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بحران معيشت و انقالب مشروطيت
فرهاد

دشتکینيا1

(دريافت 1399/08/11 :پذيرش)1399/10/07 :

چکيده
محققان تاريخ انقالب مشروطیت ايران در بررسي ريشههاي اقتصادي آن بر نقش ناكارآمدي
ساختار اقتصاد كالن ،فساد ،كسري بودجة مزمن ،فقدان زيرساختهاي اقتصادي ،ديون خارجي
و پیامدهاي منفيِ قرار گرفتن ايران در مدار مناسبات اقتصاد سرمايهداري توجه و تأكید
كردهاند .نوشتار حاضر ضمن تأيید نقش عوامل يادشده در آغاز نهضت مشروطهخواهي در
ايران ،به علل اقتصادي انقالب مشروطه از دريچة نقش عوامل معیشتي توجه كرده است و اين
موضوع را با تأكید بر اين پرسش اساسي بررسي ميكند كه آيا وضعیت معیشتي ايران ،در دهة
منتهي به انقالب مشروطیت ،در آغاز حركت مشروطهخواهي ايرانیان تأثیر داشته است؟ فرضیة
پژوهش حاضر اين است كه آسیبهاي ناشي از اقتصاد سیاسي ايران ،بهطرز محسوسي در
وضعیت معیشتي مردم بازتاب يافته بود و اين امر سبب بروز بحران در معیشت و بهتبع آن
نارضايتيهاي عمومي و شورشهاي موضعي شده و با بيپاسخ ماندن نارضايتيها و شورشها
راه براي انقالب مشروطیت هموار شده است .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد بحران معیشت
زمینة شكلگیري شورشهاي معیشتي و بهدنبال آن طرح مطالبات سیاسي را در انقالب
مشروطیت فراهم كرد .روش پژوهش حاضر ،تاريخي با رويكرد توصیفي ـ تحلیلي است.
هدف پژوهش حاضر تبیین نسبت متغیرهاي اقتصادي با جنبش انقالبي مشروطیت ايران است.
واژههای کليدی :قاجاريه ،انقالب مشروطیت ،اقتصاد ،معیشت ،جنبشهاي اجتماعي.

*E-mail: fdashtakinia@uk.ac.ir
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مقدمه
اقتصاد ايران در عصر قاجاريه ،جز در صدر قاجار و میانپردههايي مانند دورة صدارت
امیركبیر (-1267 – 1264ق) كه بین درآمدها و هزينهها توازني نسبي برقرار شد،
وضعیت نابساماني داشت .بررسي شاخصهاي اقتصاد كالن ايران در دورة قاجاريه از
وضعیت نامطلوبي حكايت دارد .كسري بودجه پديدهاي عادي و بیماري مزمني در
دورة قاجاريه بود كه بیشتر ناشي از هزينههاي سرسامآور دولت بود .نرخ بیكاري هر
چقدر به اواخر دورة قاجاريه نزديك ميشد افزايش مييافت .سیاست دروازههاي
بازتولید داخلي ،ايران را در سراشیبي سقوط قرار داده بود .كارگاههاي تولیدي تعطیل
شده بودند و كارگران و پیشهوران بیكار در كشورهاي همسايه و بهخصوص جنوب
روسیه و قفقاز در جستوجوي معاش بودند .تغییر الگوي كشت از محصوالت
كشاورزي مصرفي به محصوالت كشاورزي تجاري قحطيهاي دورهاي را رقم زده بود.
ارزش پول ملي ،كه تا اواخر عهد ناصري وضعیت پايداري داشت ،از اواخر آن عهد ،با
كاهش قیمت نقره در بازارهاي جهاني و نیز فساد گسترده در ضرب سكه در
ضرابخانة سلطنتي دچار نوسان شده بود و ارزش پول ملي بسیار كاهش يافته بود و
توازن نسبي برابري پول ملي و ارز خارجي از میان رفته بود و سبب كاهش قدرت
خريد شده بود .تراز تجاري نیز منفي بود .ايران بیش از صادرات ،وارد ميكرد .در دو
دهة منتهي به انقالب مشروطیت قرضة خارجي دولت نیز افزايش يافته بود و اين امر
بهطور مستقیم بر معیشت گروه نیرومندي چون تجار و نیز عامة مردم تأثیر گذاشته بود.
دولت قاجار براي جبران بحران مالي دولت و هزينههاي سرسامآور و حل مسائل
اقتصادي گزينههاي محدودي داشت كه بیشتر آن گزينهها معطوف به هزينه از جیب
عامه و حراج سرماية ملي بود .افزايش مالیات ،مزايدة مناصب ،واگذاري امتیازات
خارجي ،قرضة خارجي ،فروش زمینهاي خالصه و حراج اموال سلطنتي از گزينههاي
پیام ِد اصلي مجموعة مسائل يادشده ،بروز بحران در اقتصاد كالن و سپس سرريز آن
بحران به معیشت بیشتر مردم در دهة منتهي به انقالب مشروطیت بود كه ناظران وقت
از آن به فقر ملي و فقر سراسري ياد كردهاند .با وجود آنكه حداقل الزم براي زندگي در
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پیشروي دولت بود كه در بیشتر آنها هزينهها بر دوش بیشتر مردم بار ميشد.
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عهد مظفري مبلغ بسیار ناچیزي بود (انه ،1368 ،ص ،)43 .بخشي از ايرانیان در سال
منتهي به انقالب مردمي نسبتاً فقیر (هنري ساويج لندور ،1388 ،ص )403 .و بخشي نیز
بسیار تهیدست بودند و زندگي را با رنج و سختي ميگذراندند (فوكوشیما ،1392 ،ص.
 .)220در سطح محلي نیز فقر يادشده شهرها و روستاها را در نورديده بود .در كرمان
كه كمتر از يكصدهزار نفر جمعیت داشت بیش از بیست هزار نفر «فقیر و بينوا و
پريشان در معبرها گدايي ميكردند» (مهندس ،1386 ،ص )140 .فقر و فالكت مردم آن
سامان رقتانگیز بود (صنعتيزادة كرماني ،1395 ،ص .)87 .مردم قزوين در نهايت فقر
و پريشاني بودند (روزنامة پرورش ،1318 ،س ،1 .ش ،1 .ص .)10 .مردم تبريز از
افزايش روزافرون گدا بهتنگ آمده بودند (همانجا) ،مردم قم از شدت فقر نان جو
ميخوردند مگر بعضيها كه نسبتاً متمول بودند و نان گندم ميخوردند (ظهیرالدوله،
 ،1368ص ،)70 .در سمنان و پیرامون آن فراواني گدايان و زياديِ فقیر رهگذران را به
تنگ آورده بود (شادلو ،1374 ،صص 186 .ـ  .)187در تهران اگر دولت مظفري
مابهالتفاوت برخي از كاالهاي اساسي را نميپرداخت و قحطي و افزايش قیمتها
استمرار مييافت ،بیم مردارخواري و بچهكُشي و بچهخواري ميرفت (افضلالملك،
 ،1361صص 393 .ـ  .)394چنین بحراني پیامدهاي وخیمي داشت كه برخي از آنها
در ايران بيسابقه بود .ساويج ( ،1388ص )161 .يك سال پیش از مشروطیت گزارش
ميدهد كه در ايران كشتن بچه بعد از تولد مرسوم نیست ،اما سقط جنین بهصورت
مصنوعي و عمدي اين اواخر در ايران باب شده است .هدف جلوگیري از بزرگ شدن
خانواده و توسعة فقر است.
بر مبناي آنچه ذكر شد ،پژوهش حاضر قصد دارد نسبتِ بین بحران يادشده و آغاز
حركت مشروطهخواهي ايرانیان را در قالب اين پرسش مطالعه كند كه آيا بحران
معیشت در پیدايش و آغاز نهضت مشروطیت تأثیر داشت؟ فرضیة پژوهش حاضر اين
مؤثر در ايجاد نارضايتي عمومي ،بروز شورشهاي اجتماعي و سرانجام انقالب
مشروطیت ايران داشت .هدف پژوهش حاضر ،تبیین نسبت اين متغیَر اقتصادي با
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است كه در بین شبكة علل اقتصادي وقوع انقالب مشروطیت ،بحران معیشت ،نقشي
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انقالب مشروطیت است كه بحران معیشت چگونه به كشیده شدن پاي نیروهاي
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مشاركتكننده در انقالب مشروطة ايران به انقالب منجر شد.
بررسي ادبیات پژوهشيِ ريشههاي اقتصادي انقالب مشروطیت نشان ميدهد كه
وجوهي از موضوع مورد توجه محققان قرار گرفته است .يروآند آبراهامیان (،1389
صص 64 .ـ  )65در «ايران بین دو انقالب» از كاهش متوسط سطح زندگي مردم و بروز
نارضايتيها سخن به میان آورده است .همچنین ،وي در تاريخ ايران مدرن تأثیر
نامطلوب قرار گرفتن ايران در مدار مناسبات اقتصاد جهاني را بر وضعیت عمومي
اقتصاد ايران و پیامدهاي آن در بروز نارضايتي عمومي بررسي كرده است (همان،
 ،1390صص 74 .ـ  .)85خسرو شاكري ( ،1384صص 65 .ـ  )141در «پیشینههاي
اقتصادي ـ اجتماعي جنبش مشروطیت و انكشاف سوسیال دموكراسي در آن عهد» بر
تأثیر استعمار روسیه و انگلستان بر اقتصاد پاية ايران و نیز پیامدهاي آن در مهاجرت
ايرانیان بر خارج از كشور براي جستوجوي كار تأكید دارد .جان فوران ( ،1382ص.
