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سرمایۀ اقتصادی ـ اجتماعی بازاریان و نقشآفرینی آنها در انقالب مشروطه
سید علیاصغر حسینی نوذری 1،رضا فاضل* 2،حسین

کردی3

(دريافت 1400/12/15 :پذيرش)1401/03/08 :

چکیده
هدف از اين تحقیق شناخت تأثیر سـرماي اتتاـادو و اجتمـاعي بازاريـان در دورة تاجـار بـر
مظفرالدينشاه ،است .روش تحقیق در اين پژوهش تـاريخي و جهـت گـردآورو ا
سفرنامهها ،خا را  ،اسناد و مدارك تاريخي استفاده شده است .نتـاي

عـا

از

ـاکي از آن بـ ده کـه

سرماي اجتماعي بازاريان در دورة تاجار در کنار سرماي اتتاـادو آنهـا نقـش عمـدهاو را در
نقشآفريني انق بي بازاريان و پیروزو انق م مشرو یت داشته است .بازاريان دورة تاجـار بـا
بهکارگیرو سرماي اجتماعي انباشت خ د در جامع شهرو و استفاده از پ ل و نیروو کار تحت
پ شش خ د ت انستند نقشي انق بي در مشرو

اول ايفا کنند و در میدان سیاسـت بـه تـدر

دست يابند.
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نقشآفريني آنها در رونـد انقـ م مشـرو یت ايـران ،تـا فـدور فرمـان مشـرو یت ت سـ
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واژههای کلیدی :سرماي اجتماعي ،سرماي اتتاادو ،بازاريان ،انق م مشرو یت ،نقشآفريني
انق بي.

مقدمه
نگاهي به تاريخ پرفرازونشیب ايران در دورة معافر نشان ميدهد با شـل گیرو جـنش
مشرو ه روند تح ال

ايران وارد مسیرو جديد شده است .در جنبش مشـرو ه بـراو

اولین بار کارگزاران و نیروهاو اجتماعي دخیـ در آن ماالبـا
مارح کردند که تب از اين دوران در تح ال

سیاسـي و اجتمـاعي را

تبلـي تـاريخ ايـران بهچشـ نميخـ رد.

نیروهاو اين جنبش خ استار نظام سیاسي و نهادهـاو جديـدو ب دهانـد کـه ناشـي از
هرچند که تح ال

سدة اخیر ايران ازيکس مله از تح ال

جهـاني و گـذار ج امـ

غربي از سنتي به مدرن ب ده است ،اما از س و ديگر ،در ايران نیروهاو اجتمـاعي ماننـد
بازاريان ،رو انی ن ،روشنفلران ،و در جنبش مشرو ه ع وهبر ايـن گروههـا ايـ

و

عشاير ،از ع ام افلي جنبشهاو اخیر ب دهاند .در میان گروههاو ف قالـذکر بازاريـان
جز گروههايي ب دهاند که تقريباً در تمامي جنبشهاو ايـن سـده نقشآفرينـي کردهانـد.
چنانله اشرف در اين خا ص ميگ يد« :مبارزا

تجار بر ضـد اسـتبداد و اسـتعمار از

اواخر ترن سیزده و اواي ترن چهارده هجرو تمرو پديد آمد و سرآغازو شد براو
ک ششهاو متشل و ه بست آنان که ابتدا در ک شش متشل آنان براو ايجاد مجلـ
وک و تجار در تهران و شهرهاو بـزر
گرفت و سپ
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آگاهي آنان از تح ال

جهاني و بهخا ص اروپا و ظه ر مدرنیته در غرم ب ده اسـت.

آغـاز گرديـد و آنگـاه در جنـبش تنبـاک او

در نهضت مشرو یت به کمال خ د رسید» (اشـرف ،1359 ،ص.)106 .

از تشلی مجل

ملي مايـت کردنـد و راسـاو افـناف و تجـار بـه ر فعاالنـه در
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در جنبش مشرو

بازاريان در اتحاد با رو انی ن مشرو هخ اه ،به همراه روشـنفلران،
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اعتراضهايي همچ ن بستن مغازهها و تحان در سفار
پ

انگلی

مشـارکت کردنـد و

از پیروزو مشرو ه دود  40درفد از ک نمايندگان را تجـار و راسـاو افـناف

دربرميگرفتند (اشرف و بن عزيزو ،1387 ،فص130 .ـ .)133بات جه به ش اهد م ج د
معافر ايران تـاکن ن تحقیقـا

درم رد نقش بازار در تح ال

انـدکي درمـ رد چرايـي

ض ر بازاريان و ويژگيهايي که به نقشآفريني اين گروه در جنبشهاو اجتماعي سدة
اخیر ايران منجر شده ،انجام شده است ،اما اين تحقیق بات جه به آنچـه در سـا ر فـ ق
آمده است بهدنبال پاسخ به اين سؤال است :سـرماي اتتاـادو و اجتمـاعي بازاريـان در
دورة تاجار چگ نه بر نقشآفريني آنها در انق م مشرو ه اثر گذاشته است؟

مارک

در تحلی نقش نیروهاو اجتماعي در روند تح ل جامعه سرمايهدارو بـه سـ و

انق م ،معتقد است بقا

میاني (مانند خردهب رژوازو) به دو بق افلي يعني ب رژوا

و کارگر ميپی ندند .در انديش مـارک

بقـا

مت سـ (میـاني) نميت اننـد بـهعن ان

بقهاو انق بي نقـش ايفـا کننـد ،آنهـا انق بـي نیسـتند ،بللـه محافظـهکار و گروهـي
مرتج اند (مارک  ،1388 ،ص.)51-50 .
مارک

با تحلی نقش بقا

اجتماعي و ويژگيهاو آنهـا در تحـ ال

فرانسه در میان ترن  19نشان ميدهد چگ نه انق م 1848م به تأسی

اجتمـاعي

دولت ارتجـاعي

 1851و بازگشت به عقب جامع فرانسه منجر شـده اسـت و بـ رژوازو بـهدلی منـاف
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مبانی و چارچوب نظری

خا في تي مناف عام بقاتي خ د را نیز فدا ميکند و اين امر به ـذف بـ رژوازو
از تدر

و به تدر

رسیدن سلانت لبان و ل يي بناپـار
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 ،1381ص.)118 .

منجـر ميشـ د (مـارک ،
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انديشمندان مارکسیست پ
انق بيگرو در بقا

از مارک

ه عقیده با وو معتقد به عدم وج د رو ی

مت سـ بـ ده و آنهـا را بـهعلت داشـتن م تعیـت بینـابیني در

ساختار بقاتي جامعه فاتد تدر

انق بيگرو ميدانند .چنانله لنین در تحلی خـ د از

انق م  1917روسیه بر تزلزل بق خردهب رژوا تأکید مـيورزد .از نظـر وو ت دههـاو
خردهب رژوا در تمام کش رها هم اره چنین ب دهاند ،بهخا ص بین سـالهاو  1789تـا
 1871فرانسه و در انق م روسیه ،خردهب رژواها ميخ اهنـد بـا بـ رژوازو در تـدر
سهی ش ند ،بدون اينله آن را سرنگ ن سازند و اين ناشي از خ يشاوندو بقاتي آنها
با ب رژوازو است (لنین ،1360 ،فص8.ـ .)30
پ النزاس نیز در تحلی نقش نیروهاو اجتماعي در انق مهـا معتقـد اسـت ،مبـارزة
سرمايهدارو

ل دو بقه افلي ،يعنـي بـ رژوازو و بقـ کـارگر ،متمرکـز اسـت و

همانند مارک

بق خردهبـ رژوا را فاتـد جهـتگیرو انق بـي ميدانـد و هـردو ايـن

ويژگي مشترك را دارند که نه به ب رژوازو و نه به بق کارگر تعلق دارند (پـ النزاس،
 ،1391فص263 .ـ .)264
پ النزاس براو خردهبـ رژوازو جديـد و سـنتي از نظـر ايـدو ل ژيک ويژگيهـايي
همچ ن ،ايدو ل ژو ضدسرمايهدارانه ،ولي اف ح لبانه و مقاوم در برابر تح ل انق بـي
جامعه ،تدر
درازمــد

پرستي و پی ند با بناپارتیس و فاشیس و فقدان م ض سیاسي خ دمختار
را برميشــمرد (همــان ،فــص .)368-363 .وو بات جــه بــه جايگــاه
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بقاتي ( بقـا

در ـین مبـارزة بقـاتي شـل ميگیرنـد) در شـل بندو اجتمـاعي

خردهب رژوازو سنتي و جديـد در شـل بندو اجتمـاعي و نقـش سـه عناـر اتتاـاد،
معتقد است:
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ايدو ل ژو و سیاست در تعیّن بقاتي اين بقـا

و جايگـاه آنهـا در مبـارزة بقـاتي
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بق خردهب رژوا هیچ کجا از لحاظ سیاسي بق مسل نب ده است ،بللـه فقـ در
ل متکننـده را در زمینـ سـلاه و

برخي از مـ ارد ماننـد فاشیسـ جـاو بقـ

سرکردگي سیاسي ب رژوازو گرفته اسـت يـا بـه شـللي ارتجـاعي ماننـد برزيـ
«ب رژوازو دالل» سلا سیاسي را در دست گرفتـه و يـا بهشـل يـک بـ رژوازو
دولتي جاو يک ب رژوازو استعمارو خارجي را گرفته است (همان ،فـص-373 .
.)374

ب رديـ در تحلیـ گــرايش سیاســي بقــا

مختلــا اجتمــاعي ع وهبــر ســرماي

اتتاادو ،بر اشلال ديگر سرمايه مانند سرماي اجتماعي ،فرهنگي ،نمادين و سیاسـي در
تعیین جايگـاه عـام ن اجتمـاعي در فضـاو اجتمـاعي تأکیـد مـيورزد .وو جامعـه را
(ب ردي  ،1391 ،ص .)237 .با ترسی فضاو اجتماعي ميت ان جايگـاه عـام ن و دورو
و نزديلي آنها را با يلديگر براساس سرماي اتتاادو و فرهنگيشـان ،مشـخص کـرد
(ب ردي  ،1389 ،ص.)33 .
از نظر ب ردي فضاو اجتماعي دربرگیرندة خردهفضاهايي است که میـدان مينامـد و
هريک از آنها شراي  ،م ض عا

و مناف خاص خ دشان را دارند (مانند میـدان ادبـي،

علمي ،سیاسي ،دانشگاهي ،ديني ،و تجارو) .میـدانهاو اجتمـاعي مختلـا در انديشـ
ب ردي عرفهاو براو مبارزه بر سر مناف معین نیـز هسـتند .آنهـا محـ مبـارزه بـراو
دستیابي به کاالهاو فرهنگي ،تدر

سیاسي ،منزلـت و ...هسـتند (جنلینـز ،1385 ،ص.
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همچ ن فضايي اجتماعي مرکب از مجم ع بهه پی ستهاو از م تعیتها درنظر ميگیرد

.)136
ب ردي  ،در کتام تمايز به بررسي ويژگيهاو بقا

مختلا و گرايشهاو سیاسـي

«خردهب رژواها که از دو تاب انتهايي میدان بقا
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] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.11.7

