گسترش شبکۀ کنسولی بریتانیا، تهیۀ گزارش

 صورت ویژه اهمیت پیدا کرد. به
4. Report on the State of Azerbaijan, 28 November 1860, Consul-General, Tabreez, to Alison, 

29 November 1860, FO248/192. 
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   ترینمهمو  
ّ
مقام محتسب بود و    اشنمایندهی نظام تنظیم بازار بود که  این عوامل، فروپاشی کل

دیگر عوامل    بود.و تمامی مفاهیم آن برای مشروعیت نخبگان  قاجار    مآبانۀم قیّ مرگ نهایی نظام  

افزایش تعداد    ویژه به،  داریسرمایهتر در ارتباط با ورود  ثر شامل تغییرات اقتصادی گستردهؤم

عدالتی ناشی از هر یک بی  رشدِ   به  روحس    بود.  م و بحران پول رایجفقرا در قصبات و شهرها، تورّ 

 . دادبیان خود را در مبارزات بر سر نان و سود نشان می بیشترینکه  بوداز این مسائل 

در سراسر جهان اسالم تا قرن نوزدهم    ،شده بود  تأییدنظام نظارت بر بازار که از نظر مذهبی  

 به  . از هم پاشید  جا  همهدر    ،مختلف  هایسرعتمختلف و با    هایزمان در    اّما  ؛حیات داشت

  ، الملوک تذکرۀ  گفتۀبه.  ه بودشد  عملیاتی  طور کامل  به  صفویه  دورۀ  درنظام    این  که  رسدمی  نظر

  حقوق   و  شدمی  منصوب   شاه  سط محتسبان تو  رئیس  صفوی،  دولت  راهنمای معروف   کتابچۀ

ی  دستمزدهای  همچنین  و  ثابت
ّ
  ایاالت  در  را  نمایندگانی  خود  نوبۀ  به  او  و  کردمیدریافت    محل

یی که باید توسط محتسب تأیید  هاقیمتمورد    بزرگان هر صنفی در  ،هر ماه  1. کردمی  منصوب

تبعیت   هاقیمت  ند که از اینشدمیبازرگانان و تجار در بازار مجبور    ند.شدمیمتعهد    شد،می

ترین فرد  کنند تا آرامش در میان رعایا و اهالی و ساکنان شهرها برقرار شود و مردم برای مقدس

 2.یعنی پادشاه دعا کنند

اوایل  ای در  اگرچه ممکن است  نظام  بهحکومت  ن  رو  باشد  قاجارها  تا   اّما  ؛ضعف گذاشته 

با مشورت اصناف    رئیِس دایرۀ احتسابماهانه توسط    صورت  به  هاقیمتفهرست    ،اواسط قرن 

توسط جارچیان  هم    و  شدمی  منتشرتهران  اعالنات رسمی    مجلۀ  درهم    و هنوز  شدمیتهیه  

  قرن،   اواخر  در  حالبااین  3. شدمی  داده  انتقال  یتروسیع  جمعّیت  به  مستقیم  طورِ   بهشهر  

  در شیراز   محتسب  آخرین باری که از یک   .محتسبانشان کردند  دادن ازدست  شروع به  شهرها

 و    است  ه ق(  1297)  .م   1880  سالمربوط به    ،شد  برده  نام
ً
  . م  1877این منصب از سال    ظاهرا

ه    1307)   .م  ۱۸۹۰  دهۀ  آغاز  تا  منصب  این  تبریز  در  در اصفهان از بین رفته بود.  ه ق(  1294)

داشت  ق( بازار،  نظارت   لغو  برای  تصمیم  4. حضور  است   مدیَع   که  رسدمی  نظر  به  بر    .بوده 

 
1. Tadhkirat al-muluk: a manual of Safavid administration (circa 1137/1725), translated and edited 

by Vladimir Minorsky (London: Luzac & Co., 1943), 48–9, 83, 90. 
2. Tadhkirat al-muluk, 83. 

 . همچنین بنگرید به:۱۲۶۹رمضان،  ۲۹، ۱۲۷ ، شمارهوقایع اتفاقیهروزنامه  .3
Floor, “The Office of Muhtasib in Iran”; ‘The Marketpolice in Qajar Persia: The Office of Darugha-

yi Bazar and Muhtasib’, Die Welt des Islams Vol. 13 (1971), 212–29. 
4. Floor, “The Office of Muhtasib in Iran”, 67. 
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 در  
ً
مقابل، در اواخر   در  حکومت قاجار از بین نرفت.انحطاط نظام اداری    نتیجۀمحتسب صرفا

 به نیروی پلیس جدید،   نظم عمومی  تأمیناو در    رسد که نقشنظر می  قرن نوزدهم، به
ً
رسما

 1. رفته استاز بین    سادگیبهنقش او در نظارت بر بازار    کهدرحالی،  شده است نظمیه، واگذار  

صورت گرفت، اگرچه   ه ق(   1269)   .م  ۱۸۵۳سب در سال  تمح  در تهران، آخرین اشاره به یک 

او هنوز  به نظر می به  2. بود   ماندهباقیرسد که منصب  پایتخت،  رسد که محتسب  نظر می  در 

ایده  جدیدی  قربانی  استهای  میان    شده  در  بودن    طلبان اصالحکه  مطلوب  مورد  در 

دولت  کردن جایگزین  قدیمی  اسالمی  مدیریت  ساختارهای  یک  با  مدرن،    غیرمذهبیشهری 

 3.یا احتکار نداشت هاقیمتدر جریان بود که البته هیچ نقشی در تنظیم   ،بلدیه یعنی

  غیررسمیرود  و  ،آن بود  نمایندۀمحتسب و سیستم تنظیم بازار که وی  منصب  کامل    حذف

برای فقرا، مقررات رسمی بازار  .  شد   زمان همنان در ایران    هایشورشبا گسترش  به بازار آزاد  

 یک
ً
واقع، حذف منصب محتسب،    در   بلکه هنوز یک واقعیت زنده بود.  ، دور نبود  خاطرۀ   صرفا

در  طی چند سال    زمانی بسیار کوتاه، یعنی  بازۀ  سال نظارت بر بازار، در یک  هزار پس از بیش از  

 . قرن نوزدهم رخ داد نیمه دوم

  درگذشته که    شدسلطنتی همراه    مآبیمقیّ   رفتِن ازبینتنظیم بازار با    فروپاشی نظام اسالمِی 

ی  سّنت  مآبیم قیّ نظام    آخرین عملکرد یک  . بود  ازکارافتادهرا تکمیل کرده و اکنون    دینی  آموزۀ

  . م   ۱۸۶۱  ی نان در سالجّد   هایشورشتوسط دولت قاجار و سلطنت ممکن است مربوط به  

-مقیّ   مرگ نمادین نظاِم   نشانۀ  ه ق(  ۱۲۷۷)  .م  ۱۸۶۱  نان   شورش  ،واقع در    .باشد  ه ق(  ۱۲۷۷)

رعایا و   بود.  شمتقابل   مشروعیت  بهکی  متّ و سلطنتی    اشرافی  مآبیمقیّ   نظاِم   قاجار است.  آبیم

حاکم،   داشتندمسئولیت  کدام  هرهمچنین  را  خود  خاص  ان  شطاقت  کههنگامی  ، فقرا.  های 

  صورت   بهشاه به همان اندازه و    اّما  ،حق داشتند که عدالت و نان را مطالبه کنند  شد،میطاق  

 
رسد عملکرد محتسب گاهی توسط مقام دیگری، بازار داروغه )ناظر بازار( که دارای عملکردهای بسیار مشابهی  به نظر می .1

 )نظمیه( ادغام شد.م در نیروی پلیس جدید  ۱۸۷۹–۱۸۷۸شد. منصب داروغه نیز در سال بود، تکمیل می
Floor, “The Marketpolice in Qajar Persia”, 221. 
2. A.K.S. Lambton, “iii Persia”. 
3. Hoseyn Farhudi, “City Councils (anjoman-e sahr) in Persia”, Encyclopaedia Iranica Vol.5, fas. 6 (1991), 

646–8. 
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، آخرین ه ق(  1277)   .م  1861در سال    د. شوعمل  وارد  موظف بود    سازی سرنوشتحیاتی و  

 1. را مشاهده کرد صحنهکه در آن شاه این جدی نان در تهران روی داد  شورش

  ، رفت بازی کنندنقشی را که انتظار می  خوبی   به  شورش هر یک از بازیگران در اجرای این  

می فوریهکمش  .کردند درک  اواسط  بود  شعبان(-)رجبالت  شده  نان  قیمت  ه  کزماني    ،آغاز 

و تالشي صورت    و هو شد،   قرار گرفت  جمعّیت  در محاصرۀشاه در تهران    .٪ افزایش یافت200

 تأمین   برای  و  زودی  به  نانوایی  هایفروشگاه  2.ه حاکم شهر را از اسب خود به زیر بکشندکگرفت  

  از   بازگشت  در  شاه  ،شعبان(  17)  فوریه  ۲۸  در.  گرفتند  قرار  محاصره  درتوسط گرسنگان    نان 

را    هانانوایی  هاآن   .شده بود  احاطه  ،زدندفریاد می   نان   برای  که  زن   هزار  چندین  توسط  شکار

  های ارگ دروازه  که  داد  دستور  شد،  کاخ  وارد  شاه  که همین  که  شدند  خشن   چنان  و   غارت کردند

 های سنگ   با  نگهبانان   به  حمله  به  شروع  و  شدند  ارگ  وارد  زور  به  زن   هزاران   بعد،  روز  .ببندند  را

کالنتر   نوری  خاِن   محمود  شاه  .قرار گرفتند   مورد حمایتشوهرانشان    سوی   از  و   کردند  بزرگ

  ای ترکه  با  و   رفت   جمعّیت   میاِن   به   خود  و   فرونشاند   را   شورش  داد  قول  نوری   احضار کرد؛   را تهران  

کرد  بزرگی زنان  تهدید  به  این  .شروع  در  به  هایلباسهنگام    زنان  را  خود  نمایش   خونین 

به را  و شاه  فراخواند  گذاشتند  مورد    جمعّیت  میان  در  روحانیون   سوی  از  تقاضا  این   .عدالت 

  که   شاه.  باشند  تأثیرگذار  شاهعمل    به  التزام  برستند  توانمیت  شّد   به  که   گرفت  قرار  حمایت

 
ً
  او .  تغییر داد  است، روش خود را   عاقالنه  غیر  بیشتر  فشار  که  نتیجه رسیده بود  این  به  ظاهرا

سپس    و  شد  لخت  کالنتر  جسد  خفه کنند.  همان جااو را در    که  داد   دستور  کرد و  احضار  را  کالنتر

 هایدروازه   از  دار یکی  به چوبۀ  در نهایت  و  شد  کشیده  هاخیابان   در  معترض  هزاران   میان   در

  . ادامه یافت  بعد روز اعتراضات ،حالباایند. مان  باقی آنجا در روز سه تمّد  بهآویزان شد و  شهر

قرمز    شاه بلند  ردای  شد    عام  درمأل  بیشتر  خونریزی  نشانۀ  به با  همۀ  داد  دستور  وظاهر    که 

 
1. Abbas Amanat, Pivot of the Universe, 378–82; Ranin Kazemi, “Neither Indians nor Egyptians”, 

269–87.  

توجه بسیاری قرار گرفته    معمول مورد   های جزئی و گرافیکی غیراین قسمت به دلیل مقیاس آن و به دلیل تولید گزارش

 بنگرید به: است.
Edward Backhouse Eastwick, Journal of a Diplomat’s Three Years’ Residence in Persia (London: 

Smith, Elder and C., 1864), 2 vols, Vol. 1, 287–92; Yaddashtha-ye Farhad Mirza Mo ‘tamed al-

Dawlah, cited by Nabavi; Heinrich Brugsch, Reiser der K. Preussischen Gesandtschaft nach Persien 

1860 und 1861 (Leipzig: J. C Hinrichs’sche Buchhandlung, 1862–1863), 2 vols; Alison to Russell, 

Tehran, 18 February 1861, FO248/195. 
2. Alison to Russell, Tehran, 18 February 1861, FO248/195. 
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  انبارهای   همۀ  کردن   باز  با  وی  .را فلک نمایند  تهران   شهر(  شهری  مناطق  سران )  یکدخداها

ۀ
ّ
  ، آرام شد  مطمئن  سلطنتی  حمایت  از  در نهایت  که  جمعّیت خواباند.  سلطنتی، این غائله را  غل

 1. گرفت

آوردن و درس عبرت دادن به دیگران نسبت    برای تحت انقیاد در  شاه  که  بود  باریآخرین  این

بود که در   باریآخرین  همچنین  واقدام نمود    عام  مأل  در  ارشد  مقامات  از  یکیبدنی    تنبیه به  

به  گرسنگان   با  نمادینهمبستگی   در    سلطنتی  انبارهای  محتویات  نمایشی   توزیع  نسبت 

ازی نداشتند که نی  دیگرمحتکران    بعد،  این به  از  نمود.بخش اقدام  تای سخاوت مشروعیتراس

نان به آن وابسته    شورشی  سّنت  اقدامکه    توازن عمل متقابلاز این به بعد،    از خشم شاه بترسند.