 )260در كتاب مقاومت شكننده :تاريخ تحوالت اجتماعي ايران (از صفويه تا سالهاي
پس از انقالب اسالمي) ،به تأثیر اصالحات مالي دورة مظفري بر نارضايتي برخي از
نیروهاي پرنفوذ مشاركتكننده در انقالب مشروطیت مانند بازرگانان توجه خاصي
داشته است .سهراب يزداني ( ،1391صص 97 .ـ  )104در اجتماعیون عامیون به
پیامدهاي بحران اقتصادي ايران كه به مهاجرت ايرانیان به قفقاز و آشنايي آنها با
انديشههاي انقالبي منجر شده بود ،پرداخته است .او در كتاب مجاهدان مشروطه نیز بر
همان موضوع تأكید دارد (همان ،1397 ،صص 37 .ـ  .)51همچنین ،يزداني (،1387
ص )38 .در مقالة «اعتراضات شهري در دورة مظفري» به تأثیر عوامل معیشتي در بروز
اعتراضات شهري در دهة منتهي به انقالب مشروطیت ميپردازد .احمد سیف (،1397
صص 7 .ـ  )71ــ كه بر اقتصاد ايران در قرن 19م تمركز دارد ــ در مقالة «انقالب
مشروطه از منظر اقتصاد سیاسي» ارتباط بین خودكامگي دولت قاجار و بحران اقتصادي
منجر به انقالب مشروطه را تببین كرده است .محققان ماركسیست نیز انقالب
مشروطیت را از منظر تضاد طبقاتي مطالعه كردهاند و در اين زمینه بر تضاد ارباب و
رعیت تأكید دارند (پاولويچ و همكاران ،1357 ،صص 25 .ـ  .)60عليرضا ماليي تواني
( ،1391صص )159 -135 .در مقالة «تبیین ريشههاي اجتماعي اقتصادي انقالب
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مشروطه» ميكوشد ريشههاي اقتصادي انقالب مشروطیت را بر اساس نظرية
كاركردگرايي چالمرز جانسون بررسي كند .در برخي از مقالهها نیز بحران اقتصادي
دورة مظفري بهطور موردي مطالعه شده است .محمد عباسي و همكاران ( ،1398صص.
 127ـ  )148در مقالة «بررسي و تبیین عوامل مؤثر در شیوع و بحران قحطي نان در
عصر مظفري» به يكي از وجوه بحران معیشت ،يعني علل بروز بحران نان توجه نشان
دادهاند .همین موضوع را هاجر صالحي و همكاران در مقالة «ريختشناسي شورشهاي
نان در عصر مظفري» توصیف كردهاند (همان ،صص 127 .ـ  .)150افزون بر كتابها و
مقالههاي يادشده ،بهزاد كريمي ( ،1383صص 57 .ـ  )58نیز در پاياننامة بحران نان در
ايران (از مشروطیت تا پايان جنگ جهاني دوم) علل و پیامدهاي بروز بحران نان در
عهد پیشامشروطه و مشروطه را بررسي كرده است و به بحران نان در عهد مظفري
توجه داشته است.
تحقیقات يادشده هر كدام به درجات بر علل اقتصادي نارضايتي عمومي و آغاز
نهضت مشروطهخواهي ايرانیان پرتو افكندهاند .ويژگي مشترك بیشتر پژوهشهاي
ذكرشده اين است كه به ارتباط بین معیشت و انقالب مشروطیت عنايت كمتري
داشتهاند .نوشتار حاضر ميكوشد در ادامة آن پژوهشها ،با روش مطالعات تاريخي و
رويكرد توصیفي ـ تحلیلي ،ريشههاي اقتصادي مشروطیت را از دريچة معیشت بكاود و
به تبیین آن بپردازد .براي نیل به اين مقصود ،صورتبندي مطالعة موضوع مذكور به
شرحي است كه آورده خواهد شد:
در ابتدا زمینهها و علل بروز بحران معیشت در دهة منتهي به انقالب مشروطه
بررسي خواهد شد .سپس بروز بحران معیشت و جلوههاي آن واكاوي ميشود و
سرانجام ،واكنش مردم به بحران معیشت و ارتباط بین آن بحران و انقالب مشروطیت
بررسي و تحلیل خواهد شد.

بحران معیشت در عهد مظفري محصول شبكهاي از علل داخلي و خارجي بود .در بین
عوامل داخلي سه مسئلة شیوة عملكرد دولت قاجار ،اقدامات شخص مظفرالدينشاه و
نیز عوامل طبیعي و جغرافیايي نقش عمده در بروز بحران داشت .در میان عوامل
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زمينهها و علل بحران معيشت در دورة مظفری
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خارجي ،وقوع جنگ بین روسیه و ژاپن ،با عنايت به وابستگي تجارت ايران به روسیه،
تأثیري مستقیم بر درآمدهاي دولت ايران و نیز بر واردات و صادرات و سرانجام ،بر
قیمت كاالها و وضعیت معیشتي در ايران داشت كه در ادامه ،عوامل يادشده بررسي
ميشود:
ساختار و ماهيت دولت قاجار
بروز بحران معیشت در دهة منتهي به انقالب مشروطیت منطق اقتصادي نداشت .بهنظر
ميآيد تركیب عوامل درونساختاري و برونساختاري عامل بحران معیشت بود .در بین
عوامل درونساختاري ،ماهیت دولت قاجار عامل تعیینكنندهاي در بحران معیشت بود.
بحران مالي دولت مظفري و كسري بودجة مزمن و روشهاي دولت براي كسري
بودجه نقشي مؤثر در ايجاد و تشديد بحران معیشت داشت .افزايش هزينههاي دربار و
بذلوبخششهاي دستودلبازانة مظفرالدينشاه قاجار خزانه را تهي كرده بود (مستوفي،
 ،1387ج /1 .ص .)856 .كسري بودجه به حدي بود كه دولت گاه سهسال نميتوانست
مواجب ديوانیان را پرداخت كند (رايس ،1375 ،صص57 ،46 .؛ تويوكیچي،1392 ،
ص .)65 .دولت براي جبران كسري بودجه اقداماتي انجام داد كه هر كدام در ايجاد و
تشديد بحران معیشت مؤثر بود.
مزايدة مناصب كه سنت ديرينهاي در دولت قاجار بود در دولت مظفري نیز بهمنزلة
يكي از راههاي تأمین كسري بودجه برگزيده شد .مظفرالدينشاه نیز مانند اسالف خود
حكومت اياالت و واليات و نیز مناصب مهم دولتي را با دريافت مبلغي بهصورت
ساالنه و يا گاه دوبار در سال به اشخاص واگذار كرد (پاولويچ ،1357 ،صص 18 .ـ
 .)19آصفالدوله براي دريافت فرمان حكومت خراسان  180هزار تومان پرداخت كرد
(مغیثالسلطنه ،1362 ،ص .)85 .محمدوليخان سپهدار تنكابني نیز دويست هزار تومان
شاه عمالً مانند يك كاسب به دادوستد مشاغل و مناصب مشغول بود .حاكم تعیینشده
ــ كه با نرخ باال پول نزول كرده و مبلغ مزايده را پرداخت كرده بود ــ بهدلیل نبود
ثبات در منصبش بيدرنگ دست بهكار ميشد تا افزون بر مبلغ پرداختي براي مزايده،
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مقدار بیشتري نیز گردآوري كند تا سودي از مزايده نصیبش شده باشد .محل تأمین آن
سود افزايش مالیاتها بود .بنابراين ،افزون بر مالیات ساالنه كه افزايش مييافت ،هر
حكمران تازهوارد نیز سهم خود را افزايش ميداد .گزارشهاي متعددي از شهرهاي
مختلف در دهة منتهي به انقالب مشروطیت وجود دارد كه بیانگر افزايش سرسامآور
مالیاتهاست (مهندس ،1386 ،ص135 .؛ براون ،1397 ،ص135 .؛ مدني كاشاني،
 ،1398ص .)74 .ظلم حكام در دريافت مالیاتهاي بيوجه سبب شده بود «اغلبي از
مردم واليات ايران تهیدست و پريشان شده و دختران و پسران خود را در عوض
مالیات بدهند و هزار هزار به خارجه مهاجرت كنند» (سپهر ،1368 ،ج /2 .ص.)186 .
در كرمان مردم عوض مالیات «دخترهاي خود را به يكيدوتومان ميفروختند» (همان،
ص .)175 .بدين ترتیب ،كسري بودجة دولت از طريق مزايدة مناصب بهطور
غیرمستقیم از جیب عامه تأمین ميشد و درآمد و معیشت و گاه هستي خانوار را متأثر
ميساخت.
ناكارآمدي دولت قاجار عامل مؤثر درونساختاري ديگري بود كه در بحران معیشت
عهد مظفري مؤثر بود .دولت قاجار در عرصة نظري ،قدرت نامحدودي داشت .شاه
مالكالرقاب و ظلاهلل بود ،اما در عمل ابزار الزم و كافي را براي اعمال قدرت در اختیار
نداشت .اين امر سبب شده بود منصوبان آن دولت نیز كه بیشتر از طريق مزايده به
قدرت رسیده بودند از فقدان ابزار در دست دولت مركزي بیشترين بهره را ببرند و
عمالً به يكي از عوامل بحرانزا در وضعیت معیشتي تبديل شوند .كامران میرزا ،برادر
شاه و نايبالسلطنه ،فقط از قصابخانة تهران سالي صد هزار تومان مداخل ميكرد
(عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص .)1029 .نتیجة آن افزايش قیمت گوشت بود.
عینالدوله ،صدراعظم ،هر شب از نانوا يك تومان و از قصاب شش قران دريافت
ميكرد (فروغي ،1397 ،ص .)158 .نتیجة اين كار ،گراني نان و گوشت بود.
ميكرد (محالتي ،1346 ،ص .)510 .حاكم كاشان ،با دريافت تحفه ،انحصار دادوستد
گندم در كاشان را به چند عمدهفروش واگذار كرده بود و آنها گندم را به هر قیمتي كه
مايل بودند ميفروختند (مدني كاشاني ،1398 ،ص .)72 .كارگزاران يادشده هر كدام
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مداخل خود را در بخشهايي كه با مايحتاج مردم مرتبط بود ،قرار داده بودند و از
ناتواني دولت و شاه در برخورد با خودشان بهره ميبردند و به قیمت تشديد بحران
معیشت درآمد كسب ميكردند.