آنهــا در جامعــ معافــر ميپــردازد .وو درمــ رد خردهبــ رژوازو معتقــد اســت:
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روو نقا خنثايي هستند پی سته با ترديـدها و دوراهيهـاو اخ تـي ،زيباشـناختي يـا
سیاسي م اجه ميش ند هر لحظه آمادهاند که از م ج دو رام و سر به زيـر و مایـ بـه
م ج دو مهاج و پرخاشگر مبدل ش ند» (ب ردي  ،1391 ،ص .)474 .خردهبـ رژوازو
يلي از آن گروههايي است که در عین ناخرسندو از وض م جـ د آرزوو رسـیدن بـه
ارزشهاو بق فرادست را به تا ير ميکشد  .خردهب رژواها اکراه خافي به ماـالحه
با زم کم نیست دارند .آنها همیشه در تزلزل و ترديد هسـتند ،و بـه هنگـام بحـران،
ميت انند ناگهان تغییر م ض دهند (همان ،ص.)624 .
م ـ ر در کتــام ريشــههاو اجتمــاعي ديلتــات رو و دم کراســي ســه ن ـ ق انق ـ م
ب رژوازو ،انق م محافظهکارانه از باال و انق با دهقاني را در روند تح ل و ن سازو ج امـ
تشلی دم کراسي غربي است ع املي همچ ن تعادل بین دربار خ دکامـه و اشـراف زمـیندار
خ دسر ،عدم ت انايي دربار در اعمال تدر سیاسي کام و مقاومـت اشـراف در برابـر دربـار،
اتخاذ کشاورزو تجارو بهوسیل اشراف زمیندار يا دهقانان ،استق ل بق بـ رژوا از فئـ دال و
در پايان عدم اوت ف بین اشراف و ب رژوا علیه دهقانـان و کـارگران از شـراي الزم ت سـع
دم کراتیک است (م ر ،1375 ،فص21.ـ .)23
ف رن معتقد است« .:براو اينله يک انق م اجتماعي م فق شل بگیـرد ،بايـد پـن
عام علي با ه ترکیب ش ند )1 :ت سع وابسته  )2ل مت سـرک بگر ،انحاـارگرا و
متلي به شخص  )3شل گیرو و تبل ر فرهنگهاو سیاسي مقاومت و بحـران انق بـي
همراه با  )4رک د اتتاادو و  )5ارتباط باز با نظام جهاني (يعني املان نف ذ خـارجي)»
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از سنتي به مدرن ماـرح ميکنـد .در انق مهـاو بـ رژوازو (راه اول ت سـعه) کـه نتیجـ آن

( ،1384ص .)300 .پن عام ف ق از نظر ف رن به شراياي منجـر ميشـ ند کـه املـان
تق يت جنبشهاو اجتماعي را بهوج د ميآورد.
جامع سیاسي اک ترار داشت ،هدف ادعاهاو مـؤثر ،رتیـب و نفيکننـدة يلـديگر از
266
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از نظر تیلي «انق م هنگامي آغاز ميش د که ل متي که سابقاً تحـت کنتـرل يـک
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س و دو يا چند جامع سیاسي مجزا ترار گیرد .انقـ م وتتـي پايـان مييابـد کـه يـک
جامع سیاسي وا د بار ديگر کنترل ل مت را بهدست گیرد» (تیلي ،1385 ،ص.)81 .
در وضعیت انق بي سه عام متأثر از ه با يلديگر ت تـي ميکننـد و يـک عامـ
تسهی کننده نیز به آن اضافه ميش د .1 :ظه ر افراد يا اوت فهايي که هر يـک خ اهـان
ذف ديگرو در دستیابي به ل مت هستند  .2مايـت بخـش عمـدة مـردم از ايـن
ماالبا

 . 3اکمان کن ني در وضعیتي نیستند يا ارادة آن را ندارند که اوت ف جانشـین

يا امیان آنها را سـرک م کننـد ( .4عامـ تسـهی کننده) تشـلی اوت فهـايي میـان
اعضاو جامع سیاسي و مدعیاني که ادعاهاو جديدو را ماـرح کردنـد (تیلـي،1383 ،
ص 37 .هم  ،1385 ،ص.)82 .
نیرويي انق بي در تح ال

ج ام درنظر گرفته نميشـ د و اگـر هـ گـهگاهي م ضـ

انق بي دارد ا تمال تغییر م ض از س و آنها بسیار زياد اسـت .امـا آنچـه در انقـ م
مشرو ه (1285ش) ايران رخ داده بازاريان تا فدور فرمـان مشـرو یت بـهعن ان يـک
نیروو اجتماعي انق بي تأثیرگـذار در جنـبش مشـرو ه نقشآفرينـي کردهانـد هرچنـد
مملن ب ده بعد از پیروزو جنبش و در جريان بعد از انق م ن ق نقشآفرينـي خـ د را
تغییر داده باشند .بات جه به نظريههاو بررسيشده در ف ق ،در اين پـژوهش چـارچ م
نظرو تلفیقي براو تبیین نقشآفريني بازاريان در انق م مشرو ه تدوين شده اسـت .در
بیشتر نظريههاو مارکسیستي انق م بر ويژگي اتتاادو بقا

اجتماعي تأکید ميشـ د

و ان اق ديگر سرمايه مانند سرماي اجتماعي آنها مدنظر تـرار نـدارد .در همـین راسـتا،
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در بسیارو از نظريههاو ف ق خردهب رژوازو ،بهعلت جايگاه میـانياش در جامعـه،

معتقدي جهت تبیین ض ر بازاريان بهعن ان يک نیروو اجتماعي در انق م مشـرو ه
براو دستیابي به تدر

در میدان سیاست ع وهبر سرماي اتتاادو و م تعیت اتتاـادو
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آنها بايد به سرماي اجتماعي آنها ت جه کرد.
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وت ق انق م مشرو ه و نقشآفريني انق بي بازاريان در آن ،بهعن ان شللي از تغییر
اجتماعي در فضاو اجتماعي دوران تاجار ،را ميت ان چنین تحلی کرد .در جامع ايران
تا تب از آشنايي ايران با غرم و مدرنیته (بـهعن ان ع امـ بیرونـي) بازاريـان بـهعن ان
عام ن اجتماعي میدان اتتاادو ،ت شـي در جهـت کسـب تـدر

در میـدان سیاسـت

نداشتهاند .از س و ديگر سرماي اجتماعي و سرماي انساني (نیروو نظـامي و جنگـاور)
اين فرفت را به اي

ميداده تـا بـراو بهدسـت گـرفتن ل مـت بـه بسـی نیروهـا

بپردازند .اما برخ رد ايـران بـا مدرنیتـه و نظـام رو بـه گسـترش سـرمايهدارو سـاختار
میــدانهاو مختلــا جامعــه (سیاســي ،اتتاــادو و فرهنگــي) را دچــار بحــران کــرد و
کشملش میان عام ن میدانهاو مختلا (بازاريان و رو انی ن با دولت ،روشـنفلران و
در کنار تح ال

جهاني در عرف سیاسـي ـ اتتاـادو و تـرار گـرفتن ايـران در

م تعیــت وابســتگي(بهعن ان ع ام ـ بیرونــي) ،در درون فضــاو اجتمــاعي ناســازو و
کشملش بـین عـام ن در میـدانهاو مختلـا ،بهخاـ ص بازاريـان (البتـه بـا کمـک
رو انیت) و روشنفلران با دولت ،سر برآورد .آشنايي بازاريان با غرم و درخار تـرار
گرفتن سرمايههاو افلي اين بقه يعني سرماي اتتاـادو آنهـا ،بـه ورود بازاريـان بـه
میدان سیاست و ت ش براو دستیابي به تدر

متماي منجـر شـد .آنچـه مسـل اسـت

سرماي افلي آنها يعني سرماي اتتاادو (بهعن ان نقا تدر
مناف

آنان) و بـهخار افتـادن

بقاتي بازاريان ب ده که به شل گیرو جنبشهاو اعتراضي مانند جنبش تنبـاک و
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رو انیت و ) ...را بهوج د آورد.

نقشآفريني آنها در انق م مشرو ه منجر شد .اما آنها ع وه بـر سـرماي اتتاـادو،
سرماي اجتماعي منحاربهفردو داشتهاند که در ديگر بقا

بسی کنندگي جهت ض ر در انق م را ميداده است .بازاريان بـا ضـ ر

در شهر و در کنار ل مت ،تشلی بخش عمدة جمعیت شهرو ،تمرکز فضايي ،داشتن
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آنها تدر

ک تر وج د داشـته و بـه
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نهادهاو رسمي و غیررسمي اجتمـاعي ازتبیـ افـناف ،هیئتهـاو مـذهبي ،مشـارکت
اجتماعي در ساخت کاروانسراها ،مساجد و ...راباه با دي انساالران و همچنین داشـتن
رابا نزديک با رو انیت در درون شهرها از ريق ض ر در مساجد و پرداخت وج ه
شرعي ،ت انستند در انق م مشرو ه نقش بسزايي ايفا کنند.
اين پژوهش برپاي نظريههاو فـ ق و بات جـه بـه نقشآفرينـي بازاريـان در انقـ م
مشرو ه و جنبشهاو معافر ايران ،به دنبال پاسـخ بـه ايـن سـؤال اسـت کـه سـرماي
اتتاادو و اجتماعي بازاريان چگ نه بر نقشآفريني آنهـا در انقـ م مشـرو ه جهـت
دستیابي به تدر

اثرگذار بـ ده اسـت؟ بـهعبار

ديگـر تبیـین سـازوکار نقشآفرينـي

بازاريان در انق م مشرو یت در دست ر کار پژوهش اضر است و به چگـ نگي تـأثیر
سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان بر نـ ق نقشآفرينـي آنهـا در انقـ م مشـرو ه
بین ن ق سرماي اتتاادو بازاريان در دورة تاجار و ن ق نقشآفريني آنان در انقـ م
مشرو ه جهت دستیابي به تدر

در میدان سیاست راباه وج د دارد.

بین گسترش سرماي اجتماعي بازاريان در دورة تاجار و نـ ق نقشآفرينـي آنهـا در
انق م مشرو ه جهت دستیابي به تدر

در میدان سیاست راباه وج د دارد.