 ، شاه بیش از اینکه در اجرای همبستگی نمادین شرکت کند  ،برعکس  .دیگر عملی نبود  ،بود

و   در ارتباط است  سوداگران   هایحلقهکه با    شود می  اختهشنفردی    عنوان  به  ایفزایندهطور    به

اس  تریناصلی خودش  او  اینکه   کننده  پاسخی   جمعّیتناتوانی    .تاحتکار  برانگیختن  در 

  . ها و افزایش خشونت در هر دو طرف کمک کردبه تغییر ذهنیت آن  مقاماتمشخص از سوی 

بقایای   دهه   مآبیقّیمآخرین  طول  شدر  ناپدید  بعد   در  درآمدها  کاهش  به  توجه  با  د.های 

  خصوص به سازی،مدرن  هایپروژه بودجۀ تأمین برای یحّد  تا  پول، به شاه نیاز و واقعی شرایط

 واردات   از طریقمدرنیته  گرایش شخصی شاه به    بودجۀ  تأمین  برای  ی حّد   تا  و  منظم،   ارتش  یک

  ، خارجی ایهسفر  و لوکس لوازم
ً
صورت رایگان توسط  غذا به نمایشی  توزیع استراتژیک و بعضا

طور معمول توسط شاه در مواقع سختی    به  که  معافیت از پرداخت مالیات  2. شد متوقف    شاه

  اقتصاد   برای  که  مواد غذایی  صادرات  تحریم  3. متوقف شد  سرانجامو    یافتهکاهش  شد،میاعطا  

و    بود  کاهش  حال  درحکومت    اجباری   قدرت  زیرا  ؛ شد  دشوارتر  ،شده بود طراحی    مدرن اپیش

برابر  به  هم  تمایلی در    ، نداشت   المللیبین  و  ایمنطقه  تجارت  قدرتمند  هایانگیزه  مقاومت 

 . کردند می عمل آزاد تجارت نام به که بریتانیایی مقامات شدید مخالفت برابر در خصوصبه

 
1. Alison to Russell, Tehran, 3 March 1861, FO248/195. 
2. Willem Floor, A Fiscal History of Iran in the Safavid and Qajar Periods (Indiana: Bibliotheca 

Persica Press, 1998), 462. 
 ، بنگرید به:برای نمونه .3

Report on the State of Azerbaijan, 28 November 1860, Consul-General, Tab- reez (sic), to Alison, 

29 November 1860, FO248/192. 
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تولید محصوالت دارای    1.غییرات سریع اقتصادی در ایران بودت  نیمۀ دوم قرن نوزدهم دورۀ

  تولید برای سود جایگزیِن   و جایگزین کشاورزی معیشتی    سرعت  بهارزش تجاری برای صادرات  

پول   و  شد  مصرف  برای  از    ترینمهم  عنوان   بهتولید  اقتصادی  فعالیت  کاالیی    دادوستدابزار 

گرفت نتیجۀ    2. پیشی    و   خرید  قابل  کاالیی  بهزمین    ،کشاورزی   سازِی تجاریشدِن  فراگیر در 

و    فروش  هایگروه یعنی  علما،    و  بازرگانان به    دیوانی  و  نظامی  نخبگان   از  مالکیتتبدیل شد 

بیشتر   که  پیدا  کردندمیبه سود فکر  اجتماعی  انتقال  دارای    برای  جستجو  .دکر ،  محصوالت 

 واسطۀ   به  تجاری  کسری  چرا که  ؛بسیار فوریت پیدا کرده بود  نقدی  سود  و  سازیتجاریارزش  

 های شکست  نتیجۀ  عنوان   بهبر روی کاالهای اروپایی    ایران   هایدروازه  اجبارِی   شدِن   گشوده

 3. بود یافتهافزایش نوزدهم،قرن  اوایل درایران  نظامی

انگیزه  پولِی   اقتصادِ  سفتهجدید  برای  را  فراوانی  کردهای  فراهم  دیگر  4. بازی  طرف    ، از 

  ، واقع از طرف خود شاه  در   یا  ،قدرتمند   یمحتسب   توسط  مجازاترسوایی یا  چون    هاییبازدارنده

  قیمت   باگندم را    شدمی  پایین بود و  هاقیمتتا زمانی که در بعضی اوقات    .رفته بود   میان از  

 باالتری فروخت،  قیمتکرد و در زمان کمبود به    ذخیره  سال  یک  برای  و  کرد  خریداری  پایین

داشت   نیز  همیشگی  مسئلۀ  عنوان   به  احتکار یک  5. وجود   چرخۀ از    سالهچندینویژگی    این 

 ، حالبااین  . افتدمیاتفاق    ،در زمان کمبودفراوان و همچنین    کشاورزی بود که در زمان برداشِت 

شده بر اعمال قیود  6. یافت افزایش تصاعدی صورت به مالی هایانگیزه نوزدهم، قرن  اواخر در

یپایاپای و    مدرن، مبتنی بر مبادلۀ ایک اقتصاد پیش  هایکاستی  وسود  
ّ
  رفتن ازبینشروع به    محل

ایمن ثروت   المللی انباشِت بانکی جدید و امکانات برای تجارت بین  مؤسسات  کهدرحالی  ؛کرد

های پیچیده در تشکیل حلقه  مقاماتاحبان زمین و  . صمالی را هم ممکن و هم ارزشمند ساخت

 
 ر. ک:   ،های اخیر درباره اقتصاد سیاسی ایران در قرن نوزدهمبرای گزارش .1

Kazemi, “Of Diet  and Profit’ and ‘The Black Winter”; Ram Baruch Regavim, The Most Sovereign of 

Masters: The His- tory of Opium in Modern Iran, 1850–1955 (2012), publicly accessible Penn 

Dissertations 687. https://repository.upenn.edu/edissertations/687. 
2. Floor, History of Bread in Iran, 120. 
3. Regavim, The Most Sovereign of Masters, 24. 
4. Kazemi, “Of Diet and Profit”; Floor, History of Bread in Iran. 

 نان، بنگرید به: برای تولید .5
Kazemi, “Of Diet and Profit”; Floor, History of Bread in Iran. 
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Kazemi, “Of Diet and Profit”. 
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نان را در نظر    ویژهبهبا بازرگانان تجاری و علما همراه شدند و هر چیزی که قیمت بازاری داشت،  

 گرفتند که منجر به بحران 
ً
 . دائمی در سیاست غذا شد تقریبا

ویرانگر شده است که ایران   هایقحطیسری    که این تحوالت منجر به یک  رسدمینظر    به

  ومیرها مرگ ر دقیق  اآم  تهیۀل شده است و اگرچه  در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم متحمّ 

  سال  بزرِگ در واقع، قحطی    .شودمیانگیزی باال ارزیابی  طور حیرت  ر بهاآماین    اّمادشوار است  

   ه ق(  ۱۲۸۸-۱۲۸۶)   ۱۸۷۲  -۱۸۷۰
ً
یهی است  بد  .و مقیاس ملی داشت   سابقهشدت بی  ظاهرا

اقتصادهای   دیگر  با  همراه  ایران   که 
ً
آشفتگی    عمدتا از  قرن    محیطیزیستروستایی  اواخر 

که    کنندمی  تأیید  هند  و  چینیعنی  تر  مستند  موارد  که  رسدمی  نظر  به  اّما  ،برد نوزدهم رنج می

  ویژه به  سیاسی،  و  اقتصادی  شرایط  بلکهنبود    خشکسالیدر قالب    محیطیزیست  آشفتگی  تنها

ت  آزاد  بازاریابی»
ّ

ی کاهش درآمدهای    باهمراه    غال
ّ
 -۱۸۷۰  هایسالقحطی    که  است  «محل

 1د. آور وجود به آمیزفاجعهرا در مقیاسی  ایران  در  ه ق( ۱۲۸۸-۱۲۸۶)  .م۱۸۷۲

وقوع قحطی از    با وجود اینو سیاسی شورش نان مغایر بودند.    منظم   سرشت با    هاقحطی

جنبه شورش  دو  است.  با  یک  مرتبط  به  سواز  امر  گرسنهتجمّ   این  افراد  از  زیادی  تعداد    و   ع 

کمک کرد و از سوی دیگر تأثیر آن بر آگاهی   ایران   جمعّیتپر  شهرهای  و  قصبات  در  خشمگین

گاهی طبقاتی  حالت دائمی از ترس و  ایجاد یک  ،عمومی  نیز عمیق بود.  ،افزایش احساس آ

  بود.   فراگیر  و  از آن پایدار  ناشی  ترس  و   شد   وارد  مردم   حافظۀ  به«  بزرگ   قحطی»  طی  در  رنج   و  درد

ای  طورهمان  فقرا،  .پی  . که  داشت  اظهار    شفاهی،   هایفرهنگ  در  خصوصبه  تامپسون 

- ۱۲۸۸).  م  ۱۸۷۲–۱۸۷۰  بزرگ  گرسنگی   خصوصبه  قحطی،   تجربۀ  و  دارند  طوالنی  خاطرات

گونه  شرطی  هایواکنش  هاقیمتهرگونه کمبود نان و افزایش  آنان به    سبب شد که  ه ق(   ۱۲۸۶

 .داشته باشند

قحطی   اثر  در  ایران  شهرهای  و  -۱۲۸۸)  . م  187۲-187۰بزرگ    قحطی  ویژهبهقصبات 

مناطقی فرار کردند که    سوی  بهزده  بسیاری از افراد قحطی  2. تغییر شکل یافتند  ه ق(  ۲۸۶۱

 
1. Karl Polanyi, The Great Transformation (Boston: Farrar & Rinehart, 1944), 160, quoted by Davis, 

Late Victorian Holocausts,9. 
داریوش رحمانیان و مهدی میرکیایی،    .ویژه در الگوهای مالکیت زمیندر حومۀ شهرها، تغییر ایجاد شده عمیق بود، به .2

(،  ۱۳۹۳، )۲۳، شماره مطالعات تاریخ اسالم»تأثیر خشکسالی و قحطی بر وضعیت مالکیت زمین در ایران عصر ناصری«، 

۲۵۴-۲۱۹. 
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، تا جایی که گرسنگان   هایگروه  1. ها یافت شودقیمت در آن رفت مواد غذایی ارزان امید می

سمت    به   در نهایت  و   شهر   به  قصبه  از  ،هاقصبه به  روستایی  مناطق از  رمقی برای آنان باقی بود، 

  حضور ناراضی    صورت  به  حالت بهترین  ند دررفتمیها  آن   که  جاهرو   کردند،می  حرکت  پایتخت

 .ندشدمیتهدید محسوب  عنوان  به حالت بدترین در  ، وکردند میپیدا 

و    این  مقیاس  مکان     و  توجه  قابل  بسیار  جمعّیت  جایِی هجاب تغییر 
ً
 2. بود  دائمی   معموال

  ممکن   که   هاییزمین  قطعه  هر  و   خود   تجارت  یا  کار   خود،  پیشین  زندگی  مطور دائ  به  پناهندگان 

کرده  باشند  کرده  کار  است ترک    شهرها  و  قصبات  در  واردان تازه  جمعّیت  میان   در  و  اندرا 

قحطی    ویژهبه  .مستحیل شدند از  ق(  1288)   .م۱۸۷۲پس  قربانیان   ه  توسط  مراکز شهری 

زمین، دارایی، معیشت و خانواده را حمل   دادنازدستقحطی که صدمات ناشی از گرسنگی و  

 . م شدندوابسته به بازار غذا بودند، متورّ  کامالً کردند و می

  پیوندهای   برای  اّما  شد  انبوه  ومیرمرگ  به   منجر  نوزدهم  قرن   اواخر  مقیاس  در  قحطی

 ین وضعیت  ا  3.بود  مخرب  نیز  اجتماعی
ً
این    و  نابود کردرا    طبقات  بینبقایای تعامالت    ظاهرا

ها تمایالت آن   واسطۀ  به  ثروتمند  افراد  در میان   پذیریمسئولیت  احساِس   که هرگونهبود    حالیدر

ی  هایتالشاگرچه برخی    .بود  از بین رفته  سودجویی،  حتی  یا  و  خود  حفظبرای  
ّ
برای    محل

نامرتب    کامالً و    اتفاقی  صورت  بهرا  این کارها  ها  آن   اّما  ؛انجام امور خیریه وجود داشته است

تبا احتکار   قحطی  هایسال در  ثروت    4. دادندمیانجام  
ّ

دادن به   یعنی از طریق گرسنگی  ،غال

 جدید و  مصرف    هایشیوهبرای    نیاز  مورد  سرمایۀ  و  آمدبه دست می  بخشی از مردم،
ً
مدرن    ظاهرا

زور از شهرنشینان گرسنه دریافت    بود به  ممکن  اموال راسرمایه و    5. شد   تأمیننخبگان  توسط  

  ؛شهرها بگریزند   به  گرسنه  شد که دهقانان میهمین عامل در مناطق روستایی سبب    اّما  کرد

گزاف از صاحبان زمینشان در برابر محصوالتی که در    واسطۀ دریافت پول با نرخ بهرۀ به  کهچرا

در  حتی    ثروتمندان،   مرگ  از  هایینمونه  .بودند  شده  لبدهکار مبّد   بهآینده کشت خواهد شد،  

گرسنگی آنان   و  از فقرا  بسیاری  هایگزارش  کهدرحالی  هستند  نادر  واقع  در  شدید،  قحطی  طی

 
 .۳۹- ۳۵های عصر ناصری«، و منظوراالجداد، »پیامدهای اجتماعی قحطی خداداد .1
 .۵۸، قم در قحطی بزرگ گل، و صفت گرنی .2
 .۸۵، قم در قحطی بزرگ گل، و صفت گرنی .3

4. Amanat, “Of Famine and Cannibalism in Qom”, 1018–20. 
 . ”Kazemi, “Of Diet and Profitرا کاظمی به طور کامل مورد بررسی و تحقیق قرار داده است:  این مورد .5
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مقابل   شودمی  برگزار  تهران   در  که  پرهزینه  هایشام  ،وبرقپرزرقهای  مراسم  میان   در در 

مصونیت    1. گویندمی  سخن  شود، می  برگزار  هامکان این    از  خارج  در  نانی  هایشورش

  هم   است.  تضاد  واگیرداربالی دیگر قرن نوزدهم یعنی بیماری    تأثیرثروتمندان از گرسنگی با  

  مسری   هایبیماری  شیوع  از  بیشتر  فقرا  هرچند  ،فقیر از امراض مسری بیمناک بودند  هم  و  غنی

زیرادیدندمیآسیب     واکنش   ترینمهم  گریزو    بودند  آلوده  از نواحی  گریز  برای  یوسایل  فاقد  ، 

 انتخاب  در   خود را  طرفیبی  ظاهر  مسری،  هایبیماری  ،حالبااین  .بودثروتمندان    و  مقامات

 .مرگ بودند  در خطر  فقرا اندازۀبه گاهی ثروتمندان  کرده بود و قربانیان حفظ

قحطی از  فقرای  ذخیرۀمی  کهاینزده  دارد  دانستند  وجود  فراوان  بهغذایی  آمده    ،  ستوه 

مانند هر   ،یزفقرای گرسنه در ایران ن  .کردمی  برابری  ثروتمندان   ترس  با  گرسنگی  تلخی  .بودند

جامعۀ توسط  دیگر،  می  عنوان   بهمحترم    جای  تلقی  تهدید  که    عنوان   بهشدند،  یک  افرادی 

دارند قابل تصوری    ب غیرقدرت مخّر   که  هاییگروه  عنوان   بهجرم و جنایت هستند یا    مستعّد 

را  ها آن گرسنگی و ناامیدی فقرا ت. ترسید و آنها را کنترل و دور نگه داشکه در هر دو مورد باید 

قحطی تعداد فقرا را در شهرهای    .خطرناک کرده بودبرای اغنیاء  ر و هم در واقعیت  هم در تصوّ 

شد، و تعداد افراد    هاقیمتبزرگ و کوچک افزایش داد، کمبود را بدتر کرد و باعث افزایش بیشتر  

 اگرچه  . نبودند  گرو البه  کنندهالتماسفقرا همیشه    .برای اقدام نومیدانه را افزایش داد  آماده

از    آسانی  بهگروهی از گداها ممکن بود    اّماآوری نادر بود،   شگفتطرزِ خشونت جمعی شاید به

 2. مزاحمت به تهدید تبدیل شوند

وبا و حصبه مانند آتش    .گیر همراه بودبا شیوع بیماری همه   ناچار  بهعالوه بر این، هر قحطی  

سو به  مبتال  افراد  میان  گسترش  ءدر  در    معمول   غیرک  تحرّ   کهدرحالی  یافتندمیتغذیه  آنها 

داشت    جستجو همراه  به  زیادی  بسیار  شیوع  نجات،  راه  یافتن  از    هایبیماری  .برای  ناشی 

 گرسنگی،  
ً
فرار    و  مجاور،  شهرهای  به  خود  هایدهکده  از  گرسنه  دهقانان   فرار  و  وبا  مخصوصا

کوچک  شهر   از  شهریرای  فق   در   قحطی،  تباحتمالی    ناقالن   همۀو    بزرگهای  شهر   بههای 

  افزایش   باعث  قحطی  .بود   تأثیرگذار  جانب فقرا،  ازدر میان ثروتمندان  تهدید    حّس   این  تشدید 

در شهرها و احساس خطر ناشی    هاتنشبر    وشد    قتل  و  دزدی  ویژهبه  جرم،  در  بینیپیش  قابل