همچنین ،ضعف ،ناكارآمدي و ناتواني دولت مركزي در نظارت سبب شده بود
احتكار رواج يابد و بحران معیشت را بغرنجتر سازد .در برخي از سالهاي دهة منتهي
به انقالب با وجود آنكه غلة كافي و حتي مازاد بر مصرف وجود داشت مالكان و گاه
كسبة بازار محصول را احتكار ميكردند تا با قیمت گرانتر بفروشند .آنها با احتكار و
عدم عرضة كافي محصوالت در بازار ،قیمتهاي مصنوعي ايجاد ميكردند و اجازه
نميدادند ارزاق فراوان و نرخها ارزان بشود (روزنامة پرورش1318 ،ق ،س ،1 .ش.
 ،11ص12 .؛ همان ،ش ،9 .ص .)4 .در هر ايالت ايران يك محتكر عمده وجود داشت
كه از اشراف ،مالكان ،سرداران و گاه از علما بود (افضلالملك ،1361 ،ص353 .؛
ظهیرالدوله ،1368 ،ص110 .؛ عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص .)1411 .شیوع احتكار در
بین فرادستان به ساير گروههاي اجتماعي نیز سرايت و «تمام كسب و حرفة اهل ايران
[را] منحصر به احتكار» كرده بود (همان ،ج /2 .ص .)1423 .نتیجة احتكار ،عدم عرضة
كافي محصول به بازار و درنتیجه افزايش قیمتها بود.
نقش شاه در بحران معيشت
در بین عوامل درونساختاري ،نقش شخص مظفرالدينشاه در ايجاد بحران معیشت نیز
مهم بود .او شخصیتي كمطمع ،داراي حسننیت و میانهرو بود (كاساكوفسكي،2525 ،
صص 127 .ـ 128؛ رايس ،1375 ،صص 56 .ـ  .)57هرچند آن خصیصهها براي ادارة
كشور الزم بود ،اما كافي بود .مظفرالدينشاه فردي كماطالع از امور ملكداري،
ضعیفالنفس و فاقد ارادة استوار بود .او قريب به نیمقرن در حلقة افرادي زيسته بود كه
نداشتههايشان بودند .شاه براي تداوم قدرت نیازمند پشتوانههايي بود و آن پشتوانهها
همراهان قديمي او بودند .بنابراين ،براي استمرار آن حمايتها ،دست به بخششهاي
بيحساب زد و پیامد آن بخششها در وضعیت معیشت آشكار شد .اسرافكاري شاه
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هر چند سبب ثروتمند شدن اطرافیان شد ،ولي قیمت آن قحطي و كمیابي و افزايش
قیمتها بود .حكیمالملك ،از اطرافیان شاه ،كه از تبريز با او تهران رفته بود فردي فقیر
و بيچیز بود ،اما در سه سال به يكي از ثروتمندان طراز اول تهران تبديل شد (همان،
ص .)71 .حكیمالملك مشتي نمونة خروار بود و تمامي نوكرهاي شاه هر كدام بهنسبت
خودشان به همان اندازه بهره برده بودند (فروغي ،1397 ،ص .)237 .پیامدهاي چنان
بخششهايي بحران معیشت بود ،زيرا بخشي از آن بخششها ،واگذاري اراضي خالصه
بود .آن اراضي از زمینهاي مرغوب بهشمار ميرفت و بخشي از حاصل برداشتشده از
آن در قالب مالیات جنسي در انبارهاي دولتي ذخیره ميشد تا در زمان كمیابي و نايابي
و افزايش قیمتها دولت از آنها در بازار تزريق كند تا مانع از گراني و قحطي شود .با
واگذاري اراضي خالصه ،ورودي انبارها كاهش و درنتیجه از موجودي انبارها كاسته
ميشد و دست دولت براي كنترل بازار ارزاق در بزنگاهها تهي ميماند .شخصیتهاي
فراواني توانستند اين اراضي را به ثمنبخس خريداري كنند و يا بدون پرداخت مبلغي
آنها را مالك شوند .فرمانفرما ،يافتآباد را ،كه هزار خروار خالصي داشت ،به دهتومان
خريد .فیلستان ورامین بهنام حكیمالملك سند خورد .فريمان به مالكیت عینالدوله
درآمد .هر جا ده خالصة كمخرج و پردخلي بود فرمان مالكیت صادر شد (مستوفي،
 ،1387ج /1 .صص 792 .ـ  )793و محصوالت آنها در انبارهاي مالكان جديد احتكار
شد .اين اقدامات ريشه در بياطالعي شاه از پیامدهاي بحرانزاي رفتارهايش داشت.
مظفرالدينشاه افزون بر واگذاري اراضي خالصه ،در ادامة همان رفتارها ،معافیتها
و تخفیفهاي بيوجه مالیاتي را نیز اعمال ميكرد .هرچند با اصالحات مالیاتي دورة او
درآمدهاي مالیاتي و گمركي تاحدي افزايش يافت ،اما آن افزايش بهحدي نبود كه
دولتِ نیازمند او معافیتهاي بيوجه درنظر بگیرد .او در يك فقره تخفیف مالیاتي ده
هزار خرواري به ناصرالسطنه داده بود كه با مخالفت صدراعظم مواجه شد
مايحتاج اولیة مردم بحران معیشت را تشديد ميكرد ،چون مابهالتفاوت تخفیفها از
جیب دولت و مردم به جیب كارگزاران دولت سرازير ميشد .نتیجة عملكرد شخص
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مظفرالدينشاه قاجار عالوه بر كاهش درآمدهاي دولت ،ايجاد و تشديد بحران معیشت
بود.
عوامل جغرافيايی و طبيعی
به موازات عوامل ساختاري و عملكرد شخص شاه ،عوامل جغرافیايي و طبیعي نیز از
علل داخلي بحران معیشت بود .هرچند اين داوري ساويج در سال منتهي به انقالب
مشروطیت كه «انسان ايراني هنوز تسلیم طبیعت است» ( ،1388ص )67 .همة حقیقت
را بازتاب نميدهد ،اما تهي از حقیقت هم نیست .خشكساليهاي متمادي در دهة منتهي
به مشروطیت از عوامل مؤثر داخلي در پیدايش بحران معیشت بود و در برخي از
سالها سبب قحطي شد .در سالهاي  1320 ،1317 ،1315و 1321ق ،خشكسالي در
برخي ايالتها سبب قحطي و در برخي شهرها سبب افزايش قیمتها شد .خشكسالي
در بوشهر سبب قحطي و در تهران و كرمانشاه سبب افزايش قیمتها شد (حكومت
بوشهر ،1391 ،سند شمارة  ،190ص227 .؛ مستوفي ،1387 ،ج /1 .ص.)836 .
سنزدگي و ملخخوارگي نیز در برخي از ايالتها بحراني تمام عیار بود .ملخ در سال
1314ق ،محصول فارس را روفته بود و هر آنچه وجود داشت برده بود .انبوه ملخها در
فارس آسمان را سیاه كرده بود (فوكوشیما ،1392 ،صص .)89 ،83 ،78 ،77 .بیماري
وبا ،كمبارشي و پربارشي نیز از ديگر عوامل طبیعي در بروز بحران معیشت بود .اين
توصیف نظامالسلطنة مافي در سال 1321ق تصوير گويايي از تأثیر عوامل طبیعي در
معیشت است« :خشكسالي و مرض و نالة زارع و فالح فقیر هول قیامت را آشكار كرده
و حساب روز و ماه از دست در رفته است» (نظامالسلطنة مافي ،1362 ،ج /3 .ص.
.)569

جنگ روسیه و ژاپن (1905م1323 /ق) عامل خارجي مؤثري بر معیشت ايرانیان بود.
ايران روابط گستردة تجاري با دولت روسیه داشت .با وقوع جنگ روسیه و ژاپن
تجارت ايران و روسیه كاهش يافت .اين كاهش بیشتر در میزان واردات ايران از روسیه
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آشكار بود .پیامد كاهش واردات ايران ،كاهش درآمدهاي دولت بود كه از محل
تعرفههاي گمركي حاصل ميشد (دولتآبادي ،1361 ،ج /1 .صص 352 .ـ .)353
كاهش درآمدهاي دولت ،سبب اختالل در كل مالیة دولت و همچنین ،آسیب جدي به
بازرگانان شد (فروغي ،1397 ،ص .)258 .كاهش واردات از روسیه سبب كمبود برخي
از كاالهاي ضروري در ايران نیز شد كه مهمترين آنها قند و شكر بود كه بحران گراني
قند بهانة آغاز نهضت مشروطیت شد.
بحران معيشت و جلوههای آن در عهد مظفری
بحران معیشت در دهة منتهي به انقالب مشروطیت ابتدا در قالب ماترك از
ناصرالدينشاه به مظفرالدينشاه به ارث رسیده بود .تورم نرخ ارزاق و خصوصاً دو
ي نان و گوشت در سال پاياني حكومت ناصري چنان به اوج رسیده بود كه
كاالي اساس ِ
شاه به بهانة پنجاهمین سال سلطنت ،آن دو كاال را از مالیات معاف كرد و قصد داشت
فرمان سراسري آن را صادر كند كه رولوور میرزا رضا كرماني مانع شد .بهدلیل ابعاد و
عمق آن بحران بود كه اولین اقدام مظفرالدينشاه در روز تاجگذاري صحه گذاردن بر
فرمان پدر و صدور فرمان معافیت مالیاتي نان و گوشت بود .بخشي از بحران معیشت
نیز ناشي از عملكرد دولت مظفري بود كه با ناكارآمدي و اقدامات نادرست بحران
انتقاليافته از دورة ناصري را تعمیق و به نقطة بازگشتناپذير رساند .تركیب اين دو
بحران ،در قالب كمیابي و نايابي ارزاق ،تورم مهارگسیخته و كاهش ارزش پول ملي
متجلي شد كه هر كدام ريشه در زنجیرهاي از علل بیروني و دروني داشت كه در ادامه
بدان ميپردازيم.
