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عطفی در نقطه ( را  خورشیدی ۱۲۸۸  ـ۱۲۸5بیشتر پژوهشگران جنبش مشروطه )

قبل فراهم شده بود.   هامدتی جنبش مشروطه از  زمینهدانند.  تاریخ مدرن ایران می 

ی نهادهای مذهبی و شکست ایران در جنگ با روسیه در عصر  مسائلی مانند مداخله

بحرانفتحعلی به  منجر  انگلیس  سوی  از  هرات  اشغال  نهایت  در  و  که شاه  شد  هایی 

های هما پژوهشگواه  به ( را گرفت.  خورشیدی   ۱۲۲7- ۱۱۸6گریبان محمدشاه قاجار )

ورزانی روشن  سیاست میرزا آقاسی  حاجی  با آنکه محمدشاه قاجار و صدر اعظمش    ،ناطق

بودند، تالش اصالحات  به  متمایل  و  مدارا  اهل  به  اندیش،  آنها  های بحران  سببهای 

بلندمدت در سیاست داخلی و خارجی راه به جایی نبرد. با به سلطنت رسیدن ناصرالدین  

و چرخش  های محمدشاهی  خورشیدی(، فاصله گرفتن از سیاست   ۱۲75ـ۱۲۲7شاه )

ـ   اجتماعیهای خارجی، ایران را در کام بحران  به سوی قدرتشاه و دولت    داری معن

های پایانی سلطنت ناصرالدین  فرو برد. از این منظر، سال   سیاسیاقتصادی و در نهایت  

ایران در حال    ی جامعههایی که سیاست و  سال  ؛های گذار به شمار آوردشاه را باید سال 

 اندازی بود.پوست 

آن،   بر  قاطبه سالعالوه  برای  شاه  ناصرالدین  پایانی سلطنت  مردهای  ایران  ی  م 

اقتصادی، اینها  -های رکود سنگین اقتصادی، فقر و گرسنگی بود. از منظر سیاسیسال 

مالیات  سیستم  یک  ارتشای تبعات  و  فساد  ناکارآمد،  و  گذشته  مصرف  تاریخ  گیری 

ها یا موروثی شده بود یا بر گریزی در دیوان ساالری )بیشتر سمتگسترده و تخصص

ی ی خود زمینهشد( عصر قاجار بود که به نوبه گذار میاساس روابط و رشوه به افراد وا

 کرد.ویژه روس و انگلیس در سیاست ایران را فراهم می ههای خارجی بی قدرتمداخله

  یهااعتراض  مددبه   زیاز هرچ  شی ب   ریگهمهروزانه مردم و فقر    یمختل شدن زندگ 

میجلوه زنان   نشان    ییها اعتراض.  شدگر  گرسنگادیم که  بخش  ی د  زندگ  ی به    یاز 

تبد  یقاطبه  ی روزانه بود  لیاجتماع  توان   شهروندان دیگر حتی  از  ییهاگروه  و  شده 

مکرر و   ی هاشاه گزارش  نیسلطنت ناصرالد  یانیپا  ی هانان را نداشتند. از سال   دیخر

تورم زنان   تا حدی که  نان و گوشت وجود دارد  ژهیوهخواروبار ب   یاز کمبود و گران  یاپیپ

  ۱۲77  یشورش زنان در قحط»  هاآن  نیتراز مهم   یکیکشاند.    ابانیبار به خ  نیرا چند

خواباندن شورش کالنتر را به طناب   ی شاه برا   نیبود. ناصرالدخورشیدی[    ۱۲۳۹]  ی قمر
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بها   دیدار کش ارزاق   متیها، قسال   نی(. در ا5۳:  ۱۳57نان را کم کرد« )ناطق،    ی و 

شدند.  یم  ابیگوشت مدام نا  ومانند نان    یاقالم اساس  یتنها در نوسان بود بلکه برخنه

روز   خاطرات  در  سنه    ۲5اعتمادالسلطنه  [  خورشیدی   ۱۲6۹]   ی قمر  ۱۳۰۸شعبان 

 ف ی که شاه خانه امام جمعه تشر ی اجناس شد. روز ریتسع ی نوشت: » امروز مجلس برا

جمع زن  یبردند،  نفراز  شده  عارض  وز  نیها  فرمودند   رنظامیبه  شاه  بودند.  کرده 