 
1. Brittlebank, Persia during the Famine, 148; Durand to Salisbury, 9 January 1899, Iran 

Political Diaries Vol. 1, 432. 
2. William Brittlebank, Persia During the Famine (London: Basil Montagu Pickering, 1873), 137. 
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افزود ثروتمند  افراد  بین  در  آن  وحشت    قحطی  واسطۀ  به  1. از  وحشت    . شد  فرماحکمشدید 

گرسنگاِن ایجاد حضور  از  ب  ،ناامید  شده  آدم  یششاید  از  گسترده  وحشت  با  همه  خواری،  از 

زنند، نشان داده شود؛ این وحشت  های گرسنگان که برای غذا دست به قتل میدستهتوسط  

حقیقت   درجۀ  2. شودها نیز تقویت میرسمی و دستگیری  هایگزارشبا شایعات، بلکه با    تنها  نه

باشد  ،هاگزارش  این جنایات  ،هرچه  از  واقعیکودک  ترس  غذا،  برای  قتل  و  و   ،ربایی  عمیق 

 3.بود فراگیر

  های دورهایران در  .است انگیزشگفت  نوزدهم قرن آخر ربع  در بزرگ  شهرهای   جمعّیت رشد

 گرفتار گرسنگی و قحطی شده بود
ً
دهقانان در سکوت    ، پیش از قرن نوزدهم  اّما  ،پیشین قطعا

شهری و آن هم    یتنها تعداد اندکی از فقرا  کهدرحالیند  کشیدمینامرئی گرسنگی    صورت  بهو  

اکنون، فقرای شهری    .کردمیی بودند که به منابع راه پیدا  اقداماتقادر به انجام آن نوع    ندرت  به

  در  که تهران دهد می  نشان  برآوردها ه. کنندرسیدند تا درخواستبیشتر تهدیدکننده به نظر می

  . م۱۹۰۰داشت که این رقم در سال  نفر    هزار  ۸۵  بر  بالغ  یجمعّیت  ه ق(  1283)  .م ۱۸۶۷سال  

هزار    ۳۵۰  به  ه ق(  1331)  م.  ۱۹۱۳    سال    در  یافت ونفر افزایش  هزار    ۲۰۰  به  ه ق(  ۱۳۱۷)

هزار    ۰۰3  به  و  برابر شد  سه  سپس  شد و  برابر  دو  تاریخ،  دواین    بین  تبریز،  جمعّیت رسید.نفر  

عظیمی    پایانی قرن نوزدهم، اصفهان، شیراز و کرمان نیز شاهد رشدِ   دهۀ  در سه  4. رسید  نفر

واردان  تازه  از  بسیاری  و  نبودند  مهاجرت  این   جذب  به  قادر  کامالً   شهرها  این  کار  بازارهای  5. بودند

 6. شدند  بضاعتبی و فقیر پایین طبقۀ جذب

شهرهای   در  تورمی  از  فشارهای  بود،    جمعّیتلبریز  حضور    کهدرحالیزیاد  هرگونه 

طور نسبی و موقت    به  اگرچه، حتی  شد میمخالفی که توسط محتسب اعمال    محدودکنندۀ

 
برای فهرست قربانیان قحطی در قم ببینید:  .  ۵۹-۵۸،  قم در قحطی بزرگببینید: گرنی و صفت گل )پدید آورندگان(،  .  1

 . ۱۹۳-۱۹۲ قم در قحطی بزرگ،گرنی و صفت گل )پدید آورندگان(، 
2. Tehran Gazette, Alison to Granville, 29 May 1871, FO248/269. 

 ر. ک:  ،های آدم خواری برای بررسی صحت گزارش .3
 Amanat, “Of Famine and Can- nibalism in Qom”. 

تر بود، زیرا مهاجرت از مرز به قفقاز بسیار  های جمعّیتی در شمال باختری کشور حتی از این رقم هم بزرگجاییجابه .4

 توجه بود. ر. ک: قابل
Hassan Hakimian, “Wage Labour and Migration: Persian Workers in Southern Russia, 1880–

1914”, International Journal of Middle East Studies Vol. 17, No. 4 (1985), 443–62. 
5. Amirahmadi, The Political Economy of Iran, 19. 
6. Amirahmadi, The Political Economy of Iran, 63. 
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   به،  شدواقع می  مؤثر
ّ
   [دارای اقتصاد]کشورهای    همۀایران مانند    .از بین رفته بود  یکل

ً
 عمدتا

ت  ، به نوسانات فصلی قیمِت محورکشاورزی
ّ

، به افزایش و کاهش  سال  هرو حبوبات در طول    غال

های فراوان یا ضعیف و حتی نوسانات در  از سالی به سال دیگر که ناشی از برداشت  هاقیمت

داشت  هاسالطول   عادت  عادی    زود  یا  دیر  اّما  یافت میافزایش    هاقیمت  .بود،  سطح  به 

زیاد    افزایِش   دلیِل   پایانی قرن نوزدهم شاهد افزایش مداوم قیمت به  دهۀ  سه  اّما  .گشتبازمی

روند  بازار  کاهش تولید مواد غذایی برای مصرف داخلی و    ،فقرا در شهرها و قصبات ایران   تعدادِ 

قبلی برنگشت و تعداد    سطِح   شد و هرگز به  ترگران گران و    سادگی  بهنان    صادرات بود.  رشدِ   به  رو

فقرای شهری  ایفزاینده غذایی    ،از  مواد  برای  بازار  که  به  با وضعیتی    ،بودندوابسته    کامالً را 

   از اضطراب و تنش سیاسی را ایجاد کرد. ایسابقهبیو سطح   رو نمودهروبجدید 

منطقۀ شمال در  نان بودند   های شورش از ای ویژه تراکم شاهد آن  شهرهای که ایمنطقه دو

  م اصفهان تورّ   و   شیراز   شهرهای  ویژهبه  جنوب،  ۀدر منطق  و  تبریز  و   تهرانغربی شامل    شمالو  

در    خود دیدند.   به  ه ق(   1307ه ق و    1297)    .م ۱۸۹۰  و  . م۱۸۸۰  هایدهه  در ی را  چشمگیر

درصد افزایش    600تا    500حدود    هاقیمتدر تهران و تبریز    ،ه ق(  1307)  .م1890دهۀ  اواخر  

جنوب  یافت.   و  شیراز  و   بهاصفهان 
ّ
داشتندم  تورّ   یطورکل اینجا   هرچند،  کمتری  در  حتی  که 

م  تورّ   .ثابت ماندند  بیش  و  کم  هاقیمت از سوی دیگر، در مشهد  .شده است  برابر  دو  هاقیمت

سال   اواخر  در  ق(  1307)  .م ۱۸۹۰تنها  شد  ه  که    1.ظاهر  سال تورّ زمانی  از  پس  مشهد  م 

 2. ی نان نیز افزایش یافتجّد  هایشورشاوج خود رسید،   به ه ق( 1314)  .م۱۸۹۷

ت گرفت که تهدید مهلک دیگری زمانی شّد   ه ق(  1307)  .م۱۸۹۰  می در دهۀفشارهای توّر 

ت که در مورد    طورهمان   .برای توانایی فقرا برای خرید نان به شکل بحران ارزی ظاهر شد
ّ

  غال

اعمال ناشی از سقوط ارزش نقره  ،ترکیبی از تحوالت جهانی  نتیجۀبحران  این ،نیز اتفاق افتاد

نظارت   شدِن  برداشتهو   ه ق( 1307) . م1890خرید نقره در سال  آمریکایی شرمن برای قانون 

به  بود.  حکومت خاورمیانه  بر  سّنت  طورِ   حاکمان  شدیدی  کنترل  رایج    هاضرابخانهی  پول  و 

  مورد در این    .عمیق سیاسی و همچنین اهمیت مالی بودند   اهمیتاینها دارای    چرا که  ،داشتند

 
1. Gad G. Gilbar, “Trends in the Development of Prices in Late Qajar Iran”, Iranian Studies Vol. 

16, Nos. 3–4 (1983), 177–98, 196–7. Amirahmadi, The Political Economy of Iran, 71. 
,Iran of Economy Political The Amirahmadi ,همچنین در این دوره افزایش یافت، اما به تدریج.    دستمزدها .2

73 . 
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های  فعالیت  بودِن   بخشی از وظایف محولۀ عمومی خود در مورد مناسب  عنوان   بهمحتسب که  

از کم    دستوی    بنابراین  کرد.میها کمک  به آن کرد،  ها و ضرب آن نظارت میتجاری، بر سکه

  1307)  .م۱۸۹۰ تا دهۀ .نمودمیمحافظت و عیار تقلبی  کاهش ارزشدر برابر جعل و  هاسکه

عالوه    .نظارت مستقل از بین رفت  محتسب دیگر وجود نداشت و این الیۀ شکنندۀ  منصب   ه ق(

این، قدرت ضرب سکه در یک فرد و دستیارانش متمرکز شده بود از سال    . بر    . م۱۸۷۷قبل 

  هر ند و  شدمیضرابخانه در شهرهای مختلف کشور ضرب    نوزده  وسیلۀ  بهها  سکه  ه ق(  1294)

یها تحت نظارت از آن  کدام
ّ
و    ندی بسته شدیالتی اهاضرابخانهدر آن سال،  .قرار داشتند  محل

که    ایویژه  حق  عنوان   به  ،پول رایج  اصلی  ضرب قران نقره، واحد.  آوری شدذخایر نقره جمع 

برای    توجهی  قابلو از این طریق ثروت  تهران واگذار شد    به ضرابخانۀ  توجه داشت  قابل  درآمدی 

 1. شاه فراهم شد

  1310)  . م۱۸۹۳تا سال .  یافتکاهش چشمگیر  بهای قران  ،  ه ق(1307)  . م1890 دهۀدر  

رایج در اختیار  هنگام، ثبات پول    در این  2.المللی نقره به نصف رسیده بودنرخ تبادل بین   ه ق(

بار به استانداردهای زندگی فاجعه  ۀحمل  بحران نقره بالفاصله تبدیل به یک   . بود  ربالّض امین

در برابر  شانافان شد که برای حفاظت از خود، بازرگانان و صرّ مقامات   یی ازهافقرا توسط حلقه

این برابری  آن   . ه بودبحران تشکیل شد  پیامدهای  ها نقره را احتکار کردند و برای حفظ نرخ 

  ، گیردمیفقرا قرار    استفاده  موردواحد رایجی که بیشتر    ،عی داخلی در برابر شاهی مسینتصنّ 

بود که    ،تبانی کردند این در حالی  به  ربالّض امینو  او     طورِ   و حلقۀ 
ّ

پایین  منظ م عیار سکه را 

همه بدتر   از اّماتر شد، تر و کمحاوی نقره کم کردمیکه قران را ضرب  ایضرابخانه 3. ند آوردمی

یا در  ارزشی نداشت و  ر شد که هیچ  پول سیاه، پُ   اصطالح  بهمسی،    این بود که کشور از سکۀ

ذاتی  بهترین ارزش  برندگان نان،    هایحلقههمانند    4. داشتجزئی  حالت  هم  اینجا  و    در 

  سود  کشور  در سراسر  افان صرّ   ترکوچک  هایحلقه  و  ربالّض امین  حلقۀ  .بازندگانی وجود داشتند

  بهها  تمام پرداختی آن   که  دریافتند  زودی  به   حال، کارگران همین  در  .دست آوردند  به  هنگفتی

 که  شودمیمشکوک انجام  مسی  هایسکه با کامل طور
ً
 .است ارزش حال کاهش  در  قطعا

 
1. Avery and Simmons, “Persia on a Cross of Silver”, 274. 
2. Avery and Simmons, “Persia on a Cross of Silver”, 262. 
3. Avery and Simmons, “Persia on a Cross of Silver”, 279–80. 

 ر. ک:  ،برای یک بحث کامل در مورد وضعیت مالی و پولی ایران .4
Willem Floor, A Fiscal History of Iran; Rudi Matthee, Willem Floor and Patrick L. Clawson, The 

Monetary History of Iran: From the Safavids to the Qajars (London: I. B. Tauris, 2 013 ). 
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ای از افزایش ناگهانی ، ایران وارد دورهه ق(  1307)  .م۱۸۹۰  در نتیجۀ بحران ارز، در دهۀ

اقتصاد    هاقیمت تأثیرشد، تجارت کوچک شد،  تورّ قابل   شوک غیر  تحت  م و رکود قرار کنترل 

ارزش    بینیپیش  غیرقابل  کاهش  تحت تأثیر  شدت  به  پایین  طبقات  زندگی  استاندارد  1. گرفت

  مورد   که در  طور همان   اّماکردند،  می  رداخترا پ   هایشان هزینه گرفت که آنها با آن    قرار  ایسکه

در بین مردم ساختگی    بحران و ایجاد    تقلب  ،عدالتی بی  احساس  اتفاق افتاد،  نان   قیمت  افزایش

کم   عرضه برای هر کاالیی در  که را کاال احتکار لیهع دینی یدستورها فقرا،  ،هم باز .بود ترقوی

  همانند   .کردند در ادوار پیشین فکر می  نظارت بیشتراعمال    به  و   آوردندمییاد    به  رفت،به کار می

تمورد  در احتکار
ّ

  دیگر  و ربالّض امین که شد تکرارنیز  گسترده طورِ  به و ودمعمول ب کامالً  ،غال

بودند  آن  کاهش ارزش    مسئول  دو  هر  و  کرده  کاریدست  رارایج    پول  ،رتبهعالیرسمی    مقامات

شاهد نارضایتی شدید از بحران پول    .م۱۸۹۰  هۀد  2. بردندمیسود    ،ل این کاهش ارزشبَ و از قِ 

قوط ارزش  س  3. در شهرهای تهران، تبریز، اصفهان و مشهد بود  ویژه  بهرایج در سراسر کشور  

  . م۱۸۹۹  و  .م۱۸۹۶  بین  سال  سه  در.  شد می  آشکار  حشتو  رعب  باعث  اغلب  وبود    سریع

در سراسر   .کاهش یافت  درصد  ۴۰۰  در حدود  سینم  شاهی  ارزش  ه ق(  1316ه ق و    1313)

 4. نیز بودند  )مس(   پول رایجمرتبط به    هایشورش  ،نان یا قیمت  هایشورش  زمان   در این  کشور

تنباکو سال    قیام  ق(  1307- 1309)  .م ۱۸۹۲ ـ۱۸۹۰در  و   ه  سیاسی  عمیق  نارضایتی 

مذهبی و  تجاری  نخبگان  میان  در  کرد  را  ایدئولوژیک  شهری  حالبااین.  آشکار  فقیر  مردم   ،

خاص    اعتراضات 
ً
دقیقا اغلب  که  داشتند  را  زمینهدر  را  نخبگان    همان   خود  دخیل   این 

  ها قیمتپذیرترین قشر در برابر افزایش آسیب آنها ه ق( 1307) . م۱۸۹۰  دهۀدر ند. دانستمی

وابستگیدلیِل   به به    و عدم ذخیرۀشان  یا    بازار  نقد  تپول 
ّ

که    غال تعداد   تنها  نهبودند  نظر    از 

اثر امواج متوالی    که برکشاورزان    . ای ناامید شده بودندفزاینده طورِ   بلکه بهبودند    یافته  افزایش

ها از  صنعتگرانی پیوستند که صنایع دستی آن  ، به بودند قحطی از نواحی روستایی رانده شده

آ  به  ،گرسنه بودند  ه همیشهک  ،5پرولتاریاترتیب یک لومپن  ه این بین رفته بود و ب   . نددور وجود 

 
1. Avery and Simmons, “Persia on a Cross of Silver”, 279. 
2. Monthly Summary, 3–30 May 1899, Iran Political Diaries Vol. 1, 573. 
3. Summary of Frontier News, 16 March–15 April 1896, Durand to Salisbury, 15 April 1896, R. 