متغیرهای تحقیق و شاخصها
متغیر وابسته
ن ق نقشآفريني بازاريان در انق م مشرو ه

معرفها
انق بي و مخالا وض م ج د
ضد انق بي و م افق وض م ج د
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ت جه دارد .بر همین اساس فرضیههاو افلي اين تحقیق عبار اند از:

میانه روو و اف ح لبي
بي رفي سیاسي
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متغیرمستق

م لفهها

سرماي اجتماعي

اعتماد اجتماعي

معرفها

ابعاد

اعتماد متقاب بازاريان به يلديگر مانند ترض دادن

فردو

به يلديگر و سپردن ام ال
اعتماد متقاب مردم بـه بازاريـان ماننـد عقیـده بـه
مناا ب دن ،راستگ يي و تعهد بازاريان
اعتمــاد متقاب ـ بــین بازاريــان و دي انســاالران و

نهادو

اشراف
عضــــ يت در شبلههاو

هیئتهاو مذهبي ،مساجد ،ته هخانهها ،شبلههاو

شــــــبلههاو غیررسمي

خان ادگي ،فنا

مشـــــــارکت مشــارکت مشارکت در ساخت مدارس ،ساختن پ و راههـا،
اجتماعي

در امـــ ر ساخت مساجد ،وتا
عامالمنفعه

مشارکت در چاپ و نشر روزنامه ،مجله

مايـــت
متقابـــــ

مايــت بازاريــان از يلــديگر در مقاب ـ دولــت
شل بستن بازار و بستنشیني

بازاريان از
يلديگر

مايــت بازاريــان از يلــديگر در مقاب ـ ت ســع
شرکتهاو خارجي
مايت و کمک به مستمندان و افراد فقیر جامعه

مايـــت

مايت متقاب بازار و رو انیت

بازاريان از
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اجتماعي

و رسمي

ديگــــــر
گروههــاو
اجتماعي

270

] [ DOR: 20.1001.1.23221941.1401.14.1.11.7

سرماي اتتاادو

نیروو کار ،پ ل ،شرکتهاو تجارو

سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان  ...ــــــــــــــــــــ سید عليافغر سیني ن ذرو و هملاران

روش تحقیق و ابزار گردآوری دادهها
روش تحقیق در اين پژوهش تاريخي ب ده و شی ة گردآورو ا

عا « ،کتابخانهاو و

اسنادو» است .ابزار گردآورو «فیش» و روش تجزيه و تحلی ا

عا  ،تجزيه و

تحلی سفرنامهها ،خا را  ،اسناد و مدارك تاريخي دردوران تاجار است .بات جه به
اينله بازاريان در شهرهاو مختلا فعال ب دهاند در ت فیا وضعیت سرماي اتتاادو
و اجتماعي آنها ،تمرکز اين پژوهش بر روو بازاريان ايراني (در شهرهايي مانند تهران،
شیراز ،ب شهر ،اففهان و تبريز) است ،ولي درم رد نقشآفريني در انق م مشرو ه بر
ن ق نقشآفريني بازاريان در تهران ،بهعن ان کان ن انق م ،تاکید ميش د .در اين تحقیق
وا د تحلی گروه بازاريان هستند .لذا جهت بررسي ويژگيهاو اين گروه اجتماعي از
بازاريان دوران تاجار و مشرو یت ا

عا

داشتهاند ،استفاده شده است.

یافتههای تحقیق
توصیف سرمایۀ اقتصادی بازاریان در دورۀ قاجار
در اين بخش سعي شده تا ابعاد و میزان سرماي اتتاادو بازاريان اع از جمعیت و
نیروو کار ،پ ل و شرکتهاو تجارو بات جه به اسناد م ج د ،م ردبررسي ترار گیرد.
الف) جمعیت و نیروی کار
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سفرنامهها ،وتاي نگارو ها ،خا را

و کتب تاريخ اجتماعي ـ اتتاادو ،که درم رد

آمار بقهبندو شده و دتیقي از نیروو کار بازاريان دورة تاجار وج د ندارد ،اما آمار
م ج د نشان از وج د يک بقه خردهب رژوازو گسترده و تعداد کمي شبهسرمايهدار در
فادرا

کاالهاو خام ،فرافي و ملکدارو رشد کردهاند .بق دادههاو جدول ،1
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دورة تاجار دارد که به م ازا

رشد م تعیت وابستگي ايران در نظام سرمايهدارو و
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ف رن در تخمین درفد جمعیت ايران براساس شی ة ت لید ،جمعیت سرمايهداران را در
اواخر ترن  18و اواي

ترن  19می دو

دود  3تا  4درفد و جعیت بق

خردهسرمايهدار را بین  17تا  22درفد برآورد ميکند (ف رن ،1383 ،ص.)212 .
جدول  :1درصد جمعیت ایران براساس شیوۀ تولید 1630 -1914م1009 -1293 /ش (فورن،
 ،1383ص)212 .
سال

بستانلار

دهقان سه برو

خرده کااليي

سرمايهدار

1630

33 -40

45 -55

15-10

0

1800

30 -50

40 -50

10

0

1914

25

50 -55

17 -22

3 -4

ذکر مي کند که نمايانگر اوضاق اجتماعي در اواخر تاجاريه و اواي دورة پهل و است و
تعداد  202ن ق شغ مشخص شده است که ت زي دستهجمعي آنها بر سب ردههاو
افلي و مشخاا

عمده در جدول  2آمده است (اشرف ،1359 ،ص.)24 .

جدول  :2مشخصات عمدۀ تجار و اصناف تهران در سال 1345ق (اشرف ،1359 ،ص)24 .
ردههاو افلي

ان اق مشاغ

تعداد دکان

استاد

شاگرد

پادو

تجار

14

822

734

876

134

کسبه

89

9589

7498

6197

1538

پیشهوران

99

4988

5034

7128

2631

جم

202

15399

13266

14201

4303
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اشرف آمارو از جمعیت بازاريان تهران بق ا ااوی افناف تهران در سال 1345ق

آمار ف ق از جعیت بازاريان و فعالیت گستردة آنان در اتتااد شهرو ايران به آنها
تدر

الزم را در تشلی شبلههاو اجتماعي رسمي (مانند فنا) و غیررسمي (مانند

پشت ان جمعیت متمرکز شهرنشین ،ه بستگي اجتماعي و مشارکت اجتماعي گستردهاو
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گروههاو مذهبي و عض يت در پات قهاو خاص خ د) ميداده است .بازاريان به

سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان  ...ــــــــــــــــــــ سید عليافغر سیني ن ذرو و هملاران

که داشتهاند به بزر ترين نیروو اعتراضي در جنبشهاو اجتماعي اين دوره تبدي
شدند و سرانجام با بستنشیني پانزده هزار نفرو در سفار  ،که معادل يک س م نیروو
کار در تهران ب ده است (آفارو ،1385 ،ص ،)84 .و مايت از مشرو ه ت انستند به
پیروزو در مقاب

ل مت دست يابند.

ب) سرمایۀ اقتصادی بازاریان ـ پول
در نیم دوم ترن ن زده و با گسترش فعالیت بازرگاني برخي از بازاريان بهواسا
گسترش تجار

خارجي ،فادرا

م اد خام و واردا

کاالهاو خارجي ،زمیندارو و

فرافي ت انستند میزان سرماي مالي خ د را افزايش دهند .نا ق ميگ يد« :بازرگانان
داشتند» (نا ق ،1368 ،ص .) 212 .گزارش فل ر از میزان سرماي تجار ايراني در نیم
دوم ترن ن زده نشان ميدهد که با رونق فادرا
خارجي و خريد زمین در شهرهاو بزر

م اد خام و واردا

مان عا

ايران تعدادو سرمايهدار در بازار ظاهر

شدهاند که سرماي آنها چشمگیر ب ده است:
در استرآباد اجي محمد سن و اجي عليا مد سرمايهدارو در دود فد و
ده هزار ت مان داشتند .در  1893در يزد کنس ل انگلی

گزارش داد که در اينجا

تعدادو تاجر ثروتمند هست که سرماي تجارو آنها در دود دو میلی ن ت مان
است .در شیراز در  1904تخمین ميزدند که سرماي تجار ايراني بیش از شش
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ايراني تب از 1850م شايد سه تا چهار نفرشان  30تا  40هزار ت مان سرماي نقدو

میلی ن ت مان است .ميگفتند اجي محمد سن امینالضرم  25میلی ن ت مان
ثرو

ک ن گشت ،تخمین ميزدند که يک تا دو میلی ن ت مان ثرو

دارد.

ديگر که در کار خ د م فق ب دند عبار اند از محمد اسماعی
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ثرو

دارد معینالتجار از ملکدارو ،معدنکارو و تجار

سرمايهداران بزر

با اروپا و هند فا ب
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مغازو تبريزو ،اجي محمدتقي شاهرودو و ملکالتجار تهران ازجمله تجار
غیرمسلمان برادران ت مانیانت (ارمني) فق

در روسیه بالغ بر  24میلی ن ترآن در

 1917دارايي داشتند و اربام جمشید (پارسي) از نم نههاو تاجران م فق ب دند
(همان ،فص171 .ـ .)172

کرزن در  1889م ( 1267ش و  1306ق) در سفر به ايران در مشهد تعداد فرافها
را  144فرافي خا في با جم سرماي  931000ت مان يا  266000لیره ذکر ميکنند
که فق دو تا از آنها هر کدام فدهزار ت مان ( 28570لیره) و سه تا از آنها پنجاه هزار
ت مان ( 14285لیره) و دو تا با سرماي سي هزار ت مان ( 8570لیره) و بقیه فراف جزء
ب دهاند (کرزن ،1387 ،ص.)234 .
داشتهاند و معم الً تسمت عمدة بازاريان رده باالتر بین  10تا 40هزار ت مان پ ل
داشتهاند (اشرف ،1359 ،فص 74-73 .عیس و ،1388 ،ص .)65 .بنابراين بخش
عمدة بازار (ردة مت س ) ک تر از 10هزار ت مان سرماي پ لي داشتهاند.
اما همین تعداد از تجار بزر

با هملارو بازاريان ردهمت س در جنبش مشرو ه،

با مايت مالي و غیرمالي از جنبش ،نقشي انق بي ايفا کردند .تأمین مالي رهبران
جنبش ،تب ل هزينههاو بستنشیني و تي مايت از کسب خردهپا و شاگردان آنها
براو تعای نگه داشتن بازار اتداماتي ب ده که ادام روند جنبش مشرو ه را املانپذير
کرد (ترابي ،1384 ،فص.)137-136 .
ج) سرمایۀ اقتصادی بازاریان ـ شرکتها
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بق گزارشا

اين دوران تعداد کمي از بازاريان بیش از  40تا  50هزارت مان پ ل

با گسترش فعالیت شرکتها و بازرگانان خارجي در ايران ،بازاريان و بهخا ص تجار
شرکتهاو تجارو کردند .تأسی

شرکتهاو تجارو ،شبله اتتاادو ـ اجتماعي

جديدو براو آنها بهوج د آورد و به آنها در آگاهي از وضعیت اتتاادو ـ اجتماعي
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ايراني براو رتابت با بازرگانان خارجي در نیم دوم ترن  19شروق به تأسی
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داخلي و خارجي کمک کرد .بیشتر اين شرکتها با تبدي به واساههاو شرکتهاو
خارجي و تهیهکنندة م اد خام براو آنها شدند و يا به کار فرافي جهت رتابت با
بانکها برآمدند .روند تشلی شرکتها در ايران تي به شهرهاو ک چک نیز نف ذ
يافت و بازاريان در شهرهاو ک چک دست به تشلی

شرکت يا سنديلا ميزدند

(عیس و ،1388 ،ص.)67 .
از شرکتهاو معروف اين دوران ميت ان از جمشیديان ،اتحاديه ،محم ديه،
مسع ديه ،جهانیان ،شرکت عم مي ايران و کمپاني فارس ،کمپاني ترياك و شرکت
اس میه نام برد .بهجز شرکت اس میه مابقي شرکتها ع وهبر واردا
خارجي و فادرا

کاالهاو

م اد خام ،فعالیت گستردهاو در فرافي داشتهاند (ترابي،1384 ،

ص .)74 .برخي از سهامداران و مؤسسان شرکتها ،نقش عمدهاو در انق م مشرو ه
بازاريان در روند جنبش مشرو ه بهسبب دردست داشتن سرماي اتتاادو،
به خا ص پ ل و نیروو کار شهرو ،نقش انق بي در پیروزو مشرو ه و تشلی اولین
مجل

ش راو ملي ايفا کردند .آنها از ريق مايت مالي از بستنشینان در رم

عبدالعظی  ،مايت مالي از مهاجر
تحان در سفار

انگلی

به ت و همچنین بستن بازار و پرداخت هزينههاو

و بسی نیروو کار بازار ،در پیروزو انق م مشرو ه نقشي

پیشرو و انق بي ايفا کردند (همان ،فص.)135-134 .
توصیف وضعیت سرمایۀ اجتماعی بازاریان در دورۀ قاجار
در اين بخش سرماي اجتماعي بازاريان دردورة تاجار از ريق سه شاخص افلي اين
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و پايدارو جنبش داشتهاند.