کميابی و نايابی ارزاق
(تويوكیچي ،1392 ،ص135 .؛ سوزوكي ،1393 ،صص 115 .ـ 116؛ بلوكباشي،1396 ،
ص .)123 .پنج سال ( 1315ـ 1319ق) از دهة منتهي به انقالب مشروطیت ( 1314ـ
1324ق) ،امكان دسترسي به دو كاالي نخست آن سبد غذايي بسیار دشوار و يا در
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قوت اصلي سفرة مردم ايران در عهد قاجاريه نان ،گوشت ،سبزي و میوه بود
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برخي از سالها ناممكن شده بود .به همین دلیل ،ناظران وقت از آن سالها به سالهاي
«قحطي» و «قحط و غال»يِ عمومي ياد كردهاند كه بهدرجات گريبان بیشتر مناطق
ممالك محروسه را گرفته بود (فريدالملك همداني ،1354 ،ص162 .؛ محالتي ،1346
صص 514 ،507 .ـ 515؛ عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص1211 .؛ روزنامة پرورش،
 ،1318س ،1 .ش ،9 .ص .)4 .افزون بر كمیابي و نايابي عمومي ،در ساير سالهاي دهة
منتهي به مشروطیت نیز هر سال بین دو تا پنج شهر ايران دچار كمیابي و يا قحطي
بودند .در سال 1314ق ،شهرهاي تبريز و تهران؛ در سال 1320ق ،تهران ،شیراز ،كاشان
و بنادر خلیجفارس؛ در سال 1321ق ،مشهد ،تهران ،كرمان و بوشهر؛ در سال 1322ق،
تهران ،تبريز ،كرمانشاه و اراك و در سال 1323ق ،كه سال منتهي به انقالب بود ،تهران،
كرمان و شیراز ،هر كدام به درجات با كمبود و يا عدم دسترسي مطلق به دو كاالي
مورد نیاز روزمره مواجه بودند (سپهر ،1368 ،ج /1 .صص306 ،131 .؛ همان ،ج/2 .
صص150 ،147 ،146 ،134 ،20 .؛ شیباني ،1366 ،ص347 .؛ نظامالسلطنة مافي،1362 ،
ج /1 .ص274 ،270 .؛ وقايع اتفاقیه ،1361 ،صص672 ،649 .؛ احمدي كرماني،1362 ،
صص172 ،170 .؛ مستوفي كرماني ،1393 ،ص173 .؛ وباي عالمگیر ،1392 ،سند
شمارة  ،123ص175 .؛ حكومت بوشهر ،1391 ،سند ش ،9 .ج /1 .ص.)51 .
تهران و تبريز ،پايتخت و ولیعهدنشین ايران ،نُه سال از دهة منتهي به انقالب
مشروطیت ايران ،با بحران ارزاق مواجه بودند .دامنة بحران در برخي از سالها از تأمین
دو كاالي اساسي يادشده فراتر رفته بود و ساير كاالهاي ضروري مانند زغال ،برنج،
روغن ،تخممرغ ،صیفيجات ،میوه ،جو و كاه را نیز شامل ميشد (فروغي ،1397 ،ص.
333؛ يیت ،1365 ،ص333 .؛ نظامالسلطنة مافي ،1362 ،ج /1 .ص259 .؛ وقايع اتفاقیه،
 ،1361ص .)535 .بحران معیشت در تهران سختتر از ساير شهرها بود .در سال 1314
ق در تهران برنج «هیچ وجود نداشت» و مردم «براي يك سیر برنج معطل» بودند
ص)1228 .؛ در سال 1316ق «گوشت هیچ پیدا نميشد» (همان ،ص)1211 .؛ در
سالهاي قحطي  1315تا 1319ق ،كمیابي و نايابي سكه رايج در تهران بود؛ در
1321ق ،كمیابي غله سبب شده بود جز آرد همه چیز داخل نان باشد و در سال 1323
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(عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص)1132 .؛ در سال 1315ق «قحطي درستي بود» (همان،
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ش كه انقالب در تهران آغاز شد نان و گوشت «وجود عنقا پیدا كرده بود»
(دولتآبادي ،1390 ،ص.)202 .
بحران ارزاق در دومین شهر ايران بهمراتب ناگوارتر از تهران بود .بحران ارزاق و
خصوصاً غله در آذربايجان از اواخر دورة ناصري آغاز شده بود و در هنگامة ترور
ناصرالدينشاه با كمبود عمومي ارزاق مواجه بود (امینالدوله ،1341 ،ص .)211 .در
سال اول حكومت مظفرالدينشاه ،بیشتر نانواييها بسته بود (سپهر ،1368 ،ج /1 .ص.
 .)131در 1315ق ،كمیابي نان در آذربايجان «خیلي سخت بود» (نظامالسلطنة مافي،
 ،1362ج /1 .صص .)259 ،243 .در همان سال بحران سوخت و تأمین زغال نیز بر
بحران غله و نان اضافه شده بود (همان ،ص .)238 .در سال بعد كه قحطي بر سراسر
كشور سايه افكنده بود ،نان در تبريز «بهزحمت به چنگ ميآمد» (سپهر ،1368 ،ج/1 .
ص .)306 .اين روند پس از قحطيهاي عمومي نیز استمرار يافت و در سال 1322ق و
در آستانة مشروطیت در تبريز «اكثر دكان خبازي بسته و خوابیده بودند» (وباي عالمگیر،
 ،1392سند ش ،123 .ص.)175 .
افزون بر تهران و تبريز ،شهرهاي نیمة جنوبي ايران بیش از ساير مناطق در دهة
منتهي به مشروطیت ،دچار كمیابي و نايابي و بحران در تأمین مايحتاج اولیة زندگي
بودند .در بین شهرهاي نیمة جنوبي به ترتیب شیراز ،بوشهر ،كرمان ،بندرهاي جنوبي و
خوزستان با بیشترين بحران روبهرو بودند .قحطي ارزاق در شیراز كه پیش از دورة
مظفري آغاز شده بود و «چندساله بود» با آغاز دولت مظفري «اشتداد پیدا كرد»
(عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص )1229 .و شهر (شیراز) در سال 1315ق با كمیابي
عمومي در ارزاق مواجه شد (وقايع اتفاقیه ،1361 ،ص .)528 .در برخي از سالها
اوضاع شیراز چنان بحراني شد كه «بر اثر ازدحام مردم در صف نانواييها گاه افرادي
زير دستوپا خفه ميشدند» (همان ،ص .)672 .در ساير شهرهاي جنوبي نیز بحران
فرار مردم به بصره و بحرين شده بود (حكومت بوشهر ،1391 ،سند ش ،480 .ج/2 .
صص 510 .ـ  .)511در كرمان مردم يكي از نانواييها را «با خاك يكسان كردند»
(احمدي كرماني ،1362 ،ص .)172 .بنادر خلیجفارس نیز با وجود آنكه معبر ورود غله
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ارزاق مردم را به تنگناي سختي دچار ساخته بود .قحطي غله و خرما در بوشهر سبب
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و ساير ارزاق از هند به ايران بودند در برخي از سالها دچار كمیابي غله شده بودند
(حكومت بوشهر ،1391 ،سند ش ،130 .ج /1 .ص.)161 .
مطالعة وضعیت تأمین و میزان دسترسي به كاالهاي ضروري نشان ميدهد كه در
دورة مظفري عامه در تمامي شهرهاي ايران ــ گاه صرفنظر از طبقة اجتماعي ــ به
درجات و به تناوب با بحران تأمین مايحتاج اولیه روبهرو بودند .هرچند در هیچ سالي
از دهة منتهي به انقالب دامنة اقالم ضروري دچار كمیابي و نايابي چنان گسترده نشد
كه سبد ضروري خانوارها كامالً خالي بماند ،اما دسترسي به ابتداييترين نیازهاي
معیشت مانند خوراك براي بیشتر مردم سخت دشوار و يا ناممكن شده بود .اين امر
يكي از عوامل مؤثر در تكوين نارضايتيهاي عمومي در دهة منتهي به انقالب
مشروطیت بود .آن نارضايتيها هنگامي عمق و دامنة بیشتري يافت كه كمبود كاالهاي
اساسي در بازار در پیوند با افزايش قیمتها قرار گرفت.
افزايش قيمتها
روند افزايش تدريجي قیمت كاالها ،خصوصاً ارزاق و مايحتاج اولیه ،از دو سال پاياني
حكومت ناصري آغاز شد .مردم در اياالت مختلف به آن گرانيها اعتراض كردند.
دولت در آستانة پنجاهمین سالگرد پادشاهي ناصرالدينشاه مالیات نان و گوشت را
حذف كرد تا از ناخرسندي اجتماعي كه منشأ معیشتي داشت بكاهد .روند آغازشده ،در
عهد مظفري و دهة منتهي به انقالب مشروطیت استمرار يافت ،اما آهنگ آن نسبتبه
قبل شتاب گرفت و از نیمة حكومت مظفرالدينشاه با جهش قیمتهاي مايحتاج اولیة
جامعه در گرداب تورم فرو رفت .مطالعة آماري 1افزايش نرخها تاحدي بر ابعاد بحران
پرتو ميافكند .در اينجا چهار كااليِ گندم ،گوشت ،كاه و هیزم كه دو بخش خوراك
مردم و احشام و همچنین ،سوخت را شامل ميشد بررسي تا تصويري از روند يادشده
(1323ق1284 /ش) است.
كاالي راهبردي جامعه گندم بود كه قوت اصلي بیشتر بر آن تكیه داشت .نوسانات
قیمت گندم در دهة منتهي به انقالب ،با وجود پرداخت مابهالتفاوت آن از طرف دولت،
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ترسیم شود .سال پايه در محاسبة افزايش قیمتها ،سال منتهي به انقالب مشروطیت
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باال بود و رشد چشمگیري را پشت سر گذاشت .در سال اول حكومت مظفرالدينشاه
قاجار ،حداقل قیمت گندم (در خروار= سیصد كیلوگرم) 2/5 ،تومان در ايالت سیستان
بود كه در دورة قاجاريه از انبارهاي غلة ايران بهشمار ميرفت (افضلالملك ،بيتا ،ص.