(. مشکل 7۳۸:  ۱۳7۹)اعتمادالسلطنه،    دهد«ب  لیاز کسبه تشک  یالسلطنه مجلسب ینا

  ۱۳۱۱تر شد. در رمضان  پردامنه تر و  دهیچیپوجه حل نشد، بلکه  چیهبه  ی کمبود و گران

گزارش داد: » گوشت در تهران وجود    یاعتمادالسلطنه با نگران  شمسی[  ۱۲7۲]  ی قمر

 ا ر  ونیرمضان وجود مبارک هما  نیعنقا دارد، رفتند بهتر کنند بدتر کردند. خداوند در ا

ت و    نینفر  ریاز  و  چاره یبضعفا  فرماها  گرسنه ها  :  ۱۳7۹)اعتمادالسلطنه،    د«یمحفوظ 

۹۳7 .) 

کمبود    یگرسنگ  بوخوارو  محصول    ژهی وهبار  بد  برداشت  علت  )به  احتکار   اینان 

نان    ی بها  شیبر سر افزا  زیاصفهان ن   »درمنجر شود.    یعموم  ی توانست به بلوای مگندم(  

ازدحام برپا شد. مردم، عمدتاً زن  یتظاهرات  ی قمر  ۱۳۱۱در سال   ها، در مسجد شاه 

او را    رایآورد، ز  ی نماز را به جا  ضهیاجازه ندادند فر  ،یکردند و به امام جماعت، آقانجف 

 ۱۳۱۱شوال    ه(. در ما۱۳۴:  ۱۳۸7  ن، ی)مارت  دانستندی م  هامتیق  شیاز عوامل افزا  یکی

شکر، نان،   ی و زنان نسبت به بها  افتی  شینان افزا  مت یدوباره ق[  خورشیدی   ۱۲7۳]

شاه،    نیگوشت گوسفند و روغن چراغ هم معترض بودند« )نامه ظل السلطان به ناصرالد

   (.۱۳۸7 ن یبه نقل از مارت

  یادیتا حد ز   ی و نایابی اقالم اساسیگران  دهند کههای متعددی نشان میپژوهش

السلطنه پسر بینا  رزایمانند کامران منفوذ و فاسد  ی ذو معلول مداخله افراد    یمصنوع 

(.  ۱۳7۹شاه بود که اداره تهران را عمال در دست داشت )اعتمادالسلطنه،    نیناصرالد

 توجه است:قابل اریبس  نهیزم نیا  اعتمادالسلطنه در ی هاگزارش

چند روز قبل که بندگان  [  ۱۲7۴مهر    ۱5]  ،ی قمر  ۱۳۱۳  ی الثانعی رب   ۱7»دوشنبه  

ناخوش بود با خودشان آوردند که   نکهیالسلطنه را با اب یناآوردند    فیشهر تشر  ونیهما

تمام آنچه   کن یآسوده باشند... ل   ثی قرار نرخ ارزاق طهران را بدهند که مردم از هر ح

بکنند    یاسم از کسبه شلطاق   نیبه ا  ندبود. خواست   قتیحق  ی بودند خالف و ب  عرض کرده
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نقد شد.    یمبلغ  لیتر شد و حاصلش تحصگران  متشی . نان و گوشت قندینما  یو مداخل

تشر گرم  آب  به  واال  نت   فیحضرت  که  معالجه  مصارف  به  آنجا  و   جه یببرند 

به    ایبود    میقد  ی های خوشگذران است  مزاجشان سالم  انشاهلل  و   ی هاش یعاگر  الحقه 

 (. ۱۳7۹:۱۰۳6)اعتمادالسلطنه،  ند«یما صرف فر هیحال

گاه  از چند  م  یهر  از سو  شدی مشخص  غله  دولت    ی احتکار   ن یمتنفذ  ایعمال 

مساله   نی( در ا5۳:  ۱۳5۸( )ناطق،  ۱۳۴:  ۱۳۸7  ن،یائمه جمعه )مارت  یو حت  یمحل

  نی چن   امدیپ  زیدر تبرخورشیدی[    ۱۲7۳]  ی قمر  ۱۳۱۲سال    یاست. قحط  هبود  لیدخ

سلطنت قاجارها   هی و عل  یاس یبه شعار س  لیشورش شعار نان تبد  نیبود. در ا  یمداخالت

 (. 5۳: ۱۳5۸شد )ناطق، 

  ل یداند. »دالی م  پررنگرا در انقالب مشروطه    ی اقتصاد  ی هالفه  ؤمنقش    انیآبراهام