متغیر يعني شبله هاو اجتماعي بازاريان ،میزان اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي
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آنها م ردبررسي ترار خ اهد گرفت.
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الف) شبکههای اجتماعی بازاریان
واژة بازار در زبان فارسي به معني مح خريد و فروش و عرض کاالست .در فارسي
میانه بهف ر

وازار و وازار

(بازارو) و وازارگان بهکار ميرفته است (سلاانزاده،

 ،1393ص .)11 .از نظر ملاني ميت ان بازار را شبلهاو جغرافیايي با کارکردهاو
اتتاادو و تخااي در هر شبله درنظر گرفت شبلهاو که هر انشعام آن مختص
مبادل کاال يا پیشهاو خاص است و درمجم ق شبل بازار را تشلی ميدهد .پ الك در
سفرنام خ د درم رد تجم هر فنا در يک راسته يا تجار کاالهاو خافي در يک
کاروانسرا در بازار تهران چنین مين يسد« :به م جب يک رس تدي پیشهوران يک
رشت خاص براو خ د بازارو را در اختیار دارند و همچنین بازرگانان يک شهر معین
 ،1368ص .)66 .اورس نیز در ت فیا بازار تهران ميگ يد« :هر فنعت يا رفهاو،
بازارچه ،راهرو و سراو خافي را براو خ د دارد و هر کسي بهدرستي ميداند براو
انجام کار خ د دتیقاً به کجا بايد مراجعه کند» ( ،1382ص.)241 .
بازار ايراني فق يک فضاو اتتاادو نب ده ،بلله ن عي شبل اتتاادو ،اجتماعي ـ
فرهنگي نیز ب ده است و در درون خ د مساجد و مدارس مذهبي را جاو ميداده است.
رنه دالماني در سفر خ د ي سالهاو  1899و  1907به ايران درم رد بازاريان و تجم
آنها در کنار يلديگر و همچنین ض ر آنها در مسجد بازار اشاره ميکند (دالماني،
 ،1393ص .)129 .بازارها دروات ست ن فقرا
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فنعتي ،مث ً يزد ،کاشان ،کرمان و غیره در کاروانسراو معین سلني گرفتهاند» (پ الك،

شهر را تشلی ميدادند و به مغز شهر

يعني مسجد جام ميپی ستند (سرايي ،1389 ،ص .)26 .ع وهبراين ،بازار مح تبادل
مردم برساند ،غالباً عدهاو بهعن ان جارچي ،آن خبر را ابتدا در بازار افلي شهر جار
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ا

عا  ،اخبار و روزنامهها ب ده است .وتتي ل مت ميخ است خبرو را به ا

ق
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ميزدند .اين ن ق ا

ق رساني فق

مختص ل مت نب د و مردم نیز در م اردو با

پرداخت مبلغي به جارچیان از اين روش استفاده ميکردند (سلاانزاده ،1393 ،ص.
 28دوگ بین  ،بيتا ،فص.)64 -63 .
مساجد ،ته هخانهها ،هیئتهاو عزادارو و انجمنهاو فت

جزوي جدانشدني از

بازار را تشلی ميدادهاند که مح تجم بازاريان ب ده است .ته هخانههاو درون بازار
مح تجم افراد يک فنا ،يک ت میت خاص و گروههاو مختلا اجتماعي ب دند
(فل ر ،1366 ،ص .)61 .نم نهاو از نقش ته هخانهها را بهعن ان شبلهاو اجتماعي و
مؤثر بر ناآراميهاو سیاسي ميت ان در گزارش کاساک فسلي در بام ناآرامي تهران
پ

از تت نافرالدينشاه مشاهده کرد« :به ترار ا

از ته هخانهها فادر ميش د که مردم در آنجا اجتماق نم ده و هرگ نه اکاذيبي

که مملن است ايجاد آش م نمايد محرمانه رد و بدل مينمايند» (کاساک فسلي،1344 ،
ص.)76 .
از مااديق عض يت بازاريان در شبلههاو غیررسمي اجتماعي ض ر پررنگ آنها
در هیئتهاو عزادارو و برگزارو مراس هاو مذهبي و مشارکت گستردة بازاريان در
اين مراس است (دولتآبادو ،1362 ،ص 52 .فل ر ،1366 ،ص .)63 .درم رد اهمیت
شبلههاو اجتماعي مذهبي گفتني است که اولین رکتهاو اعتراضي جنبش مشرو ه
از ريق مجال

عزادارو ماه محرم آغاز شد .براو مثال ،خبر عل

لباس رو انیت و پخش اين عل

در مجال

(دولتآبادو ،1365 ،ص ،)5 .و اعتراضا

و هیئتهاو عزادارو انجام شد

به وضعیت نابهسامان اتتاادو جامع

وعاظ ،در هیئتهاو عزادارو و مراسمي که در

مساجد بهپا ميشد مارح ميشد.
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تاجار ،انتقادا

از ل مت ،ت س

ن ز بلژيلي با
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انتشارا

عا

وافله در ايام اخیر کلی
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مه ترين شبلههاو اجتماعي رسمي در دوران تاجار ميت ان از افناف نام برد .در
بازارهاو ايراني کسي بدون عض يت در افناف نميت انست در بازار فعالیت کند .فل ر
ميگ يد« :هر فنا به دست ر ل مت يک بق مالیاتي تشلی ميداد .بنابراين هیچ
کاسب يا پیشه ورو اجازه نداشت که در خار فنا کار کند .اين تان ن پی سته اجرا
ميشد» (فل ر ،1366 ،فص .)50 -49 .اورس در اين خا ص مين يسد« :اين دو
دسته (پیشهوران و تاجرها) ،تشلی

فنفي نیز دارند و کسي را به نمايندگي خ د

انتخام ميکنند تا به ر غیررسمي بین آنها و مقاما

دولتي واساه باشد .براو اين

کار فندوق مشترکي نیز دارند که اعضاو فنا به فراخ ر ال مبلغي ميپردازند»
(اورس  ،1382 ،ص.)314 .
است و همین ويژگي افناف به بازاريان در جنبش مشرو ه در رکتهاو اعتراضي
کمک شاياني براو بسی ت دههاو شهرو ميکرد .اهمیت افناف زماني بیشتر آشلار
شد که 50درفد نمايندگان شهر تهران در دورة اول مجل

را تجار و نمايندگان

افناف تشلی ميدادند (شجیعي ،1383 ،ص .)255.ش اهد تاريخي نشان ميدهد که
بازاريان ع وهبر عض يت در شبل رسمي افناف ،ازدوا هاو درونگروهي و رواب
خ يشاوندو نیز داشته اند و ن عي شبل اجتماعي غیررسمي نیز در درون افناف وج د
داشته است (فل ر ،1366 ،ص 50 .شمی  ،1374 ،ص )375 .و همین امر مايت آنها
از يلديگر را در فضاو شهرو دوچندان ميکرد.
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افناف بازار دروات يک شبل اتتاادو ـ اجتماعي نهادينه و منظ در بازار ب ده

بازاريان بهواسا اين شبلههاو اجتماعي ،در روند جنبشهاو اجتماعي و
خ د همراه سازند و با بسی نیروهاو اجتماعي همیشه اضر در بازار اتداما
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اعتراضا

دوران تاجار ميت انستند گروههاو امي خ د بهخا ص رو انی ن را با
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در سري ترين زمان مملن انجام دهند و نقشي عمده در پیروزو انق م مشرو ه ايفا
کنند.
ب) اعتماد اجتماعی بازاریان در دورۀ قاجار
بسیارو از مناب دورة تاجار از درستلارو ،امانتدارو ،راستگ يي و اعتبار بازاريان در
جامع ايران سخن گفته اند .دوگ بین در سفرنام خ د درم رد اعتماد اجتماعي و اعتبار
بازاريان نزد مردم ايران مين يسد« :يلي از بزر ترين بقا

شهرنشین ايران کسبه

هستند که نزد مردم خیلي ا ترام دارند .کسب ايراني مردماني درستلار و امین ميباشند
 ...کسب ايراني مردماني امین هستند و چ ن ميدانند اساس زندگي آنان بسته به
آنها نخ رد» (دوگ بین  ،بيتا ،ص.)30 .
پ الك نیز در سفرنامه اش به اعتماد مردم به بازاريان و امانتدارو آنان اشاره کرده
است (پ الك ،1368 ،ص .)393 .سیني فسايي در فارسنام نافرو درم رد تني چند
از بازاريان شیراز مين يسد:
آتا محمد سین ،آتا لاا علي و آتا محمد ابراهی تاجردهشتي ،هر يک در امانت
و ديانت معروف و مشه رند ع وهبر اين اجي محمدر ی تاجر دهدشتي ،در
درستلارو و اعتبار مشه ر و معروف ب د و اجي زينالعابدين به رياست تجار و
نهايت اعتبار و ا ترام ب د ( سیني فسايي ،1378 ،فص.)1033 -1032 .
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اعتمادو است که مردم به آنها دارند سعي ميکنند که هرگز لامه به سن شهر

از مااديق اعتماد متقاب (بینشخاي) بازاريان به يلديگر و اعتماد مردم به بازاريان
مي ت انی به روا ترض دادن پ ل در میان بازاريان اشاره کنی (مارتین ،1389 ،ص.
بازاريان مرس م ب ده است (اتحاديه و رو ي ،1385 ،ص .)628 .اسناد اين دوران نشان
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 .)37ع وه بر روا ترض بین بازاريان و مردم ،سپردن پ ل بهف ر

امانت نیز بین

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

ميدهد آنها به مقیاس وسیعي وام در اختیار مردم ترار ميدادهاند يا از ريق دراختیار
گرفتن سرماي ديگران و انجام ام ر تجارو ،به فا بان سرمايه س د پرداخت
ميکردهاند (اورس  ،1382 ،ص 315 .مست في ،1388 ،ص 383 .اتحاديه و رو ي،
 ،1385ص.)378 .
مؤلف ديگرو از اعتماد اجتماعي در میان بازاريان ،انجام معام

بهف ر

شفاهي

و بدون ردوبدل کردن پ ل در بازار (شمی  ،1374 ،ص 372 .کاساک فسلي،1344 ،
ص )54 .و استفاده از برا

ب ده است .آنها از ريق برا

اجتماعي ـ اتتاادو يک کاسب ب ده است ،معام
شهرهاو مختلا انجام ميدادهاند .برا

که دروات

اوو اعتبار

خ د را بدون تبادل پ ل نقد بین

دروات ن عي اعتماد اجتماعي و جايگزين پ ل

با گسترش مراودا

تجارو بین ايرانیان و شرکتهاو خارجي و نف ذ سیاسي ـ

اتتاادو غرم در ايران ،آنها ت انستند نزد نمايندگان و شرکتهاو تجارو غربي نیز
اعتبار اتتاادو ـ اجتماعي بااليي کسب کنند و اعتماد اين شرکتها (اعتماد نهادو) را
به خ د جلب کنند .براو مثال ،اجي عبدالر ی تاجر شیرازو ،مدير کمپاني تجارتي
فارس ،که نمايندگي شرکت م يیر و ت يیدو را داشت يا اجي میرزا محم د کازروني
بزر ترين تاجر شیراز که عام شرکت دي يد ساس ن ب د (اشرف ،1359 ،ص.)55 .
محمدمهدو ملکالتجار (در ب شهر) بهواسا اعتبارش نمايندة چندين شرکت و کمپاني
خارجي در ايران ب د ازجمله کمپاني زيگلر ،کرو بال و مي (دشتي ،1388 ،ص.)172 .
اعتماد به بازاريان فق
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با تلیه بر اف ل اخ تي ب د (ترابي ،1384 ،ص 48 .نا ق ،1371 ،ص.)30 .