 .)139اين نرخ استثنايي بر قاعده نبود و در ساير اياالت نیز نرخهايي نزديك به آن
وجود داشت .در مازندران نرخ گندم سه تومان (سپهر ،1368 ،ج /1 .ص )178 .و در
خراسان پنج تومان بود (نجفي قوچاني ،1380 ،ص .)143 .بیشتر قیمت گندم نیز در
كرمانشاه بود كه نرخ آن در سال 1323ق در خروار به رقم صد تومان رسید ( Burrel,

 .)1988, p. 261هرچند آمار ده سالة نرخ گندم در كرمانشاه موجود نیست ،اما آمارهاي
موجود نشان ميدهد در سال 1320ق نرخ گندم در آن شهر در خروار بین ده تا دوازده
تومان در نوسان بوده است (ibid؛ فريدالملك همداني ،1354 ،ص )230 .و پس از آن
سال با جهش فوقالعاده به رقم باورنكردني صد تومان در خروار ميرسد .بدين ترتیب،
در مقیاس كالن تفاوت نرخ گندم در آغاز و پايان دولت مظفري چهل برابر و 4000
درصد است.
اگر مبناي داوري دربارة افزايش نرخ گندم در دهة منتهي به انقالب را از سطح كالن
و سراسر ايالتها به ايالتهاي مهم ايران تقلیل دهیم و نرخ رشد قیمت را ساالنه
محاسبه كنیم ،باز هم آمارها حكايت از رشد زياد تسعیر گندم دارد .نرخ گندم در
پايتخت در سال 1316ق ،در خروار ،ده تومان؛ در سال 1317ق ،بیست تومان؛ در سال
1318ق 22 ،تومان و در سال 1323ق 32 ،تومان ،بوده است (مستوفي ،1386 ،ج/1 .
ص868 .؛ افضلالملك ،1361 ،ص252 .؛ سهامالدوله ،1374 ،ص206 .؛ سپهر،1368 ،
ج /2 .ص .)186 .در طول هشت سال از عهد مظفري نرخ گندم در تهران  2/2برابر و
رشد  220درصدي را تجربه كرد .به عبارت ديگر ،گندم در تهران ،بهطور متوسط ساالنه
 27/5درصد افزايش مستمر را تجربه كرده است .اين وضعیت در آذربايجان نیز تجربه
چهل تومان؛ در سال 1318ق 32 ،تومان و در سال 1323ق 38 ،تومان بود (سپهر،
 ،1368ج /1 .ص ،81 .ج /2 .ص217 .؛ عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص1347 .؛
نظامالسلطنة مافي ،1362 ،ج /1 .ص .)278 .در تبريز نیز در طول يك دهه قیمت گندم
185

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

شد .نرخ گندم در سال 1314ق  15تومان؛ در سال  18 ،1316تومان؛ در سال 1317ق،
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 1/5برابر و در حدود  155درصد رشد را نشان ميدهد كه بهطور متوسط افزايش
مستمر  15درصد در طول يك دهه حاصل آن است .در نیمة جنوبي ايران ايالت فارس
چنین تجربهاي را پشت سرگذاشت و نرخ گندم در طول يك دهه ،بین ده تا چهل
تومان در نوسان بود و دستكم رشد سهبرابري و  300درصد در طول دهه و رشد 30
درصد مستمر ساالنه را تجربه كرد .براي مشاهدة نوسانات قیمت گندم در طول يك
دهه در برخي از ايالتها جدول شمارة  1را مالحظه بفرمايید.
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مقايسة آماري نرخ گندم در دهة منتهي به انقالب مشروطیت نشان ميدهد ــ در
ايالتهايي كه آمارشان در دسترس است ــ تسعیر گندم بهطور متوسط بین  15تا 30
درصد رشد ساالنه و پايدار داشته است .پیامد فوري افزايش قیمت گندم ،رشد نرخ نان
بود كه كاالي اصلي سفرة مردم بود .با افزودن هزينة تبديل گندم به نان ،نرخ افزايش
نان بیشتر از اعدادي بود كه در سطر پیش اشاره شد .بنابراين ،هر خانوار ناگزير بود
براي تأمین نان ساالنه دستكم بین  15تا  30درصد بیشتر پرداخت كند و چون افزايش
درآمدها با افزايش نرخ قیمتها هماهنگ نبود ،معیشت روزمرة خانوار تحتفشار قرار
ميگرفت.
بیانگر رشد قیمت مستمر آن است ،هرچند رشد آن در قیاس با نرخ رشد گندم و نان
شتاب كمتري داشته است .حداقل قیمت گوشت در دهة منتهي به مشروطیت ،در سال
دوم حكومت مظفري بود كه هرمن گوشت يك قران و ششصد دينار بود و بیشتر قیمت
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افزون بر گندم و نان ،بررسي نرخ گوشت ،دومین مايحتاج اولیة بیشتر مردم نیز
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آن يك تومان بود (سپهر ،1368 ،ج /1 .ص81 .؛ سديدالسلطنه ،1362 ،ص .)184 .بر
اين مبنا ،تفاوت كف و سقف قیمت گوشت در آن دهه  840درصد بود ،اما اين دو عدد
بهتنهايي نميتواند بیانگر نرخ رشد قیمت گوشت باشد .مقايسة قیمتها در عهد
مظفري در ايالتهاي گوناگون بیانگر رشد متوسط  270درصد در طول ده سال و رشد
ساالنة میانگین  27درصد است .در برخي از اياالت نوسانات قیمت شديد و در بعضي
اياالت كمتر بود .براي نمونه ،در تهران قیمت گوشت بین دو تا چهار قران و پانصد
دينار ،در كاشان بین دو تا شش قران ،در قم بین دو تا سه قران و ششصد دينار و در
تبريز بین چهار قران تا يك تومان در نوسان بود (مدني كاشاني ،1398 ،ص72 .؛
ساويج ،1388 ،ص54 .؛ كاساكوفسكي ،2535 ،ص.)86 .
عالوه بر بخش خوراك ،در بخش سوخت ،بهمنزلة يكي از مايحتاج اصلي مردم،
افزون بر كمیابي و نايابي ،افزايش قیمت آن نیز قابلتوجه بود .هیزم معمولي كه در
اوايل دورة مظفري هر خروار دو تومان فروخته ميشد در اواخر آن دوره حداقل بین
پنج تا ده تومان به فروش ميرسید .زغال نیز از هر خروار  2/5تومان در سال 1314ق،
به حداقل پنج تومان در سال 1320ق رسیده بود .نوسانات اين دو كاال ،بهخصوص در
تهران ،بسیار شديد و سرسامآور بود .قیمت زغال در سال  1314در تهران از  2/5تومان
به هفت تومان و در سال  1315از هفت تومان به پانزده تومان رسید كه بیانگر رشد
 600درصد قیمت زغال در پايتخت است .در سال 1316ق همان قیمت پابرجا بود و
در سال منتهي به مشروطیت به همان قیمت نیز بهسختي يافت ميشد (عینالسلطنه،
 ،1376ج /2 .ص.)1111 .
عالوه بر آدمیزاد ،معیشت احشام نیز از افزايش قیمتها بركنار نمانده بود .كاه براي
خوراك اصلي دام گاه بیش از گوشتِ حشم و جو رشد قیمتها را تجربه ميكرد.
قیمت كاه در سال 1314ق ،هر خروار ،بین  2/5تا  3/5تومان در شهرها و قصبههايي
خريدوفروش ميشد ،اما بهتدريج قیمت آن در نقاط مختلف افزايش يافت و در سال
1323ق ،در برخي از شهرها هر خروار بین پنج تا پانزده تومان رسیده بود كه معادل
قیمت جو در همان شهر بود (سپهر ،1368 ،ج /2 .ص .)123 .بنابراين ،براي زنده
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نگهداشتن دام در برخي از ايالتها هزينههاي علیق گاه بیش از هزينههاي خوراك
خانوارها شده بود.
مطالعة قیمت ساير كاالها مانند روغن ،برنج ،قند ،شكر ،چاي ،جو ،صیفيجات،
میوهها ،پوشاك و هزينة مسكن ،بهتمامي بیانگر افزايش سرعت قیمتها در دهة منتهي
به انقالب مشروطیت بود .بررسي نرخ افزايش قیمت كاالهايي كه در مطالب ذكرشده به
اجمال بررسي شد ،چند نكته را روشن ميسازد .1 :جامعة ايران در دهة منتهي به
انقالب مشروطیت با پديدة افزايش مستمر قیمتها مواجه بود؛  .2سرعت و نرخ رشد
قیمتها شتابان و گاه جهشي بود و نرخ تورم شتاب يافته بود؛  .3میزان افزايش
درآمدها با میزان افزايش قیمتها هماهنگ نبود و درنتیجه ،جامعه روزبهروز در تنگناي
بیشتر معیشتي گرفتار ميشد .براي مورد اخیر ،مقايسة درآمد و هزينة برخي مشاغل
ميتواند فاصلة عمیق بین آن دو را روشن و ابعاد بحران معیشت را گوياتر بیان كند.
براي نمونه ،در سال 1314ق ،دستمزد روزانة يك تونتابِ حمام در تهران دوهزار
دينار معادل دو قران بود (سديدالسلطنه ،1362 ،ص .)145 .اگر خانوار آن تونتاب را
چهار نفره فرض كنیم و مصرف روزانة نان آن خانوار را در سه وعدة غذايي سه كیلو
در نظر بگیريم ،در حالي كه به مراتب بیشتر از آن مصرف ميشد و قیمت نان را در
تهران در سال 1314ق هر سهكیلو يك قرانونیم محاسه كنیم (همان ،ص ،)182 .نتیجة
بهدست آمده نشان ميدهد تونتاب موردنظر با  75درصد درآمد روزانهاش فقط
ميتوانسته است نان خالي در سفره داشته باشد .بدين ترتیب ،شكافي عمیق بین درآمد
و هزينههاي روزافزون در زندگي آن خانوار ايجاد ميشد .شكاف يادشده در ساير
مشاغل هم به درجات وجود داشت .دستمزد ماهانة يك معلم سرخانه در سال 1314ق
در تهران بهطور متوسط سه تومان و روزانه يكقران ،در همان سال دستمزد روزانة
مأمور نظمیه هفتصد دينار بود (همان ،صص 145 .ـ  .)146اگر محاسبة هزينههاي
درآمدها و هزينهها عمیقتر خواهد شد .بنابراين ،با فرض اينكه مايحتاج دچار قحطي
نبودند ،تأمین آنها براي بیشتر مردم بهدلیل افزايش قیمتها و نیز از دست رفتن ارزش
پول رايج ممالك محروسه سخت دشوار و يا ناممكن شده بود.