M. Burrell, Iran Political Diaries Vol. 1, 322. 
4. Avery and Simmons, “Persia on a Cross of Silver”, 281. 

»خردهلومپن .5 ازطبقهپرولتاریا،  برخالف جامعه ای«  که  در  بورژوازی  است  پرولتاریا  حاشیۀ   تولید  و  در  و  ندارد  نقشی 

 .کندعاش میامرار م کالهبرداری  و گری واسطه و گدایی های مشکوک ماننداجتماع از راه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
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ت  مّد طوالنی   فرآیندوابسته شدند، در معرض  نقدی    ارتباط  شبکۀ  به تازگی    فقرای شهری که به

در قدرت  شنده  ه کُ م شایع و بحران پولی خاص قرار گرفتند که منجر به کاهش بالقوّ فقر، تورّ 

 1. های بازار آزاد داخلی و جهانی قرار داشتند معرض شوکنها اکنون در . آآنها شدخرید 

  ،مشهرهای متورّ 
ّ

  ه ق(  1307) .م۱۸۹۰ترین وقایع اعتراضات نان در دهۀ هبرجست که محل

م را تجربه های قحطی، کاهش ارزش پول و تورّ بلکه فقط قیمت  ؛بودند، قحطی را تجربه نکردند

های  قیمت  که  آنجا  از.  های بازاری نان را تضعیف کردقیمتکردند که توانایی فقرا برای پرداخت  

کوتاه در  شهرها  در  غذایی  بهمّد مواد  در  شّد   ت  و  بودند  نوسان  در  طرز    به  تبلندمّد ت 

شد ارزش خود را از دست داد، ها پرداخت میافزایش یافتند، و پولی که به آن   انکاریغیرقابل

ه که  شدند  مواجه  بحرانی  با  شهری  راهفقرای   یچ 
ّ

نداشت  حل از   .مشخصی  خاطرات،  این 

و هم مذهبی، از درد و رنج   غیرمذهبیهم    مقاماتتفاوتی  بازی و احتکار ثروتمندان، از بیسفته

آوری که به آن پناه برده  و شرم  ناامیدکنندههای  ملجأخود، از گرسنگی و بیماری، و از همه بدتر  

   .رانده شدند، آشکارا در آگاهی مردم فقیر شهری باقی ماند  اّما، بودند

تعداد طبقات پایین شهری بیشتر شده بود و با حمالت مرتبط با استانداردهای زندگی   تنهانه

به احترام  بلکه  بودند،  مواجه  توسط    طورِ   به   که  مقامات  مشروعیِت   خود    مآبی قّیممرسوم 

شاهد    ه ق(  1307).م ۱۸۹۰دهۀ    .کاهش بود  رو به  سرعت  بهشد،  تر حمایت میسلطنتی بزرگ

بود   ایران  در شهرهای  بود    کهتغییر سریع  همراه  نارضایتی  جایی    و با  تغییر    جای  به از  دیگر 

 2. د شقدرت و مشروعیت می ایچندالیه هایبحران منجر به  جاهمهدر  اّماکرد می

 ایران با بحران    ،ه ق(   1307) .م۱۸۹۰  تا دهۀ
ً
افزایش ناگهانی   .دائمی نان مواجه بود  تقریبا

رسد که نزاع بر سر نان در ، به نظر میحالبااین   .انگیختمیقیمت نان همیشه اعتراضات را بر

داشتایران   ماندگار     ،حالتی 
ً
دائما می  شهرها  سر  به  هراس  و  ترس  به  دبر در  همه  چشم  ند، 

اخباروهواآب روزانۀ  و  ،  نانوایی  نوسانات  بودند،  بود  هاقیمت  بیمناک  گرسنگی  از    و   فقرا 

و حتی خشونت    نظمیبیاحتمال    ،فرصت مالی بودند   ثروتمندان در عین اینکه در جستجوی

واقعی غذا، بلکه از    تأمینقابل غلبه در    مشکالت غیر  واسطۀ  به ین مبارزه نه  ا  .دادند میرا نیز  

قدیمی    مآبیمقیّ   قیدوبندِ خود از    کردِن زادآبرای    ثروتمندان تصمیم    د.شبازار ناشی می  عملکرد

م فقرا برای دفاع از  غذا و تالش مداوفروش  سود از    و استفاده از بازار برای به حداکثر رساندِن 
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طبقاتی   جنِگ   ای از یکنمونه  توان میرا    ها قیمتتنظیم    برایخود با مداخله    حقوق عادالنۀ

 . شوددیده می ندرت به قاجار  دورۀ هایگزارشدر  آن  اجمالی توصیفتلخ دانست که 

  .بود  نان   سر قیمت  بر  کشمکشی مرگبار میان غنی و فقیر  صحنۀ   ایران   یشهرهاها و  قصبه

شدند،  اعالم می  هاقیمتکه همیشه با افزایش ناگهانی    ،نان   هایبحران در این مراکز شهری،  

ها در معرض  آن   مقاماتشهرها و نخبگان و    .دشدن تبدیل ت بیشتری  به مسائل سیاسی با شّد 

فقرای شهری که بین   رشدِ به  رونان قرار داشتند؛ چرا که تعداد    هایشورشخطرات ناشی از  

ت   فروِش رحِم بی قجری و تحمیل بازار آزادِ  شدۀمتالشی مآبیمقیّ 
ّ

گرفتار شده بودند، برای   غال

  نان  هایشورش  که  شهرهایی  و  ایران   شهرهای  تمام  میان   . ازجنگیدنددفاع از حقوق خود می

  ثروت  و فقر مرکز ترینبزرگ اینجا .بود تهران یعنی   پایتخت، در انفجار  بیشترین کردند، تجربه را

در    پناهگاه  یافتِن   به  قادرو    گریختندمی  گرسنگی   از  که  بود  کسانی  نهایی  مقصدِ   بود و اینجا

  متمرکز   خارجی  هایدولت  هایسفارتخانه  و  ثروتمندان   هایکاخ  اینجا  در  و  نبودند  جاهای دیگر

  نظم   برای  تهدیدی  به   شدن   تبدیل  پتانسیل  غذایی   شورش  یک  که  بود  تهران   در  .شده بودند 

 .آوردند به وجود را  تهدید ترینخطرناک که ندبود یتهران ایفقر  این و  را داشتموجود   سیاسی

ق(  1297- 1286-1276)  .م۱۸۸۰و    ۱۸۷۰،  ۱۸۶۰های  دههدر     به نان    هایشورش  ه 

 کشمکش  یک دورۀ  ق(ه    1307)   .م ۱۸۹۰  دهۀدر    اّما  ؛دادندصورت پراکنده و متناوب رخ می

 نان و    هایشورشمعناداری بین    . هیچ رابطۀم ۱۸۹۰  دهۀ  درحداقل  .  غاز شدشدید آ
ُ
واقعی    فِت ا

واقع، پس از برداشت خوب محصول، بدترین    درشت.  برداشت یا دیگر بالیای طبیعی وجود ندا

 مثال   عنوان   به  مورد  این  .شد  هاقیمت  ماندِن   دند؛ چرا که احتکار منجر به باالرخ دا  هایشورش

  . م۱۸۹۸در سال    تبریز  ه ق(  ۱۳۱۵)   .م ۱۸۹۸  و   ه ق(  1310)   .م ۱۸۹۳سال    در  اصفهان   در

ق(  1315-1316)  .م۱۸۹۹ ق(  1317)  .م ۱۹۰۰سال    در  تهران   و  ه  واقع،    در.  بود  ه 

بلکه در جایی رخ داد که احساس   ،ی بودنان نه در جایی که کمبود نان بسیار جّد  هایشورش

 . تر بودعدالتی قویبی

  . محیط اقتصادی و سیاسی شهرهای ایران متحول شده بود ق( ه1307)  .م ۱۸۹۰ دهۀ در

، فقرای شهری به  حالبااین  .بود  رفته  از بین   بازار  مقررات  ، شدمی  مربوط   مقامات  به  که  آنجا  تا

و به آن    زدند  بازسر    سّنتکه از احترام گذاشتن به اینسانی  ک  تدریج  بهچسبیدند و    سّنت  این

ها و  استفاده از همان روش  معترضان نان به   .از دست دادندمشروعیتشان را  پایبند نماندند،  

شکایت از احتکار   .نمایش گذاشتند  ذهنیت را به  مانند گذشته ادامه دادند و همان   هاتاکتیک 
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بود مداوم  و  شدید  سودجویی  حتی    .و  و  ارشد  علمای  و  ایالتی  حکمرانان  تهران،  در  شاه 

ی قرار گرفتند که همچنان خواستار فروش نان به جمعّیتکنسولگری خارجی بارها مورد هدف  

 . قیمت توافقی بودند

   طور بهتهران، بارها و  در    ه ق(  1307)  .م ۱۸۹۰  دهۀگرسنگی  در  
ّ
  برابر   دوگفته شد که    یکل

صاحبان   که  دربار  مقامات  این بود که  خاطر  بهبرابر شدن قیمت کاالهای اساسی    شدن و سه

ت  مّد بحران طوالنی  .ندمردم عادی بود  هزینۀ  به  سودجویی  در پِی بودند،  نیز    بزرگ  هایزمین

  باعث شد تا مردم خشم خود را از انحصارِ  ه ق( ۱۳۱۰) .م ۱۸۹۳نان در اصفهان در اکتبر سال 

   حاکم، پسر بزرگ شاه  توسطحاکم بر سیاست و اقتصاد شهر،  دوجانبۀ  
ّ

، و مجتهد  السلطان( )ظل

هشد مقادیر زیادی  گفته می  که  بزرگ، آقا نجفی
ّ
اند، آشکارا  در روستاهای خود ذخیره کرده   غل

   1.ابراز دارند
ً
زنان در    .ذکر نام، آقا نجفی را به احتکار متهم کردند، البته بدون  پالکاردها علنا

  باالخره  او. کردند هاقیمتشدند و او را متهم به افزایش  وعظ اومسجد وی تجمع کردند و مانع  

همچنان حرف او را   معترضان اّما ندارد،  گندم که  قسم بخورد قرآن  به و  برود منبر به شد  مجبور 

دلیل    جدید به  هایآشفتگی  که  هنگامینیز    ه ق(  1315)  .م1898  در سال  2. کردندباور نمی

کرد  هاقیمتافزایش   پیدا  که  ،ادامه  حالی  بود  در  عالی  بسیار  محصول  دوباره    ،برداشت 

را  در سراسر شهر    هاییاعالمیه آقا نجفی  نان سرزنش    خاطر  بهپخش شدند که  باالی  قیمت 

 3. کردندمی

  تمکیِن معنای  به ،اقتدار وی  رسمیت شناخته شدِن  . بهشاه هدف اعتراضات نان باقی ماند

 یا حتی احترام    وچراچون بی
ّ
 توانستند  نمی  زنان تهران اگر    نبود.  ی به اوکل

ً
  اطراِف   به  مستقیما

اش  بودند تا در خیابان در انتظار شاه بنشینند، کالسکه  آماده  کامالً کاخ دسترسی پیدا کنند،  

 
1. Preece and Isfahan, 28 October 1893, FO248/572. 
2. Walcher, In the Shadow of the King.  

  سازی شده است:طور کامل شرح داده شده و مفهوم های نان اصفهان در آثار زیر بهشورش
Walcher, In the Shadow of the King, 181–2; Martin, Iran between Islamic Nationalism and 

Secularism, 79–93.  
بحران  از  نان در دهه  روایتی  متوالی  را می  ۱۸۹۰های  معاون کنسول،  گزارشتوان در  م  و  انگلیس، پریس،  های کنسول 

 FO248/572, FO248//676.ر. ک:  ویژهآگانور جستجو کرد. به
3. Walcher, In the Shadow of the King. 
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توهین کنند او  به  بازار شاه را در معرِض یمتق  1. را محاصره کنند و آشکارا  باال در    خطرِ   های 

با افزایش مداوم    ه ق(  1316)   . م۱۸۹۹در نوامبر    2. ددامیمداوم مقابله و نفرت عمومی قرار  

ی از زنان قرار  جمعّیتتوهین    عام موردِ   سال قبل، شاه در مأل  برابر  دوقیمت نان و رسیدن به  

آوریل    3. تگرف ق(  1320)   .م۱۹۰۳در  از    ه  مشهد،  جّد   هایشورشپس  در  نان  سر  بر  ی 

او را   زن بودند، کالسکۀ ۲۰۰ی که حدود جمعّیتشاه در تهران سوار بر کالسکه بود،  کهدرحالی

تقاضای غرامت کردند برابر ستم حاکم،  بلند فریاد کشیدند و در  با صدای   محاصره کردند و 

آن  ،هاآن . ، پراکنده ها رسیدگی کندایات آن کش  ه بهکها قول داده بود  ه او به آن کتنها پس از 

 4. دشدن

  . م1895  در تبریز در سال  .کردندمیمحاصره    حاکم را  جمعّیت  ،هاایالتدیگر    شهرهای   در

حمله کردند.    ،مقام قائمایالتی،  بلندمرتبۀ    منصِب صاحب  خانۀنان به    ان یشورش،  ه ق(  1312)

خود  کمر    دورِ بسته به  که در چادرهای    هایی سنگبا    ، گروهی از زنان   ،در اردبیل  ،سال  در همان

   به   ،بودند ه  داد  قرار
ّ

-  ، یک ه ق(  1320)  . م1903حمله کردند. در سال    حاکمزندگی    محل

ی  ارشد   منصبصاحببیگلربیگی،    خانۀگرسنه در مشهد    معّیتج
ّ
را غارت کردند.    منفور  ،محل

  د و آغاز ش  یالتنان با تظاهرات علیه والی ا  شورش  ،، در مشهد ه ق(  1324)   .م1906در سال  

 نان در محل سکونت حاکم تجمع کردند.  شورشزنان در جریان  ،در همدان

از   اوج    ناام  در خشمگین    جمعّیت  تبعاتعلما  در  در    های شورشنبودند.    . م۱۸۹۸نان 

ق(  ۱۳۱۵) تبریز  ه  نظام  ترینمهلک  ،در  و  گرسنه  فقیران  بین    روحانِی   یک  ، العلمامشاجره 

  شدِن   از تجاری  که  اعضای ارشد علما  ،شدن به قرن نوزدهمبا نزدیک  رخ داد.  دارزمین  ثروتمندِ 

برده  استفاده  نهایت  زمین   و   ایفزایندهطور    به  ،بودندرا  احتکار  به  خشم مردم نسبت  هدف 

به و  گرفتند  قرار    پیوستند.   ،دارزمین  اعیان و    مقاماتیعنی    ،ترقدیمیمقصران    سوءاستفاده 

  عنوان بهکه شاه  طورهمان درست  .دست داد از را احترام بیشترین که بود شاه این ،حالبااین