مخا ص شرکتهاو تجارو غربي نب ده و تي مؤسسا

ميدادهاند (مست في ،1388 ،ص 454 .انتر ،1369 ،ص.)83 -82 .
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مالي مانند بانکها ه به بازاريان ايراني اعتماد داشتهاند و به آنها وامهاو بدون وثیقه
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اعتماد اجتماعي بازاريان بهعن ان بعدو از سرماي اجتماعي آنها در میان اتشار
مختلا جامعه را ميت ان زيربناو هملارو انق بی ن با بازاريان برشمرد و مراجع
انق بی ن به آنها در روند جنبش مشرو ه نشاندهندة میزان باالو اعتماد اجتماعي
بازاريان نزد رهبران جنبش مشرو ه ب ده است و ش اهد اکي از آن است که آنها
رحها و نقشه هاو خ د را براو شروق اعتراضا

با بازاريان درمیان ميگذاشتند
انگلی  ،اعتبار و

(ملکزاده ،1373 ،ص )254 .و در روند بستنشیني در سفار

اعتماد خارجيها نسبت به بازاريان را در پیشنهاد شارژ دافر جهت کمک مالي به تجار
ميت ان مشاهده کرد (ترابي ،1384 ،ص.)136 .

از مااديق و معرفهاو ديرين مشارکت اجتماعي بازاريان ميت ان به ساخت مساجد،
م ت فههاو بازار مانند مغازهها ،زمین ،مام و کاروانسرا ،مايت و کمک مالي در
ام ر خیريه ،پرداخت خم

و زکا  ،سه امام و نذورا  ،کمک به مدارس ديني

اشاره کرد (مارتین ،1389 ،ص 37 .فل ر ،1366 ،ص .)154 .آثار اواخر ترن سیزده و
اواي

ترن چهارده هجرو ش اهدو از مشارکت تجار در ساختن سراها ،پ ها،

کاروانسراها ،تنا ها ،مدرسهها ،دارااليتامها و مسجدها بهدست ميدهند (اشرف،
 ،1259ص.)28 .
ن يسندة فارسنام نافرو درم رد مشارکت اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان در ام ر
عامالمنفعه در شیراز گزارشاتي از ساخت کاروانسرا ،پ  ،عمار
مذهبي ت س
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ج) مشارکت اجتماعی بازاریان در دوران قاجار

خیريه و اماکن

بازاريان اراوه ميدهد ( سیني فسايي ،1378 ،ص .)918 .دولتآبادو

آبادو آن [شهرها] و بناهايي که در نجا و کرب
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درم رد نقش تجار ،در کنار علما و اعیان دولتي ،در آباداني عتبا

عراق ميگ يد« :آثار

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

اغلب بهوسیل سرمايهداران از رجال دولت يا تجار و اعیان ايراني شده است» ( ،1362ص.
.)35
از ديگر مشارکتهاو فرهنگي کمک به انتشار برخي از روزنامهها ب د ازجمله
روزنام مظفرو ب شهر ،ف ر اسرافی و روزنامههاو چهرهنما ،ثريا و پرورش که در
مار نشر ميشد و از روزنامههاو رفدار اف
بسیارو از وک و روزنام

ا

ب د (ترابي ،1384 ،ص.)46 .

ب المتین در شهرهاو مختلا ايران ازجمله اففهان،

کرمانشاه ،تزوين ،بندرگز ،جلفا ،کرمان ،رفسنجان ،بندرعباس ،بارفروش ،يزد استرآباد و
گنبد کاووس از تجار و بازاريان ب دند (روشن ،1388 ،ص.)676 .
وتا نم نه او از مشارکت اجتماعي گستردة بازاريان در ام ر عام ب ده است .بق
دوران روا داشته است (دوگ بین  ،بيتا ،ص 44 .اتحاديه و رو ي ،1385 ،ص،108 .
 .)675 ،207در ديگر شهرهاو ايران نیز نم نههاو بسیارو از وتا ت س بازاريان در
اين دوران به چش ميخ رد مانند وتا بازارچهاو در محل خ اجه خضر کرمان
ت س

زعی باشي يلي از بازاريان معتبر کرماني ،وتا چندين کاروانسرا در مسیر

کرمان مشهد ت س

اربام کرم علي ،يا وتا کاروانسراو سراو گلشن ت س

آتا

عبدالباتي تاجر کاشاني در بازار اختیارو کرمان (نیکپ ر ،1391 ،ص.)112 ،106 .
درم رد مايت بازاريان از يلديگر در مقابله با ت سع تجار

خارجي در ايران در

نیم دوم ترن  19ميت ان به چند م رد اشاره کرد ،مانند عدم بهکارگیرو کشتيهاو
انگلیسي ت س
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اسناد و مدارك تاريخي ،وتا بخشي از سرمايه براو نیازمندان و ام ر خیريه در اين

تجار ايراني براو م کاالها در سال 1838م (مارتین ،1389 ،ص.

و درخ است از دولت جهت جل گیرو از ورود کاالهاو ت لیدو اروپايي در 1884م،
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 ،)62تحري مارف چاو در سال 1841م در تهران و تبريز ،تشلی اتحاديهاو از تجار
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تحري فادرا

برن از تبريز در سال  1853م و تحري فدور گندم و ج در سال

1854م ،تحري فدور پش در کرمان و يزد به سال 1855م ،تحري فدور غله به مد
مد

پانزده روز در ب شهر به سال 1875م (عیس و ،1388 ،فص.)115 -114 .
مايت بازاريان از يلديگر در برابر ل مت ،به شل بستنشیني يا ش رشهاو

اعتراضي و تي ستیز بین بازاريان و مأم ران ل متي نم د مييافته است و نم ن بارز
آن جنبش تنباک ست (فل ر ،1366 ،ص .)103 .نم نههاو فراواني از بستنشیني را
مي ت ان در دورة تاجار مشاهده کرد

ادث مختلا مانند درگیرو تجار بر روو

افزايش ع ارض گمرکي با دولت در سال  1882و  1895که به بستن بازار منجر شد و
درنتیجه ل مت تسلی شد .در ادثهاو مشابه در سال 1899م نیز بحث افزايش
دستوپا کنند که ل مت ناگزير به تسلی ش د (همان ،فص223 .ـ .)225
يلي از گروههايي که با بازاريان رواب بسیار محلمي داشتهاند و مايتهاو آنها
از يلديگر در تاريخ ايران نم نههاو فراواني وج د دارد رو انی ن ب دهاند .دوگ بین
نیز در سفرنام خ د به مايت رو انیت از بازاريان اشاره کرده است و ميگ يد« :اتلا
افناف در ايران به دو بقه است :اول به بق بازرگانان که عم ماً افناف براو آنها
کار ميکنند به روکه ميت ان گفت بازرگانان ايراني اربام بق افناف هستند
دومین نقا اتلا کسبه علماو رو اني هستند» (دوگ بین  ،بيتا )35 ،فل ر در همین
راباه مين يسد« :روا ب علما با کسبه و فنعتگران است ار ب د .بازاريان بهشد

مذهبي
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ع ارض بر روو برخي از کاالها مارح شد که باز ه بازرگانان ت انستند آنقدر ه اخ اه

ب دند و چ ن عل دين در انحاار علما ب د ،بازاريان آنها را به چش رهبران رو اني
نزديک ميکرد .بسیارو از اعضاو فنا م ب دند» (فل ر ،1366 ،ص .)24 .مايت
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مينگريستند .به ع وه معام

تجارو ،محاک داورو و غیره ،علما و بازاريان را با ه
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متقاب بازاريان و رو انیت در جنبش تنباک نم ن بارزو از مشارکت اجتماعي م فق
اين دو گروه در دورة تاجار است .علما يلي از محرکان افلي جنبش و بهعن ان
نمايندة بازاريان و تجار فعالیت ميکردند (کدو ،1356 ،فص79.ـ .)80
گروه ديگرو از مردم که معم الً بقا

مختلا بازارو به اشلال متفاو

غیرمالي) در مايت از آنها فعال ب دهاند بقا

(مالي و

پايین جامعه و فقرا هستند .در میان

بازاريان ،داشمشدوها و ل يها (که بیشتر به شغ دستفروشي و همچنین کاسبي
می هفروشي و آجی فروشي مشغ ل ب دهاند) از نظر کمک و مايت از فقرا در جامع
تاجار معروفتر و مشه رتر ب دهاند (مست في ،1388 ،ص.)303 .
در تاريخ دورة تاجار نم نههاو بسیارو از

ادث ف ق را ،که نشاندهندة مايت

بقا

پايین باشد ،مي ت ان يافت .اين ش اهد تاريخي اکي از مشارکت اجتماعي

باالو بازاريان در زندگي اتتاادو ـ اجتماعي جامع شهرو دوران تاجار ب د و به آنها
زمینهها و فرفت هاو الزم را براو کسب سرماي اجتماعي بیشتر در جامع شهرو
نسبتبه ديگر گروههاو اجتماعي اراوه ميکرد .بازاريان بهعلت میزان باالو مشارکت
اجتماعي و آشنايي با روشهاو مايت از يلديگر (بستن بازار و بستنشیني) و
مايت از گروههايي که با آنها پی ندهاو اجتماعي ديرينه داشتهاند ،ت انستند در
جنبش مشرو ه سرماي اجتماعي خ د را در راستاو دگرگ ني و تغییرا

اجتماعي

جامعه بهکار گیرند.
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بازاريان از يلديگر ،مايت آنها از گروههاو مختلا و بهخا ص رو انی ن يا

تحلیل فرضیات
جنبش مشرو ه ميپردازي

و سعي خ اهی
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درادامه به بررسي رابا سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان و ن ق نقشآفريني آنها در
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اتتاادو ـ اجتماعي از س و بازاريان را در روند جنبش بررسي کنی و ن ق نقشآفريني
آنها را در روند انق م مشرو ه (نقش انق بي) و دستیابي آنها به تدر

تحلی کنی .