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بحران پول
يكي از مهمترين جلوههاي بحران معیشت در دهة منتهي به انقالب ،تنزل ارزش پول
ملي و پیامد آن كاهش قدرت خريد و بهتبع آن بحران معیشت بود .پول رايج در ايران
سكههاي طال ،نقره و مس بود .همین امر سبب شده بود پول ايران افزون بر اعتبار
قراردادي ،بهدلیل جنساش نیز داراي ارزش ذاتي باشد .بنابراين ،با كاهش و يا افزايش
قیمت طال ،نقره و مس ،بهخصوص نقره ــ جنس پاية سكههاي ايران ــ ارزش پول
ملي نیز دچار نوسان شد.
تنزل ارزش پول ملي از دورة ناصري آغاز شده بود .در دو سال پاياني حكومت
ناصري مملكت پر بود از پول بيارزش كه سبب كمبود بیشتر و فشار بیشتر بر قشرهاي
فرودست و سرانجام به بروز شورشهايي از طرف آنها منجر شده بود (دوراند،1394 ،
ص .)8 .كاهش ارزش پول آسیب فراواني نیز به كسبه و اصناف وارد كرده بود
(روزنامة اختر1313 ،ق ،س ،22 .ش ،1 .ص .)1 .روند تنزل يادشده در دورة مظفري
استمرار يافت و در دهة منتهي به انقالب تشديد شد.
كاهش ارزش پول ملي ريشه در دو عامل داخلي و خارجي داشت كه هر دو عامل
پیش از عهد مظفري پول ايران را از سكه انداخته بود .عامل داخلي آن نظام اجارهداري
ضرابخانة سلطنتي بود .ناصرالدينشاه قاجار ،ضرابخانة سلطنتي را بیش از يك دهه
به خانوادة امینالسلطان اجاره داده بود .پس از آنها به محمدحسنخان امینالضرب
واگذار كرد .شاه پس از دريافت اجارة تعیینشده اجازة ضرب نامحدود پول مسین (پول
سیاه) را صادر كرد (كاسوفسكي ،2535 ،ص .)27 .همچنین ،پیامد اين مسئله و عدم
نظارت بر عملكرد اجارهدار سبب شد امینالضرب در مرحلة نخست از بار طال و نقره
در ضرب سكه بكاهد (مخبرالسلطنه ،1389 ،ص .)100 .دست بردن در وزن و عیار
سكة نقره كه پول پاية ايران بهشمار ميرفت در عهد مظفري هم تداوم يافت و عالوه بر
ق از  88واحد به  71واحد و از نظر عیار نقره نیز از  95درصد به  80درصد كاهش
يافته بود (اينووه ،1390 ،ص .)139 .امینالضرب در مرحلة دوم بهطور نامحدود به
ضرب سكة مسي پرداخت و بازار از پول سیاه اشباع شد .تورم بیش از حد پول مسي
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در بازار افزون بر ورشكستگي تجار ،ارزش پول و درنتیجه قدرت خريد را بهشدت
كاهش و بالمآل سبب فقر مردم شد .هرچند امینالضرب براي به فالكت كشاندن پول،
جريمة  760هزار توماني پرداخت كرد و از دست دولت رها شد ،اما ارزش پول مسي
چنان تنزل يافت كه نه تنها كسبه در بازار پول مسي قبول نميكردند (وقايعاتفاقیه،
 ،1361ص ،)557 .بلكه مردم سكههاي مسي را بهصورت كیلويي به فروش ميرساندند
تا پول سفید (نقره) دريافت كنند .قیمت شش كیلو سكة مسي به شانزده قران رسیده
بود (كاساكوفسكي ،2535 ،ص.)32 .
نوسانات قیمت نقره در بازارهاي جهاني نیز در تنزل ارزش پول ملي ايران نقشي
مؤثر داشت .كاهش قیمت نقره در بازارهاي امريكا در سال 1312ق بیش از اروپا در
ايران تأثیر گذاشت ،چون پول ايران نقره بود و اين امر سبب كاهش ارزش ذاتي پول
ايران شد .طوري كه در كمتر از چند روز ارزش صد فرانك ،كه معادل  130قران بود،
به  227قران رسید (همان ،صص 30 .ـ  .)31پیامد ناگوار اين كاهش ورود سوداگران و
سفتهبازان به بازار نقره و خريد و احتكار و يا خارج كردن آن از ايران بود (براون،
 ،1397صص 152 .ـ  .)153اين امر سبب كاهش نقره در ايران و بهتبع آن ،كاهش
ضرب سكة نقره و جايگزيني پول سیاه شد كه با تورم آن در نتیجة عامل داخلي بیش از
پیش ارزش و قدرت خريد خود را از دست داد .نتیجة فوري اين مسئله كاهش قدرت
خريد و خانهخرابي مردم و فشار بر معیشت آنها بود (روزنامة اختر ،س ،22 .ش،3 .
ص.)10 .
بر مبناي آنچه ذكر شد ،بهدلیل عملكرد دولت قاجار در عصر ناصري و عهد مظفري
و نیز نوسانات بازارهاي جهاني طال و نقره ،ارزش پول ملي ايران در دهة منتهي به
انقالب مشروطیت به كمتر از نصف كاهش يافته بود (مستوفي ،1387 ،ج /1 .ص.
 .)857كاهش ارزش پول ملي قدرت برابري آن با ارزهاي خارجي را نیز به پايینترين
 48قران بود (فوكوشیما ،1392 ،ص ،)99 .در سال 1318ق به  55قران (تويوكیچي،
 ،1392ص )211 .و سال منتهي به انقالب مشروطیت به شصت قران رسیده بود
(شینجوء ،1393 ،ص 107 .ـ  )108كه حكايت از كاهش  20درصد ارزش پول ملي
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در برابر لیرة استرلینگ دارد .در چشماندازي طوالنيتر و در طول چهار دهه پیش از
مشروطیت تا انقالب مشروطیت ،قران دوسوم ارزش خود را در مقابل فرانك از دست
داده بود (پاولويچ و همكاران ،1357 ،صص 13 .ـ .)14
واکنش مردم به بحران معيشت
واكنش مردم به بحران معیشت از دوسال پاياني حكومت ناصرالدينشاه قاجار و بهشكل
ناخرسنديهاي اجتماعي ،اعتراضهاي عمومي در قالب عصیان و مهاجرت به خارج از
كشور آغاز شد .در سالهاي  1312و 1313ق ناآراميها در برخي از اياالت ايران شكل
عصیان بهخود گرفت و مالكان و محتكران ارزاق را هدف قرار داد .پیشگام اعتراضها
شهرهاي يزد و اصفهان بودند (اعتمادالسلطنه ،1389 ،ص .)1091 .سپس قحطي
خراسان اعتراضهاي اهالي را برانگیخت .پس از آن در قزوين مردم تظاهرات كردند و
خواستار بركناري حاكم شدند .در بوشهر مردم از عملكرد حكومت ناراضي بودند و
شورش كردند ،اما گستردهترين اعتراضها در تبريز رخ داد كه ريشه در احتكار مجتهد
شهر و عمال ولیعهد داشت و حدود پنجهزار نفر از اهالي شهر در تظاهراتهاي
خیاباني تهديد كردند كه اگر حكومت عوض نشود زير بیرق روس خواهند رفت
(ناطق ،1363 ،صص 112 .ـ  .)119اعتراضهاي دوسال پاياني حكومت ناصري ماهیت
معیشتي و اقتصادي داشت .اقدام ناصرالدينشاه قاجار در ماههاي پاياني زندگياش در
معافیت مالیاتي نانواييها و قصابيها نیز در چارچوب اين اعتراضها قابل تأويل است
كه بيسرانجام بود و بحران را به دورة مظفري انتقال داد.
مظفرالدينشاه قاجار با نارضايتيها و اعتراضهاي معیشتي بیگانه نبود .او يك سال
پیش از پادشاهي در كانون يكي از عصیانهاي معیشتي در تبريز قرار گرفته بود
(امینالدوله ،1341 ،ص )211 .و در آستانة ترور ناصرالدينشاه نارضايتيهاي معیشتي
خبر «شهادت شاه شهید نميرسید نوكرها مرا ميكشتند و خودم را سروپا برهنه از تبريز
بیرون ميكردند» (نظامالسلطنة مافي ،1362 ،ج /1 .ص .)262 .از اين رو ،از ابتداي
سلطنت خود كوشید بحران معیشت را مهار كند.
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در دورة مظفري سیاست واحدي براي كنترل بحران معیشت وجود نداشت و
اقدامات بهصورت بخشي و در قالب معافیتهاي مالیاتي سراسري مانند معافیت مالیاتي
نان و گوشت (شیباني ،1366 ،ص ،)315 .معافیتهاي منطقهاي (سپهر ،1367 ،ج/1 .
صص ،)197 ،116 .پرداخت مابهالتفاوت قیمت ارزاق (مستوفي ،1387 ،ج /1 .ص.