 
روزنامه خاطرات  ، به نقل از اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان،  ۱۹۷،  ۸۷،   نان و سیاستببینید، کیایی،    ،برای مثال .1

 .۳۸۷- ۲۳۶،  ۱۳۷۱)مصحح ایرج افشار(، تهران: امیرکبیر،  اعتمادالسلطنه
2. Durand to Salisbury, 14 November 1899, Iran Political Diaries Vol. 1, 590, R.M. Burrell (general 

editor) and  R o b e r t  L.  Jarman ( research e d i to r ), Iran Political Diaries, 1881–1965 (Farnham  

Common: Archive Editions, 1997); Hardinge to Lansdowne, 28 April 1903, Iran Political Diaries  

Vol. 2, 110. 
3. Durand to Salisbury, 14 November 1899, Iran Political Diaries Vol. 1, 590. 
4. Hardinge to Lansdowne, 28 April 1903, Iran Political Diaries Vol. 2, 110. 
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با    .گرفت میمورد سرزنش قرار نیز  کمبود نان    خاطر  به،  بودنهایی نان مورد ستایش    کنندۀتهیه

این بازی    هایبحران ، اغلب نقش متفاوتی در  ب طالّ   ویژه  بهپایین،  ، روحانیون ردهوجود  نان 

 . کردند میعمل  جمعّیتمیانجی برای  عنوان بهو  پیوستندمیکردند، به تظاهرات می

  رشدِ   به  روتاکتیک دیگر معترضان این بود که از نفوذ    ه ق(  ۱۳۱۷)   . م۱۹۰۰  در اوایل دهۀ

-هجاباهرمی برای    عنوان   بهها از کنسولگری هم  آن   کنند.  برداریبهرههای خارجی  کنسول

هم    مقامات  جایی امن مکان   عنوان   بهو  دسترس    و   های  از  حکومتیدور  استفاده    مسئوالن 

نان تبریزی خواستار   ان یشورشزمانی که    ه ق(  1273)   .م۱۸۵۷این تاکتیک در سال    . کردندمی

قبل از انقالب   هایسالدر این تاکتیک ، حالبااین 1. آشکار شدکنسول روسیه شدند،  مداخلۀ

  . م1900  دهۀدر هنگام قحطی شدید در کرمان در اوایل   شد.   ای رایج طور فزاینده  مشروطه، به

نفر به کنسولگری انگلیس پناه بردند و خواستار حمایت انگلیس   200بیش از    ،ه ق(  1317)

  دیگر   که  است  باال  قدرآن   نان   قیمت  که  توضیح داد  کنسول  به   د،سیّ   یک  ها،آن   رهبر  2. شدند

  اّما   ،ها پیشنهاد کمک خیریه دادکنسول به آن .  کنند  زندگی  ایران   حاکمیت  تحت  توانندنمی

ها همچنین گفتند که اگر بتوانند آن   رد کردند و اعالم کردند که گدا نیستند.ها پیشنهاد را  آن 

 رسمی   غیرطور    کنسول به  اساسبراین  . هستند که مسیحی شوند  آماده  کامالً نان ارزان بگیرند،  

دهد  دیدارِ   به کاهش  را  نان  قیمت  که  کرد  ترغیب  را  او  و  رفت    سال  در  تاکتیک  این  3. حاکم 

  فقیرترین  از  نفر  ۳۰۰  شهر،   در  نان  شورش  از  پس  و   شد  تکرار  کرمان   در  ه ق(  1319)   .م۱۹۰۲

از حاکم    نده شدند.پناه  انگلیس  کنسولگری  به  مردم با موفقیت  نیز کنسول  اینجا  ی در 
ّ
  محل

معترضان نان از کنسولگری روسیه نیز درخواست    4. قول گرفت که قیمت نان را کاهش دهد

  های تالش، آشوبگران  ه ق(  1315)   .م 1898  در تبریز در سال  مثال،  عنوان   ه. بکمک کردند

 نسولگری روسیه بست بنشینند. کمتعددی انجام دادند و سرانجام موفق شدند تا در 

  دهۀ در  .  بیشتر ظاهر شد  ه ق(  1307)  . م۱۸۹۰  یگری از اعتراض به نان نیز در دهۀنوع د

نظامیه ق(  1307)   .م1890 نیروهای  به  که  ،  را  از دستمزد خود  نان دریافت    بخشی  شکل 

نارضایتی شدید خود را    کردندمینظامی را تجربه    غیر  جمعّیتهمان مشکالت    کردند،می و 

 
1. Murray to Clarendon, 18 April 1857, FO60/217. 
2. Malcolm Napier, Five Years in a Persian Town (London: John Murray, 1905), 235–6; Floor, History 

of Bread in Iran, 122. 
3. Malcolm Napier, Five Years in a Persian Town, 235–6. 
4. Summary of Events, 2–28 April, des Graz to Lansdowne, 27 May 1902, Iran Political Diaries Vol. 

2, 59. 
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کردند. دهۀ  ابراز  ق(  1307)  .م ۱۸۹۰  در  همه    مقامات  ه  مشهد  و  شیراز،  اصفهان،  تبریز، 

ها را توانستند خطر استفاده از آن اعتماد یافتند و نمی   قابل  سربازان خود را بسیار اندک و غیر

کردند  همدردی می  جمعّیتنان به جان بخرند، و در پایتخت سربازان آشکارا با    هایشورشعلیه  

دولت قاجار با عدم توانایی آن در   زواِل   به  روقدرت    1. کردندها خودداری میو از اقدام علیه آن 

و اکنون این    شده بودهنگفتی ساخته    ظامی که در طول قرن با چنان هزینۀاتکا به نیروهای ن

 . نمادین نشان داده شد صورت بهکردند، سربازان گرسنه از تهیدستان گرسنه حمایت می

در     .عمومی التیام یابد  همدردیرنج عمومی فقرا با ابراز  همچنین گاهی اوقات ممکن بود  

 مربوط به نان در همدان،    هایشورش  ه ق(  1324)ربیع الثانی    . م۱۹۰۶ی  مِ 
ً
توسط زنان    عمدتا

از آن  نفر  به شّد ها در درگیریمسلمان، رخ داد که یکی دو  ها  آن   د.ت زخمی شدنهای شهر 

ارامنه تغذیه و مراقبت    توسط  جاآنو در  پناه بردند  شهر    نشینارمنی  محلۀدر    به کلیساهاسپس  

نیز    یهودیاِن   جامعۀ  2. شدند صفحات  بار  یکشیراز  داشتن  اعتراضات شرکت    یبا  در  تلمود  از 

 3. کردند

هنوز   نان    هم  معترضان 
ً
را  معموال خود  اموال  کردِن   محدودبا  کار  به  هجوم  به  شروع   خود 

، آشوبگران نان در تهران  ه ق(  1318) صفر    .م1900  در ژوئن سال  مثال،عنوان به  .کردندمی

، در این  با وجود اینحمله کردند و بخشی از آن را ویران کردند.    بلدیه  عمارِت   به  ،جمع شدند 

باال  یافت و سطح خشونت دخیل در اعتراضات نیز  میافزایش    سرعت  بهت اعتراضات  شّد   زمان 

واکنش    جمعّیت  و  رفتمی به  بیشتری  اعمالخشونِت   به  آمیزخشونتتمایل  سوی    شده    از 

خود    مقامات به  ق(  1307)  .م ۱۸۹۰  دهۀ  در  ،تبریز  در.  کردندمیابراز  نسبت    تعداد   ،ه 

  ه ق(   1313)ربیع الول    .م۱۸۹۵  ت گوسآ   در  .یافتمی  افزایش  پیوسته  طورِ   به  شدگان کشته

  سوم   روز  در  زن   یک  و  مرد  یک  و   بعد  روز  در  نفر  دو  شدند،  کشته  روز  یک  در  ان یشورش  نفر از  پنج

  اّما دند؛  ش  کشته  نفر  سه  ه ق(  1314) ذی القعده    .م۱۸۹۷ماه آوریل سال    در  .شدند  کشته

الثانی    .م۱۸۹۸سال    آگوستماه    در  هاخشونت ق(   1316)ربیع  رسید  اوج  به  ه    و   خود 

ی  یهاگزارش
ّ
حدود  بود  آن  از   حاکی  محل طی   مرد  ۳۰  که    و   اندشده  کشته  نان  شورش  در 

  کشته   ه ق(   1324)  . م۱۹۰۶سال    در  نفر   سه  مشهد   در  4. اندشده  نیز مجروح   دیگر  بسیاری
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  در   .داشتن  زور  از  استفاده  در مقابلگی  بازدارند   گونههیچ  جمعّیت  میان   در  زنان   حضور  .شدند

   رویهروب  زنانی که  از   گروهی  به   تا  داد  دستورحاکم    اردبیل،  در   ه ق(  1313)  . م۱۸۹۵سال  
ّ

  محل

 1. تیراندازی شود ،جمع شده بودنداو برای شکایت از کمبود نان  سکونت

بریز، جایی ت .شده استبیشتر رایج  ه ق( 1307)  .م۱۸۹۰رسد که غارت از دهۀ نظر می به

دهۀ   در  ق(  1307)  . م۱۸۹۰که  موج  تنش  ه  چندین  گرفت، شاهد  باال  آن  در  سیاسی  های 

بود سال    .غارتگری  ق(  1312)  .م ۱۸۹۵در  از    بازارها ،  ه  بسیاری  و  گرفتند  قرار  هجوم  مورد 

ب به بازار رفتند و ، گروهی از زنان و طالّ ه ق(  1315)  .م۱۸۹۸ها غارت شدند و در سال  غازهم

  .ها غارت و متالشی شدندباب از آن   در نتیجۀ آن چندین  که  های نانوایی حمله کردندمغازه  به

نانوا کشته    نانوایی غارت شد و یک  مغازۀدر شیراز چندین    ه ق(  1320)صفر    .م1902  یدر م

هم   نانواها  2. دوکشته ش  نزدیک بودنانوا    یک  ه ق(  1321)  .م1903  در سال  شورششد و در  

تبریز، پس از آنکه    ه ق(  1315)   .م ۱۸۹۸سال    شورش در    داشتند.  آمادگیبرای حملۀ متقابل  

زن دیگر به    ت زخمی شد و یکشّد  زن به یران شدند، یکونانوایی در بازار غارت  چندین مغازۀ

مآبی  قّیم  مقطعی از نظاِم   انعکاِس در راستای    نیز  اولیاء امور  3.یک نانوا کشته شد   ضرب گلولۀ

، جایی ه ق(  1313)  . م1896. در استرآباد در سال  خشونت رفتار کردند  بهنانواها    با  ، قدیمی

چند    هر  ،مردم ناراضی را آرام کند   ،یک نانوا   کردِن سعی کرد با مثله  حاکم  ،بود  باالکه قیمت نان  

  ه ق(   1315)  .م۱۸۹۸های شدید در سال  در طی تنش  4. تنداش  هاقیمت در    تأثیریکه هیچ  

دید    که  آنجایی  از بگیرند.    یچشمزهر  داران  تصمیم گرفتند از برخی مغازه  مقاماتدر تهران،  

 هم به اّخ متّ   هاابقّص مشترک در بازار این بود که نانوایان و  
ّ
ها آن   بنابراین  ، ب هستنداذی یا تقل

  ، در تهران   ه ق(  1323)صفر    .م 1905  در دسامبر  د.ودن به پا آویزان نم  شان مغازهرا در جلوی  

انقالب مشروطه از فوران   قبل 
ً
نانوایان را فلک کردند  مقامات  ،دقیقا او مجبور    رئیس صنف  و 
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نان را حل نماید  ککردند که قول دهد وی مش افزایش    هاقیمتبعد    در روزِ   با وجود این  اّمال 

 1.یافت

  تحت تأثیر زمان در مسیر تغییر بود و  تبریز، شهری که در آن ه ق( 1307) . م۱۸۹۰  ر دهۀد

  ها آشوب  این  ،واقع  در  .بود  یهایشورشسری    رادیکال قرار داشت، شاهد یک  تأثیراتطیفی از  

 
ً
مردم تبریز چنان متقاعد شدند    ه ق(  1315)   .م۱۸۹۸در سال    2. انجامیدبه جنگ نان    تقریبا

که    شورشاحتکار و سودجویی گناهکار هستند و    بخاطرعلما،    ویژهبه که تمام نخبگان تبریز،  

   درگیرِی   بهای آغاز شده بود،  طور دوره  به  ه ق(  1312. )م  ۱۸۹۵از سال  
ّ
  . حانه تبدیل شد مسل

ساعت   روز چندین  و در عرض دو  شده  محاصرهتوسط مردم شهر    روحانی ثروتمند  یکامالک  

یرئیس    3.تبادل آتش کردند
ّ
حتی چند   ،یکی دیگر از مالکان زمین بسیار ثروتمند  ،توپخانه  محل

   کردمیاگرچه فکر  داد، قراردر نزدیکی صحنه درگیری  کوتاه ردِ دارای بُ اسلحه 
ً
بهتر است واقعا

شده  پس از پیروزی مردم شهر، فرار روحانی و غارت اموال وی، گزارش  4. ها استفاده کنداز آن 

 . شدند  گرفته  سر از هاشورشسال بعد،   .اند نفر کشته شده ۳۰که  است

الگو    های مشابهی بودند که همگی از یکفوران   رهای جنوب ایران نیز در حال تجربۀشه

  رههبُ   در یکیزد    ر نان بودند؛شدید و مکرّ   هایشورش  اصفهان و شیراز صحنۀ  .کردندپیروی می

را تحمل می روزانه  و کرمان تظاهرات  آن    ،کرد  نارضایتی  بود  سختی  به که  شاهد    ، مهار شده 

  در پایان دهۀ شرقی نیز    شهد در شمال. مبود   ه ق(  1319)   .م1902عیاری در سال  شورش تمام

  مشکالتی بود.درگیر چنین  ه ق ( 1307  ) .م۱۸۹۰

 دوره، تهران نیز دچار بحران  در همین
ً
ناشی   هایشورشکه  چند  هردائمی نان شد،  تقریبا

 ه ق(   1307)  .م۱۸۹۰  تا اواخر دهۀ  .شده در تبریز نرسیدخشونت تجربه  سطِح   از آن هرگز به

بود،   عمیق  نارضایتی  و  گرسنگی  چنگال  در  به  تأمین  کهدرحالیشهر  توسط  شّد   گندم  ت 

  ۱۳۱۶)   .م۱۸۹۹در سال    هاشورش  . شد، مالکان و علما کنترل میبلندپایه  مقاماتای از  حلقه

تکرار  ه ق(  1320) . م۱۹۰۳و دوباره در سال  ه ق( 1317) .م۱۹۰۰در سال  و شروع شد ه ق(
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در   زمان همشروع  و  شدن  هماهنگ بهنان  هایشورش گرایِش   ،تهدیدآمیِز ویژهِل تحوّ  یک .شد

بود  مختلف  سال    .شهرهای  در  مثال  ق(  1315)  .م ۱۸۹۸برای  یزد   ه  و  اصفهان  و  تبریز  در 

از سرایت این بیماری    مقامات  ه ق(  1320)   .م۱۹۰۳در آوریل    .رخ داد  هاییشورش  زمانهم

 که  ، چراهراس داشتند
ً
 . در مورد نان رخ داد هاییشورشدر مشهد و تهران  زمانهم تقریبا

  پایان قرن نوزدهم   در   اّمازیادی یک فعالیت انفرادی بود،    های گذشته، احتکار تا حّد در زمان 

  گرفتِن   شتابدفاع در برابر    یک  عنوان   به  ی حّد   تا  . این امرپدید آمدندهماهنگ     «یهاحلقه»

 ، قادر به انجام کنترل کامل بر بازار، حتی در پایتخت  هاحلقه  این  بود.  بحران مالی و اقتصادی

  دلیل بحران سیاسِی  و انقالب مشروطه، تهران به ه ق( 1307)  .م۱۸۹۰ بین اواخر دهۀ بودند.