جنبش مشرو ه در ايران را ميت ان اولین انق م اجتماعي در تاريخ معافر ايران
دانست که نیروهاو شهرو نقش افلي را در دستیابي به تدر
هست افلي آنها را بازاريان،

سیاسي ايفا کردند و

م و رو انی ن و روشنفلران تشلی ميدادند .اما در

میان اين گروهها ،بازاريان از نظر مشارکت اتتاادو ـ اجتماعي و بسی نیروها نقش
مح رو را داشتهاند و در کنار سرماي اتتاادو ،بهعلت سرماي اجتماعي وسیعي که در
اختیار داشتهاند اع از شبلههاو اجتماعي ،اعتماد اجتماعي و مشارکت اجتماعي آنها
در ام ر شهرو به نیرويي همیشه آماده در جنبش مشرو ه تبدي شدند.
مشارکت اجتماعي بازاريان در شل گیرو جنبش مشرو ه مين يسد:
تجار با هملارو چند نفر از آزادوخ اهان معروف مجمعي تشلی دادند و بعضي
از راساو افناف را با خ د ه دست کردند و در مخالفت با دولت ،با رهبران ملت
ه فدا شدند ،زماني نلشید که چند نفر از تجار معتبر و معروف به امانت ،مانند
اجي سید محمدفراف عل و ،اجي محمدتقي شاهرودو ،اجي امینالضرم،
اجي علي شالفروش ،معینالتجار ب شهرو ،اجي محمدتقي بنلدار و عدهاو
ديگر زمام ام ر را بهدست گرفتند و مرکز مه مستعد براو انق م تشلی داده شد
که در آينده عام مهمي براو بهدست آوردن مشرو یت گرديد (ملکزاده،1373 ،
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ملک زاده درم رد اعتماد اجتماعي و اعتبار بازاريان نزد انق بی ن و تأثیر مايت و

ص.)254 .

بازاريان که در تیام تنباک به تدر

خ د در دستیابي به خ استههايشان ،البته با

ديگر گروهها ،به خا ص رو انی ن و روشنفلران ،ت انستند در دستیابي به تدر
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مايت متقاب از س و علما ،پي برده ب دند در جنبش مشرو ه نیز با مايت متقاب
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میدان سیاسي م فق باشند .ماجراو ن ز بلژيلي و درخ است عزل او از گمرك ايران
سرآغازو دوباره براو اعتراض به وض م ج د از س و بازاريان شد .ض ر ن ز در
گمرك ايران نتیج اخذ وام از دول استعمارو و واگذارو امتیازا

در دورة تاجار ب ده

است درنتیجه
ن ز در کارهاو دولتي فا ب اختیار شده و براو افزايش ع ايد گمرك فراتر از
نظامنام گمرك به تجار تعدو مينم د و مأم رين گمرك ه براو استفادة
شخاي نسبتبه تجار سختيها ميکردند ،اين ب د که کینه از مدير ادارة گمرك در
دل تجار ايراني پیدا شده ب د (همان ،ص.)253 .

اما آنچه ت انست نیروهاو انق بي شهرو را،

ل مح ر اعتراض به ن ز ،به

مر له ،شبله هاو اجتماعي غیررسمي اع از ض ر در مساجد و مجال

عزادارو و

روضهخ اني و مايت متقاب علما و بازاريان در جريان بستنشیني در رم عبدالعظی
م جب روشن شدن م ت ر انق م و آغاز کشملش شد .دست به دست شدن عل
ن ز ،با لباس رو انیت درمجل

رتص ،در روضهخ انيهاو محرم سال (1323اسفند

 1283ـ مارس  ) 1905باعث علني شدن انتقادا

از دولت در مساجد ،که مح تجم

بازاريان و مردم عادو ب ده ،مي ش د و در اين میان سید عبدا ...بهبهاني نقش عمدهاو در
انتقاد از دولت ايفا ميکند .شاه به او وعده

مشل

را ميدهد ،اما پ

از چند

روز و با عدم اجرايي شدن وعدههاو شاه دوباره مخالفتها باال گرفته و اين بار با
مشارکت اجتماعي بازاريان از ريق بستنشیني در رم عبدالعظی اعتراضا
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رکت درآورد مشارکت اجتماعي و شبلههاو اجتماعي بازار ب ده است .در اين

آغازو

دوباره ميگیرد (دولتآبادو ،1362 ،ص.)5 .
استفاده از شبله هاو بازار (فنا و مسجد) ،اعتبار و اعتماد اجتماعي متقاب
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شريا کاشاني در خا را

خ د پی ند و مايت متقاب

بازاريان و رو انی ن،

سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان  ...ــــــــــــــــــــ سید عليافغر سیني ن ذرو و هملاران

وتت و همچنین استفاده از تاکتیک بستن بازار و بستنشیني در

بازاريان و وزير تجار

اين مر له از جنبش ،که دروات چگ نگي استفاده از سرماي اجتماعي ت س بازاريان
است ،چنین شرح ميدهد:
بعضي از علما و برخي از

م و سادا

و جمعي از تجار و کسبه ه همراه

شدند .میرزا ج ادخان سعدالدوله همچ ن وزير تجار

است ،بهجهت عزل مسی

ن ز ،در همراهي به تجار اتداماتي دارد و دست رهايي به تجار ميدهد که چنین و
چنان بگ يید و بلنید .آتا سید جمال واعظ و اجي ملکالمتللمین ه در منابر و
مجال  ،تعديا

دولت را به مردم گ شزد مينمايند .يک دفعه تجار کاروانسراها

و بازار را بسته به ا

ق جتاالس م بهبهاني ،تريب پاناد نفر از تجار رفتند به

ه بازارها را بستند ،در کمال سختي عزل مسی ن ز را در خ است کردند (شريا
کاشاني ،1362 ،ص.)20 .

اما بازاريان پ

از بستنشیني در رم عبدالعظی بهواسا درخ است ولیعهد و

تعهد وو نسبتبه انجام درخ استهاو بازاريان ،دست از بستنشیني کشیدند و به
تهران مراجعت کردند .هرچند اين رکت بازاريان و علما به عزل ف رو ن ز منجر
نشد ،ولي باعث شد تا پ

از بازگشت شاه از فرنگ عینالدوله جهت مأم ريتي ن ز و

خان اده اش را از تهران خار کند و به فرنگ بفرستد و اندکي آرامش بهوج د آورد
(همان ،فص.)23- 21 .
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زاوي مقدس عبدالعظی متحان شدند .از روز  19شهر ففر  ،1323بزاز افناف

ادث ديگر کمیابي و گراني تند و فلک کردن تجار تند تهران ب ده است .اين واتعه
را مي ت ان ماداق مايت بازاريان از يلديگر و رو انیت از بازاريان در اين مر له
روسیه (1904ـ 1905م) و کاهش فادرا

آن از روسیه به ايران و همچنین ترارداد بین
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دانست .در ش ال 1323ق (دوماه  )1284بهعلت جنگ روسیه و ژاپن و تح ال

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

چند تاجر دالل تند ايراني و بانک روس ،تند در ايران کمیام شد .دولت و بهخا ص
ع ءالدوله اک تهران از فرفت پیش آمده براو تنبیه تجار استفاده کردند و دو تن از
تجار تند را به دارالحل مه آوردند و به چ م بسته فلک کردند (دولتآبادو،1362 ،
ص.)10 .
با اين رکت اک در بازار ،که شبلهاو اجتماعي براو پخش خبر و همچنین
بسی نیروها ب ده است ،بل ا شد و بستگان مضروبین و تجار ديگر دست به ش رش
زدند .رو انی ن و بازاريان معترض که امیان يلديگر ب دهاند و تجرب تاريخي زيادو
در استفاده از اين ابزار داشته اند ،فرداو آن روز با رهبرو بهبهاني و فدرالعلما به
مسجد شاه رفتند و بازارها بسته شد (همان ،ص .)11 .در اين مر له شبل جغرافیايي ـ
تجم معترضان فراه کرد .نیروو کار بازار بهعن ان يلي از اشلال سرماي اتتاادو
بازاريان ،کمک شاياني در اين تجمعا

و بسی نیروها به بازاريان و انق بی ن کرد.

ملک زاده مايت رو انی ن از بازاريان و مايت بازاريان از يلديگر را در مقاب دولت
و تجم آنها را در مسجد جهت مشارکت در رکتهاو اعتراضي چنین شرح
ميدهد:
خبر چ م خ ردن تجار مخا فاً سید تندو که در امانت و ديانت معروف ب د و
بهع وه کبرسن از بازرگانان محترم تهران محس م ميشد چ ن برق در
کاروانسراها و بازارها منتشر شد و عدهاو از تجار و کسبه دکانهاو خ د را بستند
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اجتماعي بازار که مسجد يلي از ارکان افلي آن است ،م تعیت و املان الزم را براو

و گروهگروه گرده جم شدند و به چارهج يي پرداختند .راساو تجار و افناف
به مسجد شاه که جنب بازار است رفته تا به امام جمعه مت س ش ند و عدهاو نیز
آکاه کردند (ملکزاده ،1373 ،فص.)268 -267 .
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به خان بهبهاني و با بايي و شیخ فض اهلل رفتند و از واتع چ م خ ردن تجار

سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان  ...ــــــــــــــــــــ سید عليافغر سیني ن ذرو و هملاران

آنچه اتدام دولت را نزد علما و بازاريان بیشتر نامشروق جل ه داده ب د کتک زدن
کساني ب د که سرماي اجتماعي بااليي در بازار داشتند .کاشاني از آنها بهعن ان افرادو
محترم و داراو اعتبار اجتماعي و داراو مشارکت اجتماعي در ام ر عامالمنفعه ياد
ميکند و مين يسد:
ع ءالدوله ،پانزده ش ال  1323هـ .ق .چند نفر از تجار را ا ضار و سه نفر آنها
که اجي سیدهاش که از سادا

خیلي محترم به سن شات ساله و معروف به

تقدس و ديانت و متادو ساختن مسجد و پ و اعمال خیريه ،چ م مفالي به
او ميزند که زير چ م غش ميکند ،بعد ه

بسش ميکند .در روز شانزده ،

تجار در مايت از او بازارها را بستند و در مسجد شاه اجتماق کردند و علماو
و تامی به عزيمت به عبدالعظی گرفتند (شريا کاشاني ،1362 ،ص.)28 .

بازاريان در زمان بستنشیني علما در رم عبدالعظی  ،مايت خ د را با بستن
بازار ،عدم

ض ر در کاروانسراها و

ض ر در مساجد ،عدم

مايت مالي از

بستنشینان نشان دادند (ملکزاده ،1373 ،فص272 .ـ  274کات زيان ،1388 ،ص.
 .) 152در اين مر له بازاريان و رو انی ن در راستاو اهداف خ دشان دست به تحان
و اعتراض زده ب دند و از مشرو هخ اهي ،تشلی مجل

ش راو ملي و مناف ديگر

گروهها بحثي در میان آنها مارح نب ده است .آنها دروات

تي بهدنبال تغییر ساختار

سیاسي نیز نب دهاند و بیشتر مناف

بقاتي خ د را دنبال ميکردند .درخ استهاو
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شهر منجمله بهبهاني ،با بايي ،فدرالعلما ،شیخ مرتضي و  ...نیز به مسجد آمدند

متحانان در عبدالعظی م ارد ذي را دربر داشته است .1 :عزل ع ءالدوله از ل مت
تهران  .2عزل ن ز از رياست گمرکا

 . 3امنیت دادن به همراهان ايشان بعد از آمدن

سیاست کردن عسگر نام گاريچي راه ت

 .6تجلی کردن از میرزا محمدرضا يلي از
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به شهر  . 4برگرداندن مدرس خان مروو به اوالد اجي میرزا سن آشتیاني .5

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

علماو کرمان که از رف ل مت کرمان به او بيا ترامي شده است  .7برداشتن
تیمت تمبر دولتي از مستمريا

رو انی ن  .8تأسی

دي ان عدالتي بق شرق

(دولتآبادو ،1362 ،فص20 .ـ .)25
بعد از چندين بار مذاکره و وسا ت سفیر عثماني ،شاه با فدور فرمان ايجاد
عدالتخانه و درخ استهاو رو انی ن م افقت کرد و علما در  16ذيقعدة 1323
متحانان به تهران بازگشتند .هرچند پ

از بازگشت بستنشینان عدالتخانه تأسی

نشد و مخالفان م ردآزار و اذيت وات شدند ،ولي آنها ت انستند با استفاده از سرماي
اتتاا دو ـ اجتماعي خ د و مايت جدو رو انیت و روشنفلران از بازاريان ،يک بار
ديگر در برابر ل مت به مقابله برخیزند و اين اتدام آنها زمینهساز اعتراضا
شد.