 ،)844تشديد نظارت بر قیمتها (افضلالملك ،1361 ،ص ،)294 .واردات ارزاق از
روسیه و هند (تلگراف مجیرالسلطنه به علياصغرخان امینالسلطان ،اسناد وزارت امور
خارجه ،كارتن  ،13پروندة  ،1نمرة  ،288ص219 .؛ پیر لوتي ،1397 ،ص ،)183 .منع
صادرات (سپهر ،1367 ،ج /1 .صص ،)322 ،226 .بهكارگیري قوة قهريه (جكسن،
 ،1387ص318 .؛ رايس ،1375 ،ص39 .؛ مستوفي كرماني ،1393 ،صص 172 .ـ ،)173
عزل برخي از افراد دستاندركار (روزنامة پرورش1318 ،ق ،س ،1 .ش ،9 .ص )4 .و
تأسیس مجلس نرخ اجناس (سپهر ،1367 ،ج /1 .صص )289 ،232 .يا «مجلس انتظام
نرخ» (عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص )1367 .انجام ميشد.
با وجود اقدامات يادشده ،در فقدان سیاست واحد ،نقش افراد در مهار بحران
افزايش يافته بود .چنانكه در فارس ظلالسلطان و عالءالدوله با ابتكارات و تكیه بر
تواناييهايشان در مقطعي در مهار بحران توفیق داشتند (كاساكوفسكي ،2535 ،صص.
 85ـ 86؛ وقايعاتفاقیه ،1361 ،صص 707 ،704 .ـ  .)708در آذربايجان نظامالسلطنة
مافي ( ،1362ج /1 .ص )299 .از كیسة خود خرج كرد و بحران را براي مدتي كنترل
كرد .در سنندج تواناييهاي احتشامالسلطنه ( ،1367صص 448 .ـ  )455كارساز شد و
در همدان نیز اقدامات ظهیرالدوله ( ،1368صص 94 .ـ  )103 ،95خالي از توفیق نبود.
در توفیقهاي كوتاهمدت نقش دولت مركزي صرفاً انتصاب بهموقع آن افراد به آن
مناصب بود كه چارهاي نیز جز آن نداشت .در ساير اقدامات آن حكام ،دولت مركزي
نقشي نداشت .از اين رو ،آن افراد بايد خود گلیم ايالت را از آب بیرون ميكشیدند .آن
و بلندمدت راه به جايي نبردند و همین امر سبب بروز نارضايتيهاي اجتماعي،
شورشها و تشكليابي نیروهاي مشاركتكننده در انقالب مشروطیت شد.
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ناظران داخلي و خارجي جامعة ايران در دهة منتهي به انقالب مشروطیت خطر
عصیانهاي معیشتي را پیشبیني كرده و هشدار داده بودند .آنها هنگامي هم كه انقالب
مشروطیت آغاز شد در ارزيابي عوامل اصلي وقوع انقالب نارضايتيهاي معیشتي را
ناديده نگرفتند .سر اسپرينگ رايس ،در نامههاي خصوصياش دلیل عدم وقوع انقالب
بهدلیل نارضايتيهاي معیشتي را صرفاً حضور نیروهاي قزاق و بینش تقديرگراي ايرانیان
ميدانست كه در انتظار سرنوشت بودند .ساويج ( ،1388ص )101 .يك سال پیش از
انقالب ،دورنماي قحطي را يكي از عواملي ميدانست كه پايتخت را «در آستانة انقالب»
قرار داده بود .در بین ناظران ايراني نیز حاج سیاح ( ،1346صص 550 .ـ  )551خطر
وقوع انقالب را بهدلیل بحران معیشت جدي ميدانست .عینالسلطنه ( ،1376ج/2 .
ص )1676 .از شاهزادگان قاجاري نیز عالوه بر اينكه پیشبیني ميكرد بهدلیل انقالب
بحران معیشت تعادل جامعه برهم خواهد خورد ،هنگامي كه انقالب آغاز شد با وجود
اينكه در خراسان بود و از كانون تحوالت بهدور بود در روزنامة خاطراتش «يك شرط
عمدة» آغاز جنبش را بحران معیشت و گراني نان و گوشت و ساير چیزها دانست.
هرچند با گذشت زمان مشخص شده است انقالب مشروطیت محصول شبكهاي از علل
فكري ،سیاسي ،فرهنگي و اقتصادي بود ،اما ارزيابيهاي ناظران وقت از علل اقتصادي
انقالب اگر گوياي همة جوانب آن انقالب نیست ،دستكم سهم عوامل معیشتي را در
آن انقالب بهدرستي روشن ميكند .عواملي كه از سالهاي نخست حكومت مظفري به
ناخرسنديها دامن زد و سرانجام به انقالب مشروطیت منجر شد.
نارضايتيها ،اعتراضها و شورشهاي معیشتيِ منتهي به انقالب مشروطه از سال
نخست حكومت مظفري آغاز و تا پايان دولت او ادامه داشت .هیچ سالي از دهة منتهي
به مشروطه خالي از يك يا چند شورش معیشتي نبود .در سه سال پاياني دولت مظفري
دامنة شورشها گسترش يافت و افزون بر ماهیت اقتصادي وجه سیاسي نیز يافتند و
شورشهاي چهار سال نخست در دولت مظفري ماهیت صرفاً اقتصادي داشت.
نخستین اعتراض را كسبه و پیشهوران و بازرگانان انجام دادند .آنها معترض بودند كه
چرا فرمانفرما مالیات را طبق عادت مألوف به پول سیاه دريافت نميكند و خواهان پول
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شورشهاي معیشتي به محملي براي اعتراضهاي سیاسي تبديل شدند.
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سفید است .اعتراضشان نتیجه داد (كاساكوفسكي ،2535 ،ص .)101 .سپس «اهل نظام»
در تهران و مشهد معترض شدند .در تهران اعالني به ارك چسباندند كه يا حقوقشان
پرداخت بشود يا به بازار حمله و غارت خواهند كرد و بهزور سرنیزه حقوقشان را
خواهند گرفت (سپهر ،1367 ،ج /1 .ص .)235 .در مشهد نیز سربازان در مقر والي و
تلگرافخانه تحصن كردند و حقوقشان را مطالبه كردند (يیت ،1365 ،ص.)305 .
شورش شیراز نیز همزمان با شورشهاي يادشده ريشة معیشتي داشت و اهالي
«بهواسطة گراني نان» شورش كردند (وقايعاتفاقیه ،1361 ،ص .)542 .شورش تبريز نیز
كه در آن چهار سال نخست رخ داد بهدلیل افزايش نرخها بود (عینالسلطنه ،1376 ،ج.
 /2ص .)1324 .در سال 1317ق كه عمق بحران معیشت گسترش مييافت تجار شیراز
با تجار يزد و اصفهان همراه شدند تا زير بار اصالحات گمركي نروند و نرفتند (همان،
ص .)603 .در همان سال كه خواربار و ارزاق كمیاب شده بود كاسة صبر مردم تهران
لبريز شد .مردم در خیابانها بههم ميرسیدند ،به چهرة همديگر خیره ميشدند و زير
لب ميگفتند شورش خواهند كرد .خبري پخش شد كه «ناراضیان پايتخت خیال دارند
بانك شاهي را بچاپند تا بدينوسیله دولت به وضع خراب آنها جلب شود» (رايس،
 ،1375صص .)44 ،41 ،39 .مسئلة اصلي آن سال بحران معیشت بود .رايس در
ارزيابياش از اوضاع به اين نتیجه رسیده بود كه اگر باران خوب بیايد و خرمنها
پروپیمان باشد «نه اغتشاش خواهد بود و نه انقالب» (همان ،ص.)89 .
از سال پنجم حكومت مظفرالدينشاه دامنة اعتراضها و شورشها گسترش يافت.
ماهیت شورشها همچنان اقتصادي بود ،اما رنگوبوي سیاسي نیز پیدا كرد و مطالبات
اقتصادي و سیاسي توأمان مطرح شد .در سال 1319ق كه مالیات سنگین بر كاالهاي
ضروري مانند نان و گوشت بسته شد و سبب ناخشنودي شديد مردم شد ،احساسات
عمومي علیه بلژيكيها كه در اصالحات گمركي و مالي با دولت همكاري ميكردند
گراني نان اعالم كردند كه «ما حاكم را نميخواهیم» (وقايع اتفاقیه ،1361 ،ص.)664 .
در 1320ق تجار شهرهاي يزد ،اصفهان ،شیراز و تبريز همراه شدند تا در مقابل
تعرفههاي جديد دولت ،كه بر گمركات وضع شده بود ،مقاومت كنند (حكومت بوشهر،
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برانگیخته شد (براون ،1397 ،ص .)135 .در همان سال مردم شیراز در اعتراض به
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 ،1391ج /1 .صص 402 .ـ  .)403در سال 1321ق در شورش مشهد كه دلیلش قحطي
بود مردم ارك را محاصره كردند و گفتند «اسباب قحطي حاكم است» و خواهان عزل او
شدند (نظامالسلطنة مافي ،1362 ،ج /3 .ص .)612 .در همان سال در «قیام نان» شیراز
مردم خواهان عزل حاكم شدند (براون ،1397 ،ص .)142 .تهران نیز در آن سال بهدلیل
كمبود پول «اغتشاش كلي» داشت (سپهر ،1367 ،ج /2 .ص .)45 .در سال 1323ق
اهالي كرمان دكانها را بستند .كارخانههاي قاليبافي را برچیدند و «شكايت از گراني
نان و حكايت از ظلم و استبداد كردند» (مستوفي كرماني ،1393 ،ص .)176 .گراني نان
و اجناس محرك شورش مردم بود ،اما در عینحال دستاويز مشروطهخواهان شد كه
براي آغاز حركت قیام مادة قیام را تظلم از گراني نان و تنگي معیشت قرار بدهند
(همان ،ص .)179 .در همان سال ،ابعاد نارضايتيها گسترش يافت .با مسافرت شاه به
فرنگ ارباب حقوق بهدلیل عدم دريافت مواجب و نیز علما و مردم بهدلیل استقراض
خارجي و بحران اقتصادي سبب سخت ناراضي بودند .آنها «در گوشهوكنار از شاه و
دربار و اسلوب حكومت نقَادي ميكردند» (مستوفي ،1387 ،ج /1 .ص .)864 .پس از
بازگشت شاه از فرنگ بر شدت نارضايتيها افزوده شد .صدراعظم براي پر كردن چالة
هزينههاي سفر فرنگ بر سختگیريهاي مالي افزوده بود .آزاديخواهان از فرصت
استفاده كردند و در حالي كه دولت بر مردم فشار مالي ميآورد آزاديخواهان آن را به
ظلمِ استبداد پیوند دادند و مردم را به آزاديخواهي دعوت كردند (همان ،ج /1 .ص.