  ایجاد   نزدیک به سطحی  در حّد   هاقیمتبرای حفظ  که    ،رتبهعالی  مقامات   ناشی از حلقۀمداوِم 

می  قحطی شد،  کردندتالش  اعضای  .ویران   و  جمعهامام  تهران،  حاکم  دولت،  بیشتر 

شاه  زمان   در  که  ،لطنهالّس نایب او  غیبت  طرف  حلقه کر میاقدام    از  این  اعضای  جمله  از  د، 

می  تنهانهقدرتمند    حلقۀ   این  1. بودند احتکار  فعّ   اقداماتبلکه    ،د ر کگندم  برای  سیاسی  ال 

می انجام  آن  ذخایر  کنترل  سال  مثال  عنوان   به  د.ادتضمین  در  ق(  1317)   .م۱۹۰۰،    از   ه 

 حاکم ،  خواهد بودطور استثنایی خوب    محصول بهجدید  برداشت  تلقی بر این بود که    کهآنجایی

برساند،  فروش    های باال بهخایر خود را با قیمتحلقه بتواند ذ  کهاینتضمین    منظور  بهتهران  

   دستوراتی صادر کرد که به
ّ
تت از ورود  طور موق

ّ
 ایناختناقی که    کرد.به شهر جلوگیری می  غال

ت  و عرضۀحلقه بر ذخیره  
ّ

در   ویژه  بهمکرر نان شد،    هایشورشکرد، منجر به  اعمال می  غال

  مقاماِت همراه دیگر     وقت، بهکه حلقه هنوز توسط حاکِم   ه ق (  1321) محرم    .م ۱۹۰۳آوریل  

آگاهی از    رغمعلی،  با وجود این  شد، مردم شهر را خشمگین و عصبانی کرد.اداره می  بلندپایه

علما،    مقاماتدخالت   و  محفوظ مردم  رسمی  شاه  خود  برای  را  خود  خصومت  شدیدترین 

بیستم،    داشتند. قرن  اوایل  شدیددر  نتیجۀ  نارضایتی  در  قاجار  نخبگان  از  عمیق  عدم   و 

آن  مسئلۀبه    آنان   پاسخگویی آشکار  مشارکت  و  کشور   اننان  سراسر  در  سودجویی،  وجود    در 

که در عرض   وجود داشت در شهرهای بسیار مهم تهران و تبریز  ویژهبهاین نارضایتی  اّما داشت

  چند
ّ

 وقوع انقالب مشروطه شدند.  سال محل
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که از زمان    ،اقتصادی و اجتماعی  ،سیاسی  هایبحران   ه ق( 1323)  .م 1905  در طول سال

افزایش قیمت    انقالب شد.  عو وق  منجر به  ،گرفتن بود  تدر حال شّد   ه ق(  1307)  .م 1890دهۀ  

دو    ؛شدند رو  هروب  شاه  با  زنان   ماه مه،   ششم   در  ر زنان در تهران شد. نان منجر به تظاهرات مکرّ 

  این  مه،  ماه  پایان   تا  رفتند وروز بعد، پس از آنکه شاه عازم اروپا شد، معترضان به کاخ ولیعهد  

که برای انقالب    ،مردم  افراد از تودۀبرای بسیاری از    1. شد می  برگزار   روزانه  صورت  به  تظاهرات

اکنون    مهم بود.   انگیزۀ  ها برای نان یک آن   روزانۀ  تالِش   ،در تهران و تبریز  ویژهبه  ،جنگیدند می

مدرن، شکایات در مورد احتکار و    راه خود به گفتمان سیاسِی   کردِن   پیدانان شروع به    مسئلۀ

 
ّ
همچنین تاکتیک جدید برای معامله با   2. ب کرد که در مطبوعات انتقادی جدید ظاهر شد تقل

  که   ،صنف نانوایان  رئیس  ،ه ق(  1329)  . م1911  در سال   .قرار گرفت  استفاده  موردمحتکران  

شد   بازسفتهیک   مواجه  ترور  نوین  روش  با  بود،  این  3. معروف  نسبی    در  قبح   ترقدیمیزمان 

  . م۱۹۰۷در سال    از بین رفته بود.نیز  خشونت جسمی به زنان معترض    آوردِن   نسبت به وارد 

احتکار   بخاطر دست گروهی از اوباش از جمله زنان  ثروتمندترین بازرگان تبریز به  ه ق( 1324)

که مسئولیت    ایکمیته رئیس    ،در تبریز  ه ق(  1327)  .م 1909  در سال   .گندم در بازار کشته شد

جمعی از زنانی قرار گرفت که وی را متهم به    حملۀمورد    ،داشت  عهده  برشهر را    نان این  تهیۀ

گذاشته    نمایش  به   اصلی  میدان  در  زمان   آن  در   را که  جسدش   و  کشتند   او را  هاآن   احتکار کردند. 

بود   زنان  از  یجمعّیت  ،ه ق(1329)   .م۱۹۱۱  در سال  شهر اصفهان   در  .کردند   تکهتکه  ،شده 

  ، تیری  شلیک با فقط ها. آن آویختند شاه میدان   را در جسدش   و  را کشتندبلدیه  رئیس  گرسنه،

 4. شدند  ، پراکندهشده بودحاکم انجام  دستورِ  که به

 در فرهنگ سیاسِی   قدیمی  ورسوم آداب  اّما
ً
نان    هایشورشو  عامه ریشه دوانیده بود    عمیقا

   که  از نوع قدیمی
ً
جنگ جهانی اول و    هایسالدر طول    ،ند شدمیتوسط زنان هدایت    معموال

در   ،در روزهای پایانی حکومت قاجار  ،آخرین شورش بزرگ نان   .ظهور رضاخان ادامه داشتند

در    ه ق(  1348)   .م۱۹۳۰  دهۀ  طول  در  5. رخ داد  ه ق(  1344)ربیع االول    م.  1925سپتامبر  

 تخریب    واسطۀ  بهعمومی    اعتراض  کاهش  نتیجۀ
ّ
تحت  هایه محل  ریزی برنامه  پوشش  شهری 
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نظا توسط  جدید،   مشهری  همکاری    مردمی،   رهبران   سازی خنثی  یا  حذف  پادشاهی  جلب 

همچنین  وقوع پیوستند.    به  ندرت  بهنان    هایشورش  ،مدرن   پلیس  نیروی  یک  ایجاد  وروحانیون  

دهه این  شاهدِ در  طبقۀرشدِ   ها  صنعتی      محیط  یک  در  روزافزون    اولیهکارگر  برجستگی  و 

، . با وجود اینبندی نیازها با تمرکز بر دستمزدها و شرایط بودیمهای تجاری و اولویتاتحادیه 

گرسنگی جنگ جهانی دوم ظاهر شد و   هایسالثابت از  ویژگِی  یک عنوان  بهنان  هایشورش

جای   هنان، ب  شورش  طراحی  1.تهدید کرد   ه ش(  ۱۳۲۰)   م. ۱۹۴۲حتی ثبات دولت را در سال 

ها  در واقع با آن   کنار گذاشته شود   جدید سیاسی    های روشو    هاشیوهتوسط    سادگی  بهاینکه  

  ه ش(   1357)  . م۱۹۷۹ادغام شد و اغلب اشکال ترکیبی اعتراض ایجاد کرد که تا انقالب سال  

طبقات پایین    هایسّنتهم ماهیت پویای    وضوحبه برانگیز  مناقشه  خالقیِت   اینشت؛  ادامه دا

 .دهدها در اعتراض را نشان میو هم کارکرد آن 

همچنان فقیرترین    آذوقه  واقعی  کمبودو گاهی اوقات    از کمبود مواد غذایی  چند ترس  هر

تهدید می را  ق(  1337تا    1335)  .م1919تا    ۱۹۱۷  فرسایتوان   هایسال  اّما  ؛کرد مردم   ه 

بود  هایسال آخرین   ایران  در  واقعی  دهه  .قحطی  جهانی در  جنگ  دو  میان   اگرچه  ،های 

های تجربه نکردند که با قحطیهیچ چیزی را    اّما،  لمس کردند سختی و گرسنگی را    دستان تهی

به خود جلب کرده  مسئله  این  .باشد  مقایسه  قابلقبل    دورۀ را  نظر   به  اّمااست،    توجه کمی 

پهلوی  می جدید  نظام  که  نهایت  رسد  که  در  کند  تضمین  زیادتوانست  مردمتعداد  از  از    ی 

  کرد، میقحطی شهرهای بزرگ را تهدید    زمان که  هر  جدید پهلوی  مقامات  .گرسنگی تلف نشوند

عمیقی نگرانی  و  اضطراب  آن  سیاسی  عواقب  موجود  داشتند.  از  تمرکز  منابع  نخبگان   با  بر 

  که مشروعیت رضاشاه با استبداد و حکومت   اندکردهفرض    گونهاین  ،شهری و طبقات سیاسی

، شاید از دیدگاه فقرا، توانایی او  حالبااین  . و سرانجام از بین رفت  کاهش یافت،  اشخودسرانه

نان  تهیه  رایجس  کبرع  ، در  دایرۀ  محافظت ،  دیدگاه  از  می  او  نشان  را  حداقل  عدالت  که  داد 

 2. سطحی از مشروعیت را به او داد که آشکارا در اواخر قاجار وجود نداشت

ایران    های شورش  در  داشت   عصر نان  پیامدی  چه  شی  ؟ قاجار   های حکومت  همۀ  وۀدر 

طوالنی نظارت بر   هایسّنت  ، صفویان و دیگران   ها،ها، عثمانیخاورمیانه، مملوکپیشامدرن  

 
1. Majd, Iran under Allied Occupation; McFarland, “Anatomy of an Iranian Political Crowd”. 

 ر. ک:   ،شودکه اغلب برای توصیف اوایل ایران عصر پهلوی استفاده می ،مآبیگفتمان قّیمبرای بحث بیشتر در مورد  .2
 “Popular Politics, the New State and the Birth of the Iranian Working Class”. 
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؛  تند دانسو همگی ثبات اجتماعی و نظم سیاسی را باالتر از حداکثر سود می  وجود داشتبازار  

مورد    را  مقامات  به همان اندازه  ندکردمیدادخواهی    که  حالدرعین  که  معترضان نان   بنابراین

 از آنان  هانداز  به همان ، ندکردمیتهدید  ]اولیای امور را[که در حالی  و نددادمی قرار هم انتقاد

  به دست   مقاماتاز    بخشیرضایتند پاسخ  شدمیدر نهایت موفق    اغلب  ، ندکردمی  هم   التماس

در تحقق برخی از اهداف خود   حداقل گاهی اوقاتی نان  سّنت  در صورتی که شورش  1. آورند

 ای داشته باشدگسترده  هایچنین تاکتیک  این نوع شورشکه    بود  غیرممکنشد،  موفق نمی

شورش نان    ،مدرنادر چارچوب یک اقتصاد پیش  ،در واقع  .و در چنین مدت مدیدی دوام بیاورد

بر   ایلحظهو این تعادل را فقط   را حفظ کند، نامناسب موجود تعادل تاکرد عمل می ایگونهبه

را  میهم   اساسی  چالش  هیچ  و  وجودزد  در  ان ی شورشورد.  آیمن  به  در  نان  قرن   ایران  اواخر 

 در این چارچوب  
ً
قدیمی    و  محدودمواردی  ها  اهداف آن   کردند.ی فعالیت میسّنتنوزدهم اساسا

  مقامات   کردِن   زگرداندن نظم به بازارها و مجبور: اصالح مشکالت فوری عرضه و قیمت، باندبود

کلیدی قدیمی خود را    هایویژگینان    هایشورش  کهدرحالی  .و بازرگانان به اقدام اصالحی

کردند این    ایزمینه  اّما  ،حفظ  شکل    شورشکه  آن  و    گرفتمیدر  نخبگان  پاسخ   مقامات و 

  در حال تغییر بود.    سرعتبه
ً
ها منجر به بهبودی مشکالت  هنوز هم گاهی این شورشمحققا

،  شدند حکومت، می  یا اطاعت نخبگان نسبت به اعالمیۀ  توزیع اضطراری غذافوری، از طریق  

کاهش   نوزدهم  قرن زمان در طول  با گذر  موارد هم    میزان اینموقت بود و    امری  این تنها  اّما

ایدئولوژی    توسل  یافت. به  سلطنت  و  میمآبیمقیّ معترضان  پنهان  را  واقعیت  این  که ،  کرد 

دوم قرن نوزدهم در یک گفتمان مشترک    هنوز هم در نیمۀ  بودحاکمان و رعایا ممکن    کهدرحالی

  « همبستگی نمادین»  اگرچه  .شدت از هم دور میشّد ها بهمنافع اقتصادی آن   اّماسهیم باشند،  

نشان    ترقدیمی  مآبیمقیّ نظام   شدۀبازتولید  نسخۀو در مواقع بحران در قالب    ایدوره  صورت  به

  به   .شدمعنا میبی  ایفزاینده  طورِ   به این امر    اّما  ،بود  مقاماتو هنوز در دسترس    شدمیداده  

  یک   اخراجحکومت از طریق    بازار،  تنظیم  قیمت و  تعیین  برای  تقاضادر مواجهه با    طور خاص،

تا    در این زمان   که  هایکتاکت  این   .کردمیض را مدیریت  اعترا  سلطنتی   حکم   صدورِ   یا  و  حاکم

 سرزنش را از صاحبان زمین سوداگر  بودند،  شده  معنیبی  زیادی  حّد 
ً
  ، ر واقعیمقّص یعنی    ، صرفا

 بستن  که پاسخ آن   کردمینانوایان منحرف    سمِت   به
ً
 جای  به  هایشان مغازهو    هانانواییها صرفا

 
1. Grehan, “ Street Violence and Social Imagination in  Late Mamluk and Ottoman 

D a m a s c u s ”, 231. 
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  همیشه در برابر سرکوِب فقرای شهری نیز    . شدمیترتیب بحران تشدید  فروش با ضرر بود و بدین

 . پذیر بودنددولت آسیب شدیدِ 

ل در زمینه و رفتار  نان انگلیسی ادعا کرد این تحوّ   هایشورشکه تامپسون برای    طورهمان 

  از جنگ طبقاتی اینمونه عنوان  بهقاجار را عصر اواخر  در ایران در نخبگان بود که شورش نان 

پیشاصنعتی    در چارچوب  .  کرد  تأییددوران  در  اغلب  خاورمیانه  و  ایران  در  مردمی  اعتراض 

حکومت   یا  مذاکره  طریق  سیاست  پیمان    میانجیگریاز  یک  مردم   «بنیادی»و  و  حاکم  بین 

  وفصل حلتواند طراحی و در نهایت  از طریق آن اختالف می  که  اعتراض مشروع  سّنتمبتنی بر  