 یبه واسطه   خورشیدی[  ۱۲۸5]  میالدی   ۱۹۰5  و  ۱۹۰۴  ی مدت انقالب در سالهاکوتاه 

اقتصاد ورشکستگ  یناش   ی بحران  فزا  یاز  شدت  به  تورم  و  )   ندهیدولت  شد«  آغاز 

.  افتی شیدرصد افزا  ۳۳درصد و قند و شکر  ۹۰نان  مت ی(. » ق۸۴: ۱۳۹۳ ان،یآبراهام

 ان،یبود« )آبراهام هی ژاپن و روس ۱۹۰5وبا و جنگ  وعیمحصول، ش  ی تورم بد نیعلت ا

بحران۸7:  ۱۳۹۳ ب  ن استخپابه  (.  داشت. »در خردادماه    ژهیوه مردم  دنبال  به  را  زنان 

با    ینی شاهد ع  کی  ی زنان معترض در تهران دست به تظاهرات زدند و به گفته   ۱۹۰5

(. در ۸7:  ۱۳۹۳  ان،یخشم خود را نسبت به حاکم شهر اعالم کردند« )آبراهام  تی عصبان

ا قاطبه سال   نیتمام  زندگ  ر، یفق  رانیا  تیجمع  ی ها  بودند.  گرسنه  و  به    ی فرودست 

م   ی ارشته  ب  یگرسنگ  انینازک  محمدحسن    ی ماریو  حاج  بود.  شده  مبدل  مرگ  و 

 رپا ی اند، فرش زشده   ریفق   اند،ه یبنی الضرب به ملک التجار نوشت »مردم رنجور و بن یام

و تحول خواهان   شانینزد آزاداند  ی ماری(. ب ی قمر  ۱۳۱۰الضرب،  ن یامو گذران ندارند« )

استعاره  برا  ی ابه  ا  ان یب  ی بدل شد  به    ی ها. سالرانیوضع   یها مشروطه سالمنتهی 

   بود. هنیمام م  ی ماریب

فقر و تورم    ر،یگ همه  ی های ماری ب  وعیاز ش  ی متعدد  ی هاها گزارشسال   نیدر هم

وبا به    وعیشد. ش ی مهمراه    ی با قحط  وبا و طاعون معمواًل  ی ریگهمه  وعیوجود دارد. ش

 النیمناطق مانند گ  یدر برخ  یدر کشور ماندگار و حت  ی ماریمکرر شده بود که ب   ی قدر
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 ی هزاران قربان  وعیش   ی در هر دوره  ی ماری(. ب۱۳5۸به ناطق،    دیشده بود )بنگر  یبوم

ابراهیم  که  ی طور  گرفتی م اصالح  نگار  عیبدا  میرزا  دیوانساالران  از   طلباز  نقل  به 

اظهار    رانیا  تیروس جمع  ی سالنامه  نفوس  قلت  به  نسبت  و  ذکر  کرور  نه  سف أترا 

( معتقد است  ۱۳5۸:۲5ناطق )  (.۱۴۳:  ۱۳5۸تا، به نقل از ناطق  ی بنگار،    عیکند )بدای م

مس » آن  عواقب  و  وبا  گسترش  در  وقت  بروز   میمستق   تیولئحکومت  هنگام  داشت. 

گر  یناخوش راه  پ  زیحکام  حقی م  شیدر  ساختن  پنهان  با  فر  قتیگرفتند،   یبکاریو 

ها مسدود شدن راه  میکردند و کارگزاران از ب  ی ممهلکه رها    انیمردم را در م  یرسم

 تیریمد  ازمندیکه ن   نه یط قرنداشتند و با    ی نمممالک اعالم    ریسارا به    ی خبر ناخوش

 کردند«.ی م گوناگون بود مخالفت  ی هانهیهز آذوقه و 

محیطی را به علت  زیستهای  هایی از بحرانشکل  ها ایران همچنیندر این سال 

کرد. به عنوان نمونه، دولت  شان تجربه می استنکاف دولت و حکام محلی از انجام وظایف

 یروب یال   ی نهیبه خرج خود هز  هروسیتزار  کرد و  خالی می شانه از الیروبی مرداب انزلی  

تهران را    -یانزل  انیراه مناسب م   کی  جادیا  نیآن و همچن  قیو تعم  یمرداب بندر انزل