 .)1005روند طرح توأمان مطالبات معیشتي و سیاسي با اعتراضهاي مستقیم مردم به
سران ممالك محروسه حلقة وصل اعتراضهاي معیشتي و انقالب مشروطیت شد.
اعتراضهاي مستقیم به سران كشور از تمسخر شاه آغاز شد .ابتدا براي شاه مضمون
كوك كردند« :آبجي مظفر چرا نون گرونه؟ /آبجي مظفر چرا گوشت گرونه؟» (مستوفي،
 ،1387ج /1 .ص .)839 .سپس ،در كوي و برزن و زيارتگاه رودرروي او قرار گرفتند.
(سپهر ،1367 ،ج /2 .ص .)147 .در ربیعاالول همان سال زنان به درب خانة ولیعهد
رفتند و شكايت از نان و گوشت تهران كردند (همان ،ج /2 .ص .)150 .صدراعظم نفر
سوم بود كه اعتراضهاي معیشتي متوجه او شد .او دستور داد معترضانِ به قحطي و
195

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

در سال 1323ق ،زنان در شاهعبدالعظیم جلوي شاه را گرفتند و «فحش زياد به او دادند»
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گراني را كتك زدند (همان ،ج /2 .ص .)21 .پس از صدراعظم نوبت حاكم تهران بود.
مردم به دارالحكومه ريختند و خانة حاكم تهران را غارت كردند (رايس ،1375 ،ص.
 .)94پس از او نیز به مجتهد شهر ،میرزا حسن آشتیاني ،اعتراض كردند كه چرا از مردم
در مقابل حكومت دفاع نميكند .به در خانهاش ريختند و به او «بياحترامي» كردند
(روزنامة پرورش1318 ،ق ،س ،1 .ش ،9 .ص.)4 .
بدين ترتیب ،حركتي كه در ابتداي حكومت مظفري با اعتراض به قحطي و گراني
آغاز شده بود ،در انتهاي دولت او شكل سیاسي گرفت و معترضان مطالبات اقتصادي و
سیاسي را توأمان مطرح كردند .هرچند با آغاز انقالب كه گراني قند بهانة آن بود
مشاركتكنندگان در انقالب خواستههايشان را در عباراتي خیلي كلي مانند حكومت
قانون و آزادي صورتبندي كردند و مطالباتشان فاقد وجه مشخص طبقاتي بود ،اما در
همان مراحل نخست انقالب نیز برخي مطالبات معیشتي مطرح شده بود كه در
پیشنويسهاي اولیه وجود داشت و سپس حذف شد تا خواستهها عامتر شود.
در سال 1323ق كه معترضان در حرم عبدالعظیم حسني بست نشستند و مطالباتشان
را از طريق سفیر كبیر عثماني به صدراعظم دادند ،در كنار خواستههايي چون استرداد
حقوق مغصوبة مدرسة خان مروي ،عزل عسگر گاريچي ،امنیت وعاظ و طالب كه
مهاجرت كرده بودند ،عزل احمدخان عالءالدوله ،تأسیس عدالتخانه و عزل مسیونوز
بلژيكي ،خواستة ديگري بود كه بهطور مستقیم به معیشت گروهي از مشاركتكنندگان
ارتباط داشت؛ «مستمريات آقايان از حقوق تمبر و اقساط اربعه توماني پانزده شاهي
معاف باشند» .برخي از ناظران از اين فقره نگران شدند و آن را «موهون» دانستند و
سرانجام ،در متن نهايي مطالبات اصالح شد (دولتآبادي ،1390 ،صص 211 .ـ ،213
 .)217اين فقره در مهاجرت كبري نیز مطرح شد كه اينبار با واكنش سید محمد
طباطبايي روبهرو ميشود كه «اين صحبتها چه دخلي به تمر دارد .اين نامربوطها
مرحله از انقالب ميتوانست امر نامربوطي باشد ،اما بخشي از انگیزههاي
مشاركتكنندگان از مشاركت از جنس همان مطالبات بود و از قضا چنان هم قدرتمند
بود كه سید محمد طباطبايي نتوانست آن را ناديده بگیرد ،زيرا هنگامي كه در فاصلة بین
196

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-08-15

چیست؟» (همان ،ص .)262 .هرچند مطالبات مالي و معیشتي در اين سطح و در آن
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مهاجرت اول و دوم ،احتشامالسلطنه ( ،1367ص )532 .براي حل مسئلة تضاد
مشروطهخواهان و دولت جلسهاي محرمانه بین سید محمد طباطبايي و عینالدوله
ترتیب داد ،قرار شد طباطبايي در آن جلسه دربارة «ظلم و تعدي حكام و فقر و
تنگدستي مردم مظلوم» با صدراعظم سخن بگويد .رهبر سلیمالنفس مشروطه اگر هم
ميخواست نميتوانست «فقر و تنگدستي مردم مظلوم» را ناديده بگیرد و روند تحوالت
او را مكلف كرده بود از آن سخن بگويد.
نتيجه
تحوالت دهة منتهي به انقالب مشروطیت نشان ميدهد كه در حوزة اقتصادي ،افزون بر
بحران ساختار كالن اقتصادي ايران ،عنصر معیشت ،در آغاز حركت مشروطهخواهي
ايرانیان متغیر مؤثري بوده است .بحران كمیابي ،نايابي ،بيارزش شدن پول ملي و
افزايش قیمتها كه در نتیجة عوامل درونساختاري و برونساختاري بهوجود آمده بود،
سبب شكلگیري ناآراميهاي اجتماعي در ايالتهاي ايران شد .اين ناآراميها با روش
غیرمستقیم و به شیوة انتقادهاي شفاهي از شاه ،صدراعظم ،حكام و ساير سران ممالك
محروسه آغاز شد .تعمیق بحران معیشت سبب برانگیختگي مردم شد كه بهشكل
اعتراضهاي عملي از قبیل نوشتن شكوائیه ،اعالن و تحصن متجلي شد .در مرحلة
سازمانيابي جنبش مشروطیت ،عنصر معیشت از روند تحوالت انقالب كنار نرفت ،اما
محدود به طبقات مشخصي از مشاركتكنندگان در انقالب مشروطیت مانند تجار شد
كه تهديد و تحديد معیشتشان در دهة منتهي به انقالب آنها را به متشكلترين گروه
مشاركتكننده در انقالب تبديل كرده بود .بر اين اساس ،بهنظر چنین ميآيد با وجود
آنكه در بین خواستههاي مشروطهخواهان ،حكومت قانون و آزادي دو مطالبة محوري
بود ،اما متغیَر بحران معیشت نقشي مؤثر در هموار كردن راه براي طرح آن دو مطالبة

پینوشتها
 .1آمار منظم و كافي دربارة نرخ اجناس در تمامي اياالت ايران در دورة مظفري وجود ندارد ،اما آمار
باقیماندة موجود در اسناد ،روزنامهها ،منابع رسمي ،سفرنامهها و خاطرات وضعیت افزايش قیمتها
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محوري داشته است.
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در برخي از ايالتها مانند تهران ،آذربايجان ،فارس ،كرمانشاه ،همدان ،قم ،خراسان و سمنان را
روشن ميسازد .دربارة ساير ايالتها نیز باوجود كمبود و پراكندگي آمارها ،دادههاي كیفي ،آمار
ارائهشده را تأيید ميكند .از اين رو ،آمارهاي موجود ميتواند تصويري قابل اعتماد از روند افزايش
قیمتها در عهد مظفري ترسیم كند ،هرچند همة جزئیات آن تصوير به يك اندازه روشن نیست.
 .2آمارهاي موجود در جدول از منابع زير استخراج شده است:
عینالسلطنه ،1376 ،ج /2 .ص1334 .؛ فريدالملك همداني ،1354 ،صص 198 .ـ 199،229؛
ظهیرالدوله ،1368 ،ص96 .؛ احمدي كرماني ،1362 ،صص 162،165 .پينوشت 1؛ سپهر،1368 ،
ج /1 .ص111 .؛ سديدالسلطنه ،1362 ،ص314 .؛ كاساكوفسكي ،2535 ،ص86 .؛ وقايع اتفاقیه،
 ،1361صص.663 ،564 ،558 ،554 ،545 ،536 ،528 ،526 ،505 .
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مالحان خاك و سیاحان افالك :سفرنامة فیروز میرزا فرمانفرما 1298ق ،سفرنامة میرزا رضا
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Abstract
Scholars of the history of the Iranian Constitutional Revolution have studied
the economic Causes of that Revolution and emphasized the inefficient role
of Macroeconomic Structure, Corruption, budget deficit, lack of economic
infrastructure, foreign debt, and the negative consequences of iran’s orbiting
capitalist economic relations. The present article, while confirming the role
of the mentioned factors in creating the beginning of the Constitutional
Movement in iran, has considered the economic Causes of the Constitutional
Revolution from the perspective of the role of Livelihood factors and
examines this issue by emphasizing the basic question that: has the living
conditions of iran, in the decade leading up to the Constitutional Revolution,
influenced the beginning of thr Iranian Constitutional Movement? The
hypothesis of the present Study is that the damages caused by irans political
economy in the decade leading up to the Constitutional Revolution were
significantly reflected in the living conditions of the people and this caused a
crisis in livelihood and consequently general dissatisfaction and revolt and
with the unresponsiveness and ineffectiveness of dissatisfaction and revolts,
the way has been paved for the Constitutional Revolution. The findings of
the study show that The livelihood crisis provided the basis for the formation
of livelihood riots and subsequent political demands in the Constitutional
Revolution. The method of the present study is historical with adescriptive –
analytical approach. The aim of this study is to explain the relationship
between economic variables and the revolutionary movement of Iranian
Constitutionalism.
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