نخبگان و   ل بهتوّس   چند  هردهد که  روایت باال نشان می  1. گرفته استشود، مورد تحلیل قرار  

وجود داشته  قبلی  هایدورهدر عنوان ایدئولوژی،  یاعمل و  در یا بودسلطنتی ممکن  مآبیمقیّ 

نیمۀ  اّماباشد،   نوزدهم    در  قرن  حال    سرعتبهدوم  ب  .بود  رفتن  بین  ازدر  به  در  گذار  آزاد  ازار 

 ، این روند برای فقرای ایرانی  حال  این  با  .  طول کشیدقرن    انگلستان بیش از یک
ً
 شبه یک   تقریبا

به مورد اجرا گذاشته   مردمیاقدام    واسطۀ  بهگاهی    که  ،موقتی  مآبیمقیّ   جای  به   .  اتفاق افتاد

و افراد   طبقات ثروتمند و فقیر، افراد دارای مال و دارایی،  کهشد، جنگی بر سر سود آغاز شد  می

  شورشیاندر اواخر قرن نوزدهم،    .روی هم قرار گرفتند هروبآشکار    طورِ   فاقد آن علیه یکدیگر به

 . طبقات خطرناک در ایران پیوستند  هقابل برگشتی ب طور غیر نان به

های بقا و مقاومت طبقات پایین در ایران  مربوط به قحطی، کمبود و استراتژی  منابعبیشتر  

ای مواد غذایی یا حداقل  دوره  هایبحران توضیحی برای    عنوان   بهخاص نخبگان    اقداماتبر  

ن  این  اّما  ؛ند اهها متمرکز شدت آن بر شّد  در  ترتیب    بدین  .  ه تبیین آن توصیف وضعیت است، 

  نده اماجبهسوابق    ،منابع به بازخورد و بازتاب نگرش موجود در مطالب اصلی، مسئولیتتعیین  

مورخان قحطی   همچنان که؛  پردازندمیمسافران و مبلغان انگلیسی    ،هادیپلمات   ،از ناظران 

معاصر انگلیس را که قحطی    مقامات  «پند اخالقی »  ه ق(  1255)   .م1840  در اواخر دهۀ  ایرلند

 
ّ
روایتی که در اینجا ارائه   پذیرفتند.  دادند،میی ایرلند نسبت را به نقص اساسی در شخصیت مل

فساد فردی یا جمعی نخبگان   واسطۀ بهکمبود نان در ایران  تفسیر، به دنبال برعکس شود، می

بودند،    که  ،راها  احتکارآمیز آن   هایروشاین تفسیر    .ایرانی نیست  واقعی و گسترده 
ً
مطمئنا

اقتصادی    اینشانه شرایط  سریع  تغییر  بازی    سادگی  بهها  آن   .داندمیاز  جدید  قوانین  با 

 
1. Martin, The Qajar Pact; Grehan, “Street Violence and Social Imagination in Late Mamluk and  

Ottoman Damascus”. 
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بازی رقبای    ایبازیکردند، قوانین و  می قوانین و  با  ها رفتار آن بود.    شانداخلیکه متفاوت 

حتی اگر  .  با منطق بازار آزاد هماهنگ بود  کامالً ایران در اقتصاد جهانی بود و  انضمام  ناشی از  

بازار   تنظیم  چیزیاز    ترپذیر انعطافو    ترمقاومنظام  داشت   آن  وجود  واقعیت  در  که    ، بود 

اروپا برای گشودن اقتصاد ایران بر روی تجارت    های تالشمشترک    ست در برابر حملۀتواننمی

 دوام بیاورد.  ،سازی دولتداخلی برای  هایتالشخارجی و  ۀو سرمای

ریشه در تحوالت    ،دوم قرن نوزدهم بر سر فقرای شهری آمد  یمۀیک از بالهایی که در ن   هر

های  خارج از مرز در  ا باز شدن بازارها  . باقتصادی و مالی داشت که در اقتصاد جهانی رخ داد

ت، ونقلحمل ایران و افزایش تقاضا و توسعۀ
ّ

  .  د شدن ترباارزشو دیگر مواد غذایی ضروری  غال

جستجو برای   ترکمنچایکسری تجاری ناشی از نفوذ اقتصادی اروپا در پی معاهدات گلستان و  

توسط طبقۀ نقدی  را    سود  نقره    کهدرحالیضروری کرد،    پیش  از  بیشبازرگان  ارزش  سقوط 

اشاره    شرمن  نقرۀ  خرید  بارقانون فاجعهتوان به  مینمونه    عنوان به.  فراتر از کنترل ایران بود  کامالً 

اگر خود دولت ایران  توسط ایاالت متحده تصویب شد.    ه ق(  1307)   .م1890که در سال    کرد

تحوالت اقتصادی، مالی و تجاری جهانی آگاه بود و قادر به تدوین ک  محرّ از اهمیت و    سختی  به

دالیل    هایپاسخ نبود،  شهری    مشکالتشان مناسب  فقرای  بیشتربرای  نظر   بسیار  به  مبهم 

ی توانایی تشخیص ابزارهای  تنها  ،  شرایطاقتصاد اخالقی ایران، در بهترین    .  د رسیمی
ّ
این    محل

 .  برای بازار آزاد و اقتصاد جهانی نداشت مؤثریپاسخ  اّماتغییرات عمیق را داشت 

که    هایشورش دارد  کسانی  زندگی  به  اجمالی  نگاهی   نان 
ً
و    عمدتا تاریخ    نگاریتاریخدر 

  پیش از هر نقش فعال زنان،    به  توجه  با   .اند قرار نگرفته  توجه  موردتغییرات اجتماعی در ایران  

از سوی دیگر، از ما   1. کشندچالش می به روابط جنسیتی را از ی  سّنتدرک   هاشورشاین ، چیز

 نظر  تجدیدخواهند تا تفاسیر موجود از تاریخ اواخر قرن نوزدهم/اوایل قرن بیستم را مورد  می

تبریز و اصفهان و    .قرار دهیم انجام  آن   آمادگینگرش معترضان در  برای  افراطی    اقداماتها 

گرایی باشد که تاکنون روحانیت  ضّد   رایِج   نهفتۀ  شاید نشانگر یک جریان   ،علیه روحانیان ارشد

مورد است.  کمتر  گرفته  قرار  نشینی  بست  ،خواهمشروطه  انقالبیون   هایروش  حتی  تحقیق 

ق(  1324)  .م ۱۹۰۶سال    جمعی   نظر  به  جدید   پدیدۀ  یک  عنوان   به  بریتانیا،  سفارت   در  ه 

بلکهنمی تاکتیک    توسعۀ  عنوان   به  رسند،  آن   کهاست  یک   .م۱۸۵۰  دهۀ  بهحداقل    قدمت 

 
1. Martin, The Qajar Pact, 95–112; Cronin, “Popular Protest, Disorder and Riot in Iran”. 
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از     فرودستان فرهنگِی   جهاِن نفوذ به    های بیشتری را برایامکان   نان  هایشورش  .گرددبازمی

   که  پرسروصدا  اقداماتطریق واکاوی  
ً
توسط شورشیان برای تقلید و تحقیر حاکمان خود    معموال

می  هب گرفته  میشدند،  کار  قرار  ما  روی    . م ۱۸۵۷سال    در  تبریز  در  مثال  برای  1. دهند پیِش 

ق(  1273) بودند»  که  کسانی  ،ه  در    ،«بروند  رختخواب  به گرسنه  ،سرد  هایشبدر    مجبور 

صدراعظم    این  که  زدندفریاد می  و  رفتندرژه می  کثیف و ژولیده  سِگ   یک  پشت سر  هاخیابان 

زنان در میان    تهران،  درنان    ی جّد   شورش  یک  در طی  ه ق(  1343)   .م۱۹۲۵سال    در  2. است

از    بسیاری  وپارلمانی را اجرا کردند    جلسۀ  یک   صحنۀاز    )تقلید(  نمایش مضحکهیک    جمعّیت

 3. درهم شکستند حین اجرای نمایش را در لوسترها و هاصندلی

این  بر  بررسیاز    ،عالوه  افزایش    هایواکنش  طریق  به  گرسنگی    هاقیمتمردمی  خطر  و 

هایی که در طول قرن  راهنوری تابانده شود بر ممکن است نان،   های شورش ویژهبههمیشگی، 

فشار  و بر سیاست نخبگان در ایران    ندکردمی  از آن استفادهمستمر    طورِ   به  ان دستفرونوزدهم  

  به  .دادندمی   شکل  را  کارها  دستورِ و    کردندرا محدود می  نخبگان   هایگزینه و    ندکردوارد می

در  این  ،  مثال  عنوان  است  شود  زواِل   به  رو  مآبیمقیّ ممکن  دیده  قاجار    صورِت   به  که  دولت 

، در خصوص نوسانات بازار هوشیار بود، از  شد میفشار عمومی برانگیخته    واسطۀ  به  ایدوره

 یاقداماتدر نتیجه به    و  آگاهی داشت  اشاجباریاز ضعف    ،ترسیدمینتایج نارضایتی شهری  

سیاست نخبگان در   تأثیر بر    تأکیدعالوه بر    .شد میمتوسل    و سرکوب  دهیامتیاز   میان   نوسانی

به    ، یبه گرسنگ  فقرای شهری و روستاییفعال    هایواکنشتمرکز بر  پویایی خصومت طبقاتی،  

حّس  آنان    بازسازی  میعاملیت  و    .شود منجر  قحطی  و  گرسنگی  بار  که  بودند  کسانی  اینها 

  عنوان  بهمعمول، نه   طورِ   و بهکردند  واگیردار را تحمل می  هایبیماریبا آن و    دائمی  نشینیهم

یک در  بلکه    جنِگ   جنگجویان  بازار،  و  نان  بر سر  درماندۀ  عنوان   بهطبقاتی  بالیای    قربانیان 

 . ندشدمیمحسوب  ناپذیر طبیعی اجتناب 

 
1. Charivari (France),  

Skimmington   (و )انگلستان   scampanate  )وسیلۀ عوامل طبقۀ پایین مخالف هایی از تظاهرات مردمی بهنمونه  )ایتالیا

اند که فرد یا افرادی را تحقیر کنند و به این دلیل مورد بررسی  ها طوری طراحی شدهآن  .اخالق و منتقد اجتماعی هستند

 های غیرقابل چاپ اروپایی را روشن کنند. گیرند تا اعتقادات و گرایش قرار می
2. Murray to Clarendon, 18 April 1857, FO60/217. 
3. Cronin, “Popular Protest, Disorder and Riot in Iran”, 194–5. 
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ق(  1307)  .م ۱۸۹۰  دهۀ تلقی میفتر  دورۀ  عنوان   بهاغلب    ه  دورهت  قیام شود،  بین    ای 

  ، ه ق( 1323)  .م ۱۹۰۵و انقالب مشروطه در سال  ه ق(  1307)  م.۱۸۹۰ تنباکو در اوایل دهۀ

نیمه یا  تعطیل  حالت  در  سیاسی  فعالیت  بودوقتی  به  .مخفی  سرانجام  اندازۀ   انقالب    همان 

  های شورشداستان    با وجود این داخلی توسط رویدادهای خارجی تقویت شد.    هایسیاست

 رشتۀفقرای شهری را به    تجربۀ  هاسال، و در روایت این  کندمینان تصویری متفاوت را ترسیم  

تحمل    قابل  با اعتراضات مردمی در شرایط غیر  هاسال  هرهای ایران در این . ش آوردمیتحریر در  

از انقالب مشروطه، ورود قاطع تودۀ مردم  و آغ  ه ق(  1323)  .م۱۹۰۵سال    .ج شدنددچار تشنّ 

رخ    جمعّیت بزرگی از    هایبخشها که در  ، انقالبحالبااین  .سیاست فعال را رقم زد   به عرصۀ

نمی  شبهیکدهند،  می سرریز  آن   .کنندفوران  اینکه  از  پیش  گاهی    هاسالبرای    ،کنندها  و 

نباکو و نارضایتی  اعتراضات تانقالب مشروطه به    شجرۀ   خورند. میجوش  به نحو مالیمی    هادهه

و   بازرگانان، علما  ، مشارکت هزاران  حالبااین  .گرددبازمی  غیرمذهبی  طلبان اصالحروزافزون 

  سوم یک  که  در سفارت بریتانیا در تهران گرد هم آمده بودند  .م ۱۹۰۶نفری را که در تابستان  

را   ،زنان بود بندزنان و پنبه  ،هافروشگردو  ،دوزهاو شامل پینه  شودمیبرآورد    شهر  این  کار  نیروی

  1324- 1323)  . م1906– 1905انقالب  از دیدگاه فقرای گرسنه،    1؟توضیح داد  توان میچگونه  

اروپایی، و نه یک روحانیت    مشروطۀروشنفکر ناراضی، مسحورِ   طبقۀ  پروژۀ  عنوان   بهنه    ه ق(

بلکه    مخالِف  اجتماعی  جۀنتی  عنوان   بهمدرنیست،  و  سیاسی  بحران  تعمیق  نظر   به   منطقی 

  به که در میان مردم  بودی دفاع از آن چیزی سّنت طورِ  نان ایران به هایشورشهدف  .رسید می

تلقی می  عنوان  قانونی و مذهبی  اهمیت رادیکال  زمینۀ، یک  حالبااینشد.  یک استحقاق   ،

را   نان  کر اعتراض  ق(  1323)   .م1905انقالب  د.  دگرگون  از    ه  بیش  دیگر   هایانقالبایران 

در کشور    ه ق(  1335)جمادی االول    .م۱۹۱۷  انقالب فوریۀ.  شودد از شورش نان جدا  تواننمی

عاملی  نان با چه سرعتی ممکن است به    شورشدهد که  نشان می  وضوحبههمسایه، روسیه،  

شهرهایشان با   فقرای ایرانی که با حاکمانشان بیگانه شدند و   .دتبدیل شو  ترفرینآتحولبسیار  

 
1. Janet Afary, The Iranian Constitutional Revolution (New York: Columbia University Press, 1996), 

55–6. 

  ، 1385، ترجمۀ رضا رضایی، تهران، انتشارات بیستون،  1911-1290/1906-1285انقالب مشروطۀ ایران ژانت آفاری، 

۵۹ . 
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از هم متالشی   نان و    اِن خواه  مشروطه انقالب    هایسالدر طی    ،شده بود اختالف طبقاتی 

 عدالت بودند. 