ها خواهان گسترش نفوذ تجاری و اقتصادی خود در . در ازای آن روسبر عهده گرفت

(. در جنوب نیز پرداختن به  ۱۳7۹:۹6۰شمال ایران بودند )بنگرید به اعتمادالسلطنه  

 ها را به دست داد. ی انگلیسیبندها روی کارون بهانه الزم برای مداخلهآبسدها و 

شد   ذکر  نیز  باال  در  که  می  هایپژوهش همانطور  نشان  چگونه  چندی  دهند 

محیطی بیش از های مقطعی زیستهایی مانند گرانی و تورم و قحطی و بحرانبحران

کفایتی حاکمیت،  مصنوعی و حاصل بی  های طبیعی باشند، پدیده از بازار یا  ثر  أمتکه  آن

شکل رانت رواج  و  بوده خواری  داللی  از  پژوهشهایی  برخی   Kazemi)هااند. 

های منتهی به مشروطه ی در سالو قحط  یگرسنگ شیوع    دهدنشان می  (2016:342

موجودی اقالم و    آوری ی فراهملزوماً به دنبال برداشت بد، خشکسالی و مشکل در چرخه

نبود.   و  اساسی  ایران  پول  بهای  سقوط  منفعت  گندم،    ی بها  شدید  شیافزادرواقع، 

گندم از علل اساسی گرسنگی   ی رویههایی از تجار و اشراف و صادرات بیاقتصادی گروه

 های بزرگی از جمعیت ایران بوده است. گروه

ای که کارانه محافظهدر پژوهش مهمش در باب بلوای نان نظریات    ن یکروناستفانی  

اقتصادی موجود -و فهم از شرایط سیاسی  فاقد انگیزه   ویژه زنان راهمردمان عادی و ب
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نقد می بهداند،  می  عقیده شدت  به  به  مشارکت کرونین    ی کند.  زنان صرفاً  و  کنندگان 

)یک دهه آمدند. در اواخر قرن نوزدهم میالدی  علت گرسنگی و شکم به خیابان نمی

مشروطه(   انقالب  از  سیاسی  قبل  به  به نظم  خشن    سبب تدریج  و  تهاجمی  الزامات 

بازار آزاد و از بین  کردند در برابر نفوذ سریع  د. آنها سعی می شمی اقتصادی مدرن عوض  

و حامی رعیت موظف به   رفتن نظام کهنی که شاه و اشراف تراز اول را در مقام پدر 

مصرف  از  حمایت  و  بازار  می تنظیم  کنند کننده  مقاومت   Cronin)  کرد، 

2018:846 .) 

 ی اصل  ی از کارکردها  یکیعنوان  بهحمایت از رعیت    درواقع، در اواخر عصر قاجار

سرعت  بهداری صنعتی و درگیر شدن ایران در این نظم  در برابر گسترش سرمایه  سلطنت

( ندانرزفرو به زوال رفت. در نظم کهن، شاهنشاه در مقام پدر تاجدار حامی رعیت )

این  با  آمدن بود.  کار  با روی  احیا شد  تا حدی  این سیستم در عصر محمدشاهی  که 

خواهی همچون میرزا  های تحولی صدراعظم کردن برنامه ناصرالدین شاه و از دور خارج  

ارائهحسین از  بیشتر  هرچه  سلطنت  دستگاه  امیرکبیر،  و  سپهساالر  خدمات   ی خان 

 ه بود د یخان سپهساالر کوشنیحس  رزایبه عنوان نمونه، محمایتی به رعایا فاصله گرفت.  

 ی وهیش  ژهیوه و ب  یاوضاع مال  اتیکتابچه تنظمبه نام    ی دستورالعمل  فیلأت  قیتا از طر

بر   یو متنفذان محل یاتیمالموران  أم  ی را سامان دهد و از فشار و خودسر   ی ریگات یمال

سال   بکاهد.  ایرعا سخت  در  به فتحعلیهای  ناگزیر  ایرانی  رعیت  هزار  صدها  شاهی 

ب به روسیه  این روند در رفته دستازویژه بخش  ه مهاجرت  ی والیت آذربایجان شدند. 