واتع ديگرو که در روند جنبش مشرو ه م جب او گیرو دوبارة کشملشها و
مهاجر

علما به ت شد ،تت

لبه او ج ان در بازار به دست مأم ران و مايت

بازاريان از اين واتعه ب ده است .اين واتعه سرآغازو دوباره براو تبدي سرمايههاو
اجتماعي بالق ة بازاريان به الت بالفع شد و نقشآفريني انق بي آنها جهت دستیابي
به تدر

در میدان سیاست آغاز شد .آنها در اين مر له با کمک متحداني که خأل

سرماي فرهنگي آنها را پر ميکردند ،يعني روشنفلران و رو انی ن مشرو هخ اه ،ن ق
درخ استهاو خ د را تغییر دادند و بهدنبال نقشآفريني انق بي و ت ش جهت
دستیابي به تدر

در میدان سیاست برآمدند .درم رد آغاز درگیروهاو سال

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2022-12-04

بعد  ،مهاجر

کبرو و بستنشیني سفار

انگلی

سال

1285ش1906/م و مايت شبل بازار از رو انیت در برابر مأم ران دولتي در کتام
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آبي آمده است:

سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان  ...ــــــــــــــــــــ سید عليافغر سیني ن ذرو و هملاران

در يازده ماه ژوویه ( 20تیر  18جمادواالول 1324ه.ق) وزيراعظ امر به تید
يلي از وعاظ معروف نم د .همان وتت که او را مقید ساخته ميخ استند ببرند
يک زني مردم را از گرفتارو وو مال ساخت .جم کثیرو از کسبه و غیره براو
استخ ص او از هر جانب هج م آوردند .روی

مأم رين که از فا بمنابان

نظامي ب د سربازها را فرمان شلیک داد .سربازها امتناق ورزيده امر فا بمناب
را ا اعت نلردند .فرمانده خ دش مبادر

به شلیک کرده ج ان سیدو را هدف

گل له ساخت مردم از کشته شدن سید به هیجان آمده به تراولخانهاو که واعظ
مذک ر در آنجا ب

ب د مله آوردند و در اين وتت چهار تیر از رف سربازها

شلیک شد و چند نفر از مردم مجروح گشتند (بشیرو ،1363 ،ص.)7 .

مراکز شبلههاو اجتماعي بازار شد .دولتآبادو درم رد ادام ماجرا مين يسد:
م نعش سید را برداشته پیراهن خ نآل د او را بر سر چ م کرده ترآن باالو
آن بستند .چندين هزار نفر دنبال نعش اجتماق کرده گريهکنان و کاهبرسرريزان در
ک چه و بازار هران گشتند دکانها بسته شد نعش را به مسجد جام بردند .آتا
سید عبداهلل و سید محمد و ديگر آتايان همه در آنجا اجتماق کردند و بل ا بزر
شد .علما مردم را تهیی ميکنند که دست از کارها کشیده اضر ش ند تا کارو از
پیش برده تللیا خ د را با دولت معین نمايند .فبح جمعه دو ساعت از روز بر
آمده مسجد جام و بازارها و ک چههاو ا راف آن پر است از جمعیت نزديک
چهارس ق فا بمنابان امر به شلیک ميدهند و نزديک به شات نفر کشته و
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اين م ض ق باعث هیجان مردم و تجم آنها در مسجد جام  ،بهعن ان يلي از

زخمي ميش ند (دولتآبادو ،1362 ،فص68 .ـ .)69

بازاريان بق سنت ديرين خ د و سرماي اجتماعي بااليي که برخ ردار ب دهاند
مشارکت اجتماعي و مايت از گروههاو ديگر) با اتحاد رو انی ن به مقابله با دولت
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(شبلههاو بازار ،مسجد جام بهعن ان يلي از نهادهاو افلي تجم بازاريان و

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،14شمـارة  ،1بهار و تابستان 1401

پرداختند .از اين زمان بازاريان بهف ر

علني وارد جنبش مشرو هخ اهي شدند و

خردهب رژوازو بازار به يلي از نیروهاو اجتماعي افلي انق م مشرو ه تبدي شدند.
مايت بازار از رو انیت و شبل اجتماعي بازار و دسترسي سري آنان به مسجد جام
بازار تدر

آنها را در شل گیرو سري اعتراضا

و بسی در روند جنبش دوچندان

مينم د.
پ

از اعتراضا

روز جمعه ،عل ما در مسجد ماندند و باتي مردم را به خرو از

مسجد ترغیب کردند .روز شنبه بازارها باز شد ،ولي روز دوشنبه بهبهاني و با بايي به
همراه عدهاو از رو انی ن و

م که دود  250نفر ب دند از هران به ت مهاجر

کردند و به بازاريان پیشنهاد تحان در سفار

انگلی

را دادند (کات زيان ،1388 ،ص.

بزازها ب د با يک نفر ديگر به تلهک شمیران که مح سفار
و شفاهاً اجازة پناهندگي به سفار

يی تي انگلی

ب د رفتند

هران را خ استند (همان ،ص.)186 .

بازاريان با استفاده از شبلههاو اجتماعي خ د در بازار (بهخا ص افناف) و
اعتبارشان نزد سفار

ت انستند جمعیتي دود پانزده هزار نفر را در سفار

انگلی

گرد ه آورند و با بستن بازار مايت همهجانب خ د را از انق م اع م کنند .پ
دريافت اجازه از سفار
سفار

از

و ا مینان ،ت س عدهاو از سران تجار و کسبه ،بازاريان وارد

شدند .کات زيان مين يسد:
تريب پنجاه نفر در شب جمعه  27جمادواالول وارد در سفارتخان انگلی

در
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 .)182در عار روز  25جمادو االول میرزا ا آتاو ريرو که يلي از سرکردگان

هران شدند .فرداو آن روز دسته دسته از بازاريان دکاکین خ د را بسته به سفار
رفتند و هر يک از

شدند .عم م کسبه و افناف بازارو و تجار تعای کردند و گروه گروه به
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انگلی

م مدارس نیز ج ته ج ته ملحق به متحانین سفار

سرماي اتتاادو ـ اجتماعي بازاريان  ...ــــــــــــــــــــ سید عليافغر سیني ن ذرو و هملاران

سفار

رفتند و هر فنفي چادرو مخا ص براو خ د به پا کردند و تريب پانزده

هزار نفر در سفار

متحانین گرديدند ( ،1388ص.)187 .

ترس بازاريان از تعدو ع ام

ل مت،

مايت متقاب

بازار ،رو انیت و

روشنفلران و مشارکت گستردة بازاريان در بستنشیني و همچنین اعتبار بازاريان نزد
نمايندگان دول خارجي را مي ت ان از ع ام مؤثر بر مراجعه به سفار

دانست.

انگلی

بازاريان بهعلت انباشت سرماي اجتماعي و بهخا ص جلب اعتماد اجتماعي نمايندگان
دولتهاو غربي ،ت انستند با هزينه کردن سرماي اجتماعي ـ اتتاادوشان کمک بزرگي
به فظ روند انق بي در جامعه کنند و با بسی نیروهاو انساني خ د در اين مر له
جمعیت عظیمي را در سفار

مين يسد« :نقش اين کار را عدهاو از تجار آزادوخ اه و راساو افناف و

رهبران مشرو یت کشیده ب دند و از رف رهبران نهضت با نمايندگان سفار

مذاکره

شده ب د» ( ،1373ص.)373 .
در اين مر له از جنبش تلفیق سرماي اجتماعي (اع از اعتماد اجتماعي متقاب
بازاريان و رهبران جنبش ،اعتماد نهادو آنها ،شبلههاو اجتماعي بازار) و سرماي
اتتاادو بازاريان ت انست نیروو انق بي عظیمي را بسی کند .تمرينا

اجتماعي آنها

در جامع ايران در ام ر عامالمنفعه و مشارکت اجتماعي ـ اتتاادوشان در زندگي
جامع شهرو ،در اين مر له به مشارکت آنها در تهی ل ازم و املانا
منجر شد ،چنانله کاشاني مين يسد« :تجار ه پ لي سرن ي
اسبام ،چراغ و فرش و اسبام ل ازما

در سفار

کرده ،ناظر ،آشپزخانه،

را مرتب و مهیا کرده با امیدوارو

ساکن شده اند .تقريباً تريب بیست و چهار هزار نفر جمعیت در سفار
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(شريا کاشاني ،1362 ،ص.)73 .

بستنشیني
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انگلی

گرد آورند .ملکزاده درم رد تحان بازاريان در سفار
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سرماي اتتاادو پ لي و نیروو کار در اختیار بازاريان در اين مر له کمک شاياني
به پیشبرد اهداف جنبش و بسی ت دههاو رده پايین و پايدارو آنان در بستنشیني
کرد چنانله تفرشي درم رد تقب هزين شاگردان کسبه ميگ يد« :ناس مستعد بر اجراو
ت ل خ د هستند ،زيراکه تجار يلاد هزار ت مان اضر نم دهاند که در سفار

تا هر

مدتي که بمانند خر نمايند .تجار به کسب جزء گفتهاند که جهت شاگردهاو شما ه
ترارو خ اهی گذاشت و شاگردهاو خ د را اجر

نافه بدهند» (تفرشي ،1386 ،ص.

.)27
يلي ديگر از ابعاد سرماي اجتماعي بازاريان که در در جريان بستنشیني سفار
انگلی  ،به پیروزو انق بی ن منجر شد ،اعتبار و اعتماد اجتماعي بازاريان نزد نمايندگان
پیشنهاد داد که ميت اند به آنها در زمان بستنشیني يک کرور ت مان بدون تنزي

بزر

ترض بدهد تا بین کسبه به فراخ ر اعتبار و نیازشان تقسی کنند و بعد از اف ح ام ر
به مرور به او برگردانند يا در جاو ديگرو ،از تقسی بیست هزار ت مان چک بانک
انگلی

ت س

بازاريان معتبر در بین کسب خردهپا خبر ميدهد (ترابي،136 ،

ص.)1384.
در زمان بست نشیني و با افزايش فشار بر ل مت ،شاه و ا رافیانش براو خت
غاوله سعي کردند تا از اعتبار اجتماعي بازاريان رده باال و تجار بزر

نزد مردم جهت

ايجاد آرامش استفاده کنند .هرچند در اين کار م فقیتي براو آنها نب ده و بستنشیني
در سفار
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خارجي ب ده است .وکی الدوله ،منشي مظفرالدينشاه ،معتقد ب د شارژ دافر به تجار

ادامه يافت (دولتآبادو ،1362 ،فص75.ـ  .)78مشارکت بازاريان در

مايتهاو اتتاادو خ د بخش عمدهاو از هزينهها را برعهده گرفتند و کمک مالي
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بستنشیني سفار

انگلی

بیش از  23روز ادامه پیدا کرد و آنها در اين مد

با
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تجار بزر

ع وهبر تأمین هزين بستنشیني ،کمک مالي به علما در ت را نیز دربر

ميگرفت (ناظ االس م کرماني .)1390 ،هزينهاو که بازاريان از سرمايههاو اتتاادو و
سرمايه هاو اجتماعي خ د (مانند پرداخت هزين
وپرداخت شاگردان بازار،