 

 
ایران   مردمبا مطالعه  ،تامپسون و جورج رود  ای پی ویژهبه  ،ی بین کار مورخان مارکسیست انگلیس  ایجاد ارتباط* 

 گرفت.واند آبراهامیان صورت یر توسط  بارنخستین
“The Crowd in Iranian Politics, 1905–1953”, Past and Present Vol.41 (1968), 184–210; ‘The Crowd 

in the Persian Revolution’, Iranian Studies Vol.2, No.4 (1969), 128–50. 
قرار    مورداستفادهنداشت تا اینکه بار دیگر در کار تحقیقی ذیل  نتایج خاصی در پی  اتخاذ این رویکرد در ابتدا  

 :گرفت
Stephanie cronin, ‘Popular Protest, Disorder and Riot in Iran: The Tehran Crowd and the Rise of 

Riza Khan 1921–1925’, International Review of Social History Vol.50, Part two (2005), 167–201. 
 که 

ً
 : شد با کار زمانهم  تقریبا

Vanessa Martin, The Qajar Pact: Bargaining, Protest and the State in 19th-Century Persia 

(London: I. B. Tauris, 2005),  
 که 

ً
 . مردمی در ایران در طول قرن نوزدهم بود  هایسیاستاز  نها شگامپییک تحقیق واقعا

 :مردم پرداخت تودۀ هایسیاست کرونین بار دیگر به 
‘Popular Politics the New State and the Birth of the Iranian Working Class: the 1929 Abadan 

Oil Refinery Strike’, Middle Eastern Studies Vol.46, No.5 (2010), 699–732.  
 :مردم پرداخت به مطالعه تودۀ آبراهامیان بار دیگر

‘The Crowd in the Iranian Revolution’, Radical History Review No.105 (2009), 13–38. 

در    هایشورش   دربارۀ  هاتحلیل اکنون  دارد،  قرار  تامپسون  الگوی  مبنای  بر   
ً
اساسا کشورهای    بارۀنان که 

 شود[: ]این آثار میمختلف خاورمیانه انجام شده است که شامل 
James P. Grehan, Everyday  Life and Consumer Culture in Eighteenth-Century Damascus (Seattle: 

University of Washington Press, 2011) and ‘Street Violence and Social Imagination in Late 

Mamluk and Ottoman Damascus’, International Journal of Middle East Studies Vol.35 (2007), 

215–36; Boaz Shoshan, ‘Grain Riots and the  “Moral  Economy”:  Cairo, 1350–1517’,  The Journal 

of Interdisciplinary History Vol.10, No.3 (1980), 459–78; Amina Elbendary, Crowds and Sultans: 

Urban Protest in Late Medieval Egypt and Syria (Cairo: The America University in Cairo Press, 

2017); Till Grallert, ‘Urban Food Riots in late Ottoman Bilad al-Sham as a “Repertoire of 

Contention”’; Stephanie Cronin (ed.) , Crime, Poverty and Survival in the Middle East and North 

Africa: The ‘Dangerous Classes’ since 1800 (London: I. B. Tauris,  forthcoming). 

   ادۀف این کار به دنبال است
ً
 ،هند و چین  ویژهبه   ،غیراروپاییزود الگوی تامپسون در سایر مناطق جهان   نسبتا

 .بود  یافتهتوسعه ازپیشبیش بود که تاریخ اجتماعی فرودستان در آن 

 برای بعضی از این منابع ببینید: 
Stephanie Cronin, Soldiers, Shahs and Subalterns in Iran:  Opposition, Protest and R e v o l t , 

1921–1941 (Basingstoke:  Palgrave Macmillan, 2010), 284–5. 
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 قاجارعصر  مردمی در ایران    هایسیاستمهم برای تعیین جایگاه اعتراضات نان در بحث    هایتالش   اّولین

 بودند:  شامل این موارد 
Martin, The Qajar Pact, 100–1 and Cronin, ‘Popular Protest, Disorder and Riot’, 193–6.  

  :پهلوی اول و جنگ جهانی دوم بررسی شده است در نان در دورۀ هایشورش 
Stephanie Cronin, ‘Popular Protest, Disorder and Riot in Iran’; and Stephen L.  McFarland, 

‘Anatomy of an Iranian Political Crowd: The Tehran Bread Riot of December 1942’, International 

Journal of Middle East Studies Vol.17, No.1 (1985), 51–65.  
ر  ث ر   ا و ل ف م  ل ی  : دهدمی متفاوت ارائه  ای زمینهبسیار مفیدی از اعتراضات نان در  هایگزارش نیز  و

Willem Floor, History of Bread in Iran (Washington D.C.: Mage Publishers, 2015).  

اعتراضات   درباره  فصلی  کاظمی  رانین  منتشرنشده  دکتری  )  غذاتز  تبریز  تهران   ۱۲۳۶- ۱۲۳۵در  و  ق( 

 ق( دارد:  ۱۲۴۰-۱۲۳۹)
Ranin Kazemi, ‘Neither Indians nor Egyptians: Social Protest and  Islamic Populism in the 

Making  of the Tobacco Movement in  Iran, 1850–1891’ (PhD thesis, Yale University, 2012, 

3535324). 

 اند: هایی از این رساله تحت این عناوین منتشر شده بخش
‘Of Diet and Profit: On the Question of Subsistence Crises in Nineteenth Century  Iran’, Middle 

Eastern Studies Vol.52, No.2 (2016), 335–58; ‘The Black Winter of 1860–61: War, Famine, and the 

Political Ecology of Disasters in Qajar Iran’, Comparative Studies of South Asia, Africa and the 

Middle East Vol.37, No.1 (May 2017), 24–48 . 

 آن را بسط نداد.  اّمانان ایرانی را مطرح کرد  شورشکاظمی ارتباط اقتصاد اخالقی تامپسون با 
 ‘Neither Indians nor Egyptians’, 301. 

  شورش برای    .شده است  سازیمفهوم ذکر و    ترگستردهاعتراضات نان همچنین در چندین گزارش تاریخی  

 ببینید: ق(  ۱۲۴۰)  1861سال در تهران 
Abbas Amanat, Pivot of the Universe: Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian monarchy, 

1831–1896 (London: I. B.  Tauris, 1997), 378–82. 

ه   ه د ر  د ن  ا ه ف ص ا ی  را ۱ب ۸ ۹ ۰ : 
Heidi Walcher, In the Shadow of the King: Zill al-Sultan and Isfahan under the Qajars, London: I. 

B. Tauris, 2008. 

 برای تبریز: 
Vanessa Martin, Iran between Islamic Nationalism and Secularism: The Constitutional Revolution of 

1906 (London: I. B. Tauris, 201 3 ). 

.  نان است   شورش  دربارۀ  پراکنده  هایتوصیفقرن نوزدهم حاوی    به زبان فارسی مربوط به  خاطرات متنوع

 ببینید:  شده توسط نگین نبوی را در اثر زیرویرایش، ترجمه و معرفیدو قطعۀ  مثال برای
Negin Nabavi, Modern Iran: A Hi s to r y  in Documents (Princeton: Markus Wiener Publishers, 

2017), 7–9.  
 : منبع ذکر شده این است .پردازد می  ق( ۱۲۴۰) .م1861نان سال  شورشبه  نخست خالصۀ

  اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهساالر ، فریدون آدمیت : شده درنقل، فرهاد میرزا معتمدالدوله های یادداشت

 .   80-79  ، (1351/1972،  )تهران: انتشارات خوارزمی

 : ، نقل شده است ازپردازد می  ق( ۱۲۷۹)  م1900شورش ژوئن سال  که به ،دوم خالصۀ
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 . 1467 ،(1997/ 1376، تهران: انتشارات اساطیر) روزنامه خاطرات عین السلطنه، قهرمان میرزا سالور

 : همچنین ببینید
Heribert Busse, History of Persia under Qajar Rule (translation from Hasan Fasa’i, Farsnamah-yi 

Nasiri, 1821 or 1822), (NY: Columbia University Press, 1972), 356–8. 
 : اند دردارند، به طور گسترده ذکر شده سروکارنان  هایشورش با  که  از جمله منابع آرشیوی ،منابع فارسی 

ناصری  بر  نان  هایبحران   تأثیر:  نان و سیاستمهدی میر کیایی،   اقتصاد عصر  ،  نشر عالم:  تهران)  سیاست و 

1394) . 

بدون  ،  معطوف شده است  تر قحطی در ایران، علل و عواقب آنگسترده   مسئلۀآن توجه بیشتری بر    جایبه 

 به  
ً
بررسی رابطه بین   روشمندترین  فرودستان غیر از مبارزه برای بقا به طور عمیق بپردازیم.  هایپاسخ اینکه لزوما

 : و سیاست در ایران بومزیست
Kazemi, ‘Neither Indians nor Egyptians’.  

 شود: های اخیر درباره قحطی همچنین شامل کارهای زیر می پژوهش
Mohammad Gholi Majd, The Great Famine and Genocide in Persia, 1917–1919 (Lanham: 

University Press of America, 2003); Iran under Allied Occupation in World War 11: The Bridge to 

Victory and a Land of Famine (Lanham: University Press of America, 2016); A Victorian Holocaust: 

Iran in the Great Famine of 1869–1873 (Lanham: Hamilton Books, 2017). 

 است.مردمی  هایواکنش اطالعاتی در مورد حاوی مجد همچنین  هایکتاب 

 : موارد زیر است تر شاملقدیمی آثار 
Shoko Okazaki, ‘The Great Persian Famine of 1870–71’, Bulletin of the School of Oriental and 

African Studies Vol. 49, No. 1 (1986), 183–92; Charles Melville, ‘The Per- sian Famine of 1870–1872: 

Prices and Politics’, Disasters Vol. 1 (1988), 309–25; Xavier de Planhol, ‘Famines in Persia’, 

Encyclopaedia Iranica Vol. ix, fasc. 2 (1999), 203–6; Ahmed Seyf, ‘Iran and  the  Great Famine, 

1970–1872’, Middle Eastern Studies Vol. 46, No. 2 (2010), 289–306; Abbas  Amanat, ‘Of  Famine  

and  Cannibalism in Qom’,  Iranian Studies Vol. 47, No. 6 (2014), 1011–22;  

 جان گرنی و منصور صفت گل  در اینجا یافت: توان می گزارشی از شاهدان عینی ایرانی از قحطی بزرگ در قم را 

،  مرعشی نجفی  العظمیالله آیت قم: کتابخانه بزرگ حضرت  )  قمری  ۱۲۸۸،  قم در قحطی بزرگ(،  پدیدآورها)

۱۳۸۷) . 

برای بحث کلی درباره  .بسیار مفید است ،نان و سیاست ،کیایی اثر فارسی مانند  شده به زبان تحقیقات منتشر 

 نان در این دوره ببینید:  هایشورش 

حقیقات  ؛ تیروابط حکومت و مردم در عصر ناصر  بر  نانبلواهای      تأثیر،  داریوش رحمانیان و مهدی میر کیایی

 . 98-65(، 1392)6 تاریخ اجتماعی شماره 

  مختلف قحطی ببینید: هایسال برای 
جهانگیر   مهندس  سال  »،  مقامقائم سرهنگ  تبری   1273قحطی  در  زبان ا  «،زقمری  و    194شماره    ،هادبیات 

،  گنجینه اسناد   «،ی(شمس   1296قحطی سال  )  سالی دمپخت»،  نژاد   ی؛ مسعود کوهستان266-۲۶۹  ،( 1343)

پیامدهای اجتماعی »منظور االجداد،    محمدحسین؛ محسن خداداد و سید  85-40  ،(1381)  ۴۶-۴۵شماره  
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مشکل نان و »   ،؛ رضا جهان محمدی44-21  ،(1389)   7شماره    ،تاریخ اسالم و ایران ،  «قحطی عصر ناصری

 . 54-41 ،(1386)  41شماره  ،اریخ معاصر ایران ت «،هاز مشروطکمبود آن در قزوین پیش 

 : شده است متأثرذیل  آثاراز   ،به آن پرداخته شدهاین مقاله که در  ، قحطی و کمیابی از تریوسیع تحلیل 
Mike Davis, Late Victorian Holocausts: El Nin~o Famines and the Making of the Third World 

(London: Verso, 2001) and David Arnold, Famine (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1988).  
 : سودمند استاثر زیر ، ترگستردهاجتماعی -اقتصادی نۀبرای زمی

Hooshang Amirahmadi, The Political Economy of Iran under the Qajars (I. B. Tauris, Lon don  and 

New York: I. B. Tauris, 2012). 
 قرار داشتند،    یایران   هایکه تاکنون در آرشیو   هاییعریضه *  *

ً
با    .اندبوده   ۱۹۴۰تا    ۱۹۲۰  دهۀمربوط به    عمدتا

  مسئولیت حقوق و    ن قبلی هستند که بر ماهیت دوجانبۀقوی از گفتما  هایانعکاس ها هنوز حاوی  ، آن وجود این

 حاوی تهدیدهای    داشتند  تأکید
ً
ها آن   هایدرخواست با    مقاماتعواقب عدم موافقت    با  رابطه  در  در لفافهو عموما

در مورد وضعیت بحرانی غذایی ش(    ۱۳۲۰)   ۱۹۴۲سال  مربوط به  از مردم کاشان    عریضهبرای مثال، این  .  است

  ابوالقاسم سید  ،رئیس مجلس ملی ،وزارت خواربار، وزارت کشور  ،وزیرنخستاین خطاب به  .استشکایت کرده

 کاشانی و دیگران است. 

 شود که دارای آثار هنری استثناییآغاز می   شهر صنعتی ایران  عنوانبه این دادخواست با تمجید از کاشان 

چنین هم  .مورد تمجید قرار گرفته است  ،طور مداوم توسط دوستداران هنر، هم خارجی و هم ایرانیاست و به

سفانه از چندی أمت» :تاسدر ادامه آمده  .اندای به این شهر کردهکند که پادشاهان گذشته توجه ویژهاشاره می 

به   پیش برای کم   مربوطه  مقاماتو  دهند  ی نشان نمی نیت  کاشان حسنمسئولین نسبت  ترین توجه و تالشی 

که در آن   شده استای تبدیل این وضعیت به نقطه ،بنابراین. اندزمان نکرده  غذای این شهر در طول این تأمین

پیر    ه و هر خیابان گریه و شیون و نالۀدر هر گوشپیدا کنند و  ماندن    توانند غذای کافی برای زندهنمی   مردم  اغلِب 

دانند که از قوانین  خود را می   ان همواره وظیفۀاختند که مردم کاشنشان س  شاکیان خاطر  د.وجود دار   و جوان

 با  .قوانین اطاعت کنند  هر کس دیگری پرداخت کنند و از همۀدولت اطاعت کنند، مالیات دولت را زودتر از  

]کشور دموکراسی ایران[ به   مسئول دموکراسی ایران  مقامات آیا این عادالنه است )یا شایسته است( که حالاین

   …شود؟    نان ما از بودجه حذف  ردیف اعتباریآیا این درست است که    بیچاره ]کاشان[  توجهی نکنند؟مردم  

نخواهد داشت؟ چرا به زندگی   تأثیریهای ما  شکستگی ناشی از گرسنگی بچه کنید که فریادهای دلآیا فکر می 

بودجه  محل ز  اای ما بر  نان مقداریگیرید و دهید؟ چرا شما ما را مثل شهرهای دیگر در نظر نمی ما اهمیت نمی 

محروم  نیز  توانند چیزی غیر از نان بخورند، حتی از آن  مردم فقیر این شهر که نمی باید  کنید؟ چرا  فراهم نمی 

توانیم این وضع را تحمل کنیم و صبر ما به پایان  ما دیگر نمی  .ی ما انجام بدهیدخدا، کاری برا  خاطر  به شوند؟ 

جان خود را از دست خواهند    زودیبه اگر هیچ کاری در مورد وضعیت نان انجام نشود، هزاران نفر     …است  رسیده 

   «.خواهد شمرد  ومیرمرگحاکم کنونی را مسئول این  مقاماتداد و تاریخ 

آقای   به جناب  اهالی کاشان  از  ریاست مجلس شورای  ،  وزارت کشور،  ، وزارت خوارباروزیرنخست تلگراف 
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