عصر ناصری و پس از آن ادامه یافت و رعایا در فقدان حمایت از طریق مرزهای خراسان 

و آذربایجان به روسیه گریختند. در مجموع هرچند مواردی مانند فروش دختران قوچان 

انگیخت، در سالهای مورد بحث رعایا ویژه مشروطه خواهان را برهانزجار افکار عمومی و ب

ورزی خشونتبه علت کسری همیشگی بودجه بیش از هرچیز تحت فشار اقتصادی )تا  

( بودند. آنها خود را در برابر فشارهای روزافزون دولت مرکزی   گسترده و سیستماتیک

 دیدند.پذیر میاقتصادی، گرسنگی و بیماری تنها و آسیب 

نهاد سلطنت    بند پادشاهی مشروطه،میالدی و پس از استقرار نیم در قرن بیستم  

 رهای جهانی فشاآوری در برابر  تابو عدم    با از دست دادن کارکردهای حمایتی سنتی 
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های مدرن سرکوب و خفقان، بیش از پیش به شکاف  سو و مجهز شدن به شیوه از یک

 ورزی هدفمند و گستردهخشونتی  هانشانه   نیبتوان اول  دیشامیان خود و ملت دامن زد.  

 .  گرفت  ی پ ویژه ماجرای باغ شاهه و ب خواهانمشروطه ن یرا در سرکوب خون

اقتدا از آن، سلطنت  قانون اساسی و  رپس  با دستکاری  اخته کردن  گرای پهلوی 

کردن   طه و بازگشت به سلطنت مطلقه و نهادینهمشرو  یمفهوم مشروطه در پادشاه

 ، های مردم ایران که در جریان انقالب مشروطهخشونت، بار دیگر به نیازها و خواسته 

های پاسخگو و متعهد  خود را حول مفهوم مدرن ملت سازماندهی کرده و خواستار دولت

مجلس   تشکیل  با  نمود.  پشت  در  سسان  ؤ مبودند،  دستور   ۱۳۲۸دوم  به  خورشیدی 

انحالل   مانند  فراقانونی  اختیارات  از  از شکلی  دیگر  بار  مقام سلطنت  شاه،  محمدرضا 

سلطنت نه    گریحاال دمجلس و مداخله بیش از پیش در کار دولت برخوردار گردید.  

مصون نبودند.   یتیشهروندان از خشونت حاکم بلکه کرد ینم تیحماشهروندان تنها از 

به مدد استقرار نهادهای متخصص در رصد،    کیستماتی و اعمال خشونت س  یناامن  دجایا

اقتدارگرا در چارچوب نظام    ی هادولت  یاصل  ی از کارکردها  یبه بخش  شکنجه و حذف، 

استثنایی )مثال از طریق حکومت نظامی( دولت با اعالم وضعیت    شد.  لیتبد  یسلطنت 

های پسامشروطه سلطنتکرد فضای عمومی و خیابان را از اعتراض خالی کند.  میتالش  

بهره  فراقانونی  اختیارات  از  ایران  شهروندان  در  تولید  بودند،  قابل کنترل مند  و  شده 

در دستور را  بحران  حکمرانی  لحظات  در  و  داشتند  تنها  کار  نه  اجتماعی  و  اقتصادی 

وامی را  خشونتشهروندان  به  لزوم  صورت  در  بلکه  آنان  ورزی  نهادند  قبال  روی  در 

ایران می  پادشاهی مشروطه  از شهروندان در  تنها سیستم حمایت  نه  آوردند. درواقع، 

های پسامشروطه به طرز و امکانات سرکوب در سلطنت توسل به زور  احیا نشد بلکه  

 بسط پیدا کرد.  داری معنی 

ی تقالی مردم  این روزها و در میانهی مختصر تأکیدی بر آن است که  این تاریخچه

دموکراتیک سیاسی  نظام  یک  از  برخورداری  برای  برخی   شرایطیدر    ،ایران  در  که 

دولت و ملت هر چه بیشتر به محدود کردن حقوق  ،کشورهای دموکراتیک مانند سوئد 

بیش از بازگشت به سلطنت  های زمزمهاند، های سلطنتی روی آوردهو امتیازات خانواده

ای که صدی هم در جامعهشک احیای سلطنت آن. بیهنگام است هر زمان دیگری نابه 

های مشروعیتش را از دست  شرط یشدستگاه سلطنت کارکردها و پ  و اندی سال است
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  ان یاز م   یپدریپ  ی های کارمشروطه به علت دست   یو قانون اساس  یپادشاهداده است و  

منافع گروه تنها  کرد.  رفته  تامین خواهد  را  توجهایی خاص  به   کیولوژیب   یهیتوسل 

شاه آرمان (  ی)خون  گذراندن  صرفاً  کژکارکرد  و  پوسیده  نهادی  احیای  های برای 

 دموکراتیک از دم تیغ استبداد خواهد بود. 
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