تحانکنندگان ،تعایلي بازار

مايت از گروههاو انق بي ،روشنفلران و رو انی ن،

مشارکت در بستنشیني ،مايت از يلديگر در بستن بازار) در اين دوره کردند ،به
پیروزو انق م مشرو ه منجر شد و سرانجام مظفرالدينشاه با درخ است متحانان
ش راو ملي يا همان فرمان

م افقت کرد و دستخاي را مبنيبر تشلی

مجل

مشرو یت در تاريخ  13مرداد 1285ش (5او

1906م) فادر کرد و بازاريان در اين

م ر له به کمک رو انی ن و روشنفلران م فق به ض ر در میدان ل مت و دستیابي
درفد از ک نمايندگان دورة اول را بازاريان تشلی ميدادند (شجیعي ،1383 ،ص.
 .)255آنها بخش عمدهاو از کرسي هاو مجل

اول را به خ دشان اختااص دادند،

ولي در ت ة مجريه و دولتهاو مشرو ه نت انستند نقشآفريني چنداني داشته باشند.
نتیجه
براساس يافته هاو تحقیق ،بازاريان با انباشت سرماي اجتماعي در دورة تاجار از ريق
مشارکت اجتماعي در ام ر عامالمنفعه و تمرين

مايت از يلديگر و گروههاو

اجتماعي مختلا بهخا ص رو انی ن ،در دست داشتن شبلههاو اجتماعي متعدد
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به فراسرمايه در تاريخ ايران شدند .بازاريان بیش از  50درفد از نمايندگان تهران و 41

شهرو ازتبی بازار ،مساجد ،روزنامهها ،ته هخانهها و همچنین اعتبار و اعتماد اجتماعي
درونگروهي و برون گروهي (اعتبار نزد مردم ،رو انیت ،نمايندگان سیاسي و اتتاادو
اجتماعي بالفع  ،نقشي اساسي در پیروزو انق م مشرو ه ايفا کنند .ع وهبراين،
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بازاريان با داشتن مه ترين ابعاد سرماي اتتاادو در جامع شهرو يعني پ ل و نیروو
کار شهرو در دورۀ تاجار م فق شدند با استفادة بهینه از اين ن ق سرمايههاو اتتاادو،
نیروو انساني و هزينه هاو مالي الزم را در روند جنبش فراه آورند .هرچند سرماي
اتتاادو بازاريان در اين فرايند بسیار کارآمد ب د ،اما آنچه از بررسي اسناد تاريخي
برميآيد و در بررسي نقش بازاريان و خردهب رژوازو بازار در تحقیقا

و نظريههاو

مرتب خالي است ،عدم ت جه به سرماي اجتماعي بازاريان در مقايسه با ديگر گروههاو
شهرو است که به آنها تدر

بسی نیروها و شل دهي به اعتراضا

را ميداده است.

درنتیجه بازاريان با استفادة ه زمان از سرماي اتتاادو و اجتماعي خ د ت انستند نقشي
اساسي در پیروزو انق م مشرو یت داشته باشند و با نقشآفريني انق بي در اين
تدر

دست يابند .اينله آيا آنها ت انستند بعد از دستیابي به تدر

در ت ة مقننه،

بهعن ان نمايندگان مجل  ،نقشآفريني انق بي خ د را فظ کنند نیازمند بررسي
ديگرو است که نگارندگان در پژوهش ديگرو بدان خ اهد پرداخت.
منابع
آفارو ،ژ .)1385( .انق م مشرو

ايران .ترجم ر .رضايي .تهران :بیست ن.

اتحاديه ،م ،.و رو ي ،س .)1385( .در محضر شیخ فض اهلل ن رو :اسناد ق تي عهد نافرو.
تهران :تاريخ ايران.
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مر له از تغییرا

اجتماعي تاريخ معافر ايران براو اولینبار در میدان سیاست به

اشرف ،ا .)1359( .م ان تاريخي رشد سرمايهدارو در ايران :دورة تاجاريه .تهران :زمینه.

انتر .ر .ل .)1369( .رواب

دکتر محم د افشار يزدو.
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انتشارا

م ت فا

بازرگاني روس و ايران  .1828 -1914ترجم ا .ت کلي .تهران:
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اورس  ،ا .)1382( .سفرنام تفقاز و ايران .ترجم ق.ا .سعیدو .تهران :پژوهشگاه عل م انساني
فرهنگي.

و ماالعا

اي انا .م .س .)1354( .انق م مشرو یت ايران .تهران :شرکت سهامي کتامهاو جیبي.

بشیرو ،ا .)1363( .کتام آبي ،گزارشهاو محرمان وزار ام ر خارجه انگلی
مشرو

دربارة انق م

ايران .تهران :نشر ن .

ب ردي  ،پ.و .)1389( .نظري کنش :دالي عملي و انتخام عق ني .ترجم س.م .مرديها.
تهران :نقش و نگار.
ب ردي  ،پ.و .)1391( .تمايز :نقد اجتماعي تضاو هاو ذوتي .ترجم ح .چاوشیان .تهران:
ثالث.
خ ارزمي.
پ النزاس ،ن .)1391( .بقه در سرمايهدارو معافر .ترجم ح .فشارکي و ف .مجلسيپ ر.
تهران :رخداد ن .

تیلي ،چ .)1383( .انق مهاو اروپايي ( )1492 -1992بررسي تحلی پاناد سال تاريخ
سیاسي اروپا .ترجم م .بازرگاني گی ني .تهران :ک ير.

تیلي ،چ .)1385( .آيا مدرنیزاسی ن باعث انق م ميش د؟ .ماالعا

نظرو ،تابیقي و تاريخي

در بام انق مها .ويراستارو  .گلدست ن .ترجم م . .دلفروز .تهران :ک ير.
ترابي فارساني ،س .)1384( .تجار ،مشرو یت و دولت مدرن .تهران :تاريخ ايران.
تفرشي سیني ،ا .)1382( .روزنام اخبار مشرو یت و انق م ايران .به ک شش ا .افشار.
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پ الك ،و.ا .)1368( .ايران و ايرانیان (سفرنام پ الك) .ترجم ك .جهاندارو .تهران:

تهران :امیرکبیر.
جنلینز ،ر .)1385( .پیرب ردي  .ترجم ل .ج افشاني و ح .چاوشیان .تهران :نشر ني.
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سیني فسايي ،ح.م .)1378( .فارسنام نافرو .تهران :امیرکبیر.
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دالماني ،ه.ر .)1393( .سفرنامه از خراسان تا بختیارو .ترجم ق.م .فرهوشي .تهران :دنیاو
کتام.

دشتي ،ر .)1388( .تاريخ اتتاادو ـ اجتماعي ب شهر در دورة تاجاريه ،با تیله بر نقش تجار و
تجار  .تهران :پازينه.
دوگ بین  ،ك( .بيتا) .سه سال در ايران .ترجم ذ .منا رو .تهران :فرخي.

دولتآبادو ،و .)1362( .یا

يحیي .تهران :جاويدان.

روشن ،ا .)1388( .برگههايي از تلاپ و فرهنگي تجار در دوران تاجار .پیام بهارستان675 ،2 ،ـ
.684
سلاانزاده ،ح .)1393( .بازارهاو ايراني .تهران :دفتر پژوهشهاو فرهنگي.
اس مي25 ،2 ،ـ .38

شريا کاشاني ،م.م .)1362( .واتعا

اتفاتیه در روزگار .به ک شش م .اتحاديه و س.

سعدونديان .تهران :نشر تاريخ ايران.
شجیعي ،ز .)1383( .نخبگان سیاسي ايران از انق م مشرو یت تا انق م اس مي .تهران:
سخن.
شمی  ،ق.ا .)1374( .ايران در دورة سلانت تاجار .تهران :مدبر.
عیس و ،چ .)1388( .تاريخ اتتاادو ايران .ترجم و .آژند .تهران :گستره.
فل ر ،و .)1366( .جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عار تاجار .ترجم ا .سرو .تهران:
ت س.
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سرايي ،م.ح .)1389( .تح ال

بازارها ايراني اس مي (ماالع م ردو بازار يزد) .شهر ايراني ـ

ف رن .)1384( . ،نظريهپردازو انق مها .ترجم ف .ارشاد .تهران :نشر ني.

ف رن .)1383( . ،مقاومت شلننده :تاريخ تح ال

اجتماعي ايران از  1500می دو ( 879ه.

کات زيان تهراني ،م.ق .)1388( .تاريخ انق م مشرو یت ايران .تهران :شرکت سهامي انتشار.
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ش) تا انق م  .1357ترجم ا .تدين .تهران :نشر خدما

فرهنگي رسا.
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کاساک فسلي ( .)1344خا را

کلن کاساک فسلي .ترجم ق .جلي .تهران :کتامهاو سیمرغ.

کدو ،ن .آ .)1356( .تحري تنباک در ايران .ترجم ش .تاو مقامي .تهران :شرکت سهامي
کتامهاو جیبي.
کرزن،

.ن .)1387( .ايران و تضی ايران .ترجم غ.ق .و ید مازندراني .تهران :علمي و

فرهنگي.
کرماني ،ن .)1390( .تاريخ بیدارو ايرانیان .تهران :ک شش.
لنین ،و.ل .)1360( .در برخ رد با خردهب رژوازو (گزيده مقاال ) .ترجم ا .فادتي .تهران:
گزيده.
مارک  ،ك ،.و انگل  ،ف .)1388( .مانیفست کم نیست .ترجم م .فابرو .تهران:

يه

مارک  ،ك .)1381( .نبرد بقاتي در فرانسه از  1848تا  .1850ترجم م .پرهام .تهران :نشر
مرکز.
مارتین ،و .)1389( .دوران تاجار :چانهزني ،اعتراض و دولت در ايران ترن ن زده  .ترجم ا.
منفرد .تهران :نشر کتام آمد.
مست في ،ق .)1388( .شرح زندگاني من يا تاريخ اجتماعي و ادارو دورة تاجار .تهران :زوار.
ملکزاده ،م .)1373( .تاريخ انق م مشرو یت ايران .تهران :علمي.

م ر ،م .)1375( .ريشههاو اجتماعي ديلتات رو و دم کراسي (نقش اربام و دهقان در
پیدايش جهان ن ) .ترجم ح .بشیريه .تهران :مرکز نشر دانشگاهي.
نا ق ،ه .)1371( .بازرگانان در داد و ستد با بانلي شاهي و رژي تنباک  .پاري  :خاوران.
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پرس .
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The purpose of this study is identify the effect of economic and social
capital of bazaars in the Qajar period on their role in the process of the
Iranian Constitutional Revolution, until the issuance of the
constitutional decree by Mozaffar al-Din Shah.This Research Method
is historical and for collect information have been used Travelogues,
memoirs, documents and historical documentd.
The results showed that the social capital of the bazaars in the
Qajar period along with their economic capital played a major role in
the revolutionary role-playing of the bazaars and the victory of the
constitutional revolution.
The bazaars of the Qajar period, by using their accumulated social
capital in the urban society and using money and labor under their
cover, were able to play a revolutionary role in the first constitution
and gain power in the field of politics.
Keyword: Social Capital; Economic Capital; Bazaars; Constitutional
Revolution; Revolutionary role-playing.
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