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 يکي از موضوع هاي مهمي که در بـررسي انـقالب مشـروطه مـعموًال نـاديده گـرفته مـي شود٬
 زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي آن جنبش بزرگ است. از وضع جامعه ايراِن پيش از مشروطه٬
 ساخت اقتصادي جامعه٬ ترکيب طبقات اجتماعي و دشواري هاي زندگي مردم آن زمان هـنوز
نتيجه اين آگاهِي اندک نيزچنين بوده است که پس از گذشت نزديک به  آگاهي چنداني نداريم.
 صد سال٬ انقالب مشروطه ايران به درستي شناخته نشده است. اين پرسش بـارها مـطرح شـده
 است که چرا ايـرانـيان٬ کـه بـا نـظام اسـتبدادي خـوگرفته بـودند٬ يک بـاره در مـخالفت بـا آن
 به پاخاستند. و چون پاسخ جامعي در دست نيست٬ فرض بر آن است که مداخله بـيگانگان٬ يـا
اکز قدرت٬ محرک خيزش ايرانيان بوده است اين فرض بر نـوعي پـيش داوري  درگيري بين مر
بين ايرانيان٬ به مبني بر آنکه در جامعه ايراِن پيش از مشروطه تعادل اجتماعي٬ ودر  استوار است٬

 ويژه در شهرها٬ آرامش برقرار بوده است.
اما حتي نگاهي شتابزده به منابع تاريخي دوره سلطنت مظفرالدين شاه٬ ايـن پـيش داوري را
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 باطل مي کند. چنانکه از منابع گوناگون برمي آيد٬ بين سال هاي ١٣١٣ تـا ١٣٢٣ ق اعـتراض بـه
 سياست هاي دولت و شيوه حکومت به صورت هاي گـوناگـون پـديدار مـي شدند. گـاه شکـِل
 مقاومِت منفي داشتند٬ مانند تخليه روستا هنگام ورود مأموران دولت؛ گاه جـنبه ريشـخندآميز
اگويي به بزرگان در شعر و هجويه و معرکه گيري هاي خياباني؛ گاه نـيز بـه  مي يافتند٬ مانند ناسز
 اعتراض هاي شهري مي انجاميدند. در اين مقاله به نوع اخير٬ يعني اعتراض هاي شهري٬ تـوجه

 مي شود.
 آگاهي از ابعاد اين اعتراض ها بسيار دشوار است. مسائلي چون ترکيب جـمعيت مـعترض٬
نيزچنين است دليل عمده اين امر پرده ابهام مانده اند. و هدف هاي آنان در  رهبري آنها٬ انگيزه ها
 که اکثريت عظيم شرکت کنندگان در اعتراض ها بي سواد بوده اند و از خود نوشته يا سندي برجا
نگذاشته اند. با وجود اين دشواري ها٬ مي کوشيم تا زمينه ها و عـلل نـارضايتي شـهرنشينان را تـا

 حدودي بررسي کنيم.
ناشي ازتداوم حکومتي اساسًا  بحراني که در سال هاي پاياني دولت ناصري سايه انداخته بود٬
 بود که ساختارهايي عقب مانده داشت٬ اما به علت پيوند خوردن با نظام جهاني و دگرگوني هاي
 داخلي ناچار بود به اصالح گسترده و بازسازي سـاختارهايش بـپردازد. امـا چـنين اصـالحاتي
 صورت نگرفت. از آغـاز دوره مـظفري٬ بـحران حکـومت وخـيم تر و ژرف تـر از پـيش شـد.
 وزارتخانه ها و اداره هاي دولتي به بي ساماني و آشفتگي کشيده شـدند. نـظام مـالي دولت فـرو
 پاشيد. در زماني کوتاه مخارج دولت بر درآمدها فزوني گرفت. حکومت هاي محلي به افرادي
 بي تجربه واگذار شدند و بيش از گذشته در فساد مالي و بي کفايتي فرو رفتند. فشار اقتصادي بر
در عصر مظفري شدت گرفت. علل اين فشار اقتصادي  مردم٬ که از دوره ناصري آغاز شده بود٬
 را مي توان چنين خالصه کرد: سقوط جهاني بهاي نقره٬ ارزش واقعي پول ايران را پـايين آورد٬
بين سال هاي ١٣٠٩ تا ١٣٣٢ ارزش پول ايران تقريبًا  زيرا نقره پايه پولي کشور را تشکيل مي داد.
 نصف شد. گسترش شهرهاي بزرگ و افزايش جمعيت٬ بر تعداد افراد نان خور ـ يعني کساني که
 به طور مستقيم در توليد مواد غذايِي کشاورزي سهيم نبودند ـ مي افزود. نرخ تـورم نـيز از سـال
١٣٠٠ تا ١٣٢٠ رو به افزايش بود. از سال ١٣٢٠ رکود اقتصادي بر شهرها چـيره گشت. تـرکيب
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 تورم و رکود بدين معني بود که از سويي بهاي کاالهاي ضروري باال مي رفت٬ و از سوي ديگر
نتيجه٬ قدرت خريد در پايين مي آمد. و سطح دستمزدها ثابت مي مانديا  بيکاري دامن مي گسترد

 شهرنشينان کاهش مي يافت.
شامل هفت قلم کاال (گندم٬ را «سبد خريدخانوار» گيريم٬و سال پايه درنظر  اگرسال ١٢٨٣را
 جو٬ برنج٬ نان٬ گوشِت گوسفند٬ گوشِت گوساله٬ و ذغال) بدانيم٬ مشخص مي شود که در سـال
 ١٣١٧ قيمت ها٬ به نسبت سال پايه٬ به طور متوسط ٥/٨ برابر شده بود. در خالل اين مدت٬ بهاي
 گندم ١٤ برابر٬ بهاي جو ١٧ برابر٬ و بهاي ذغال ٧٥ برابر شده بود. بنابر آماري ديگـر٬ از سـال
 ١٣١٣ تا ١٣٢٣ بهاي گندم حداقل ٩ برابر شده بود. افزايش قيمت ها به ويژه بر قشرهاي فرودست
اساسي ترين دغدغه اين قشرها فقر بودند. که همواره در معرض بيکاري و  شهري فشار مي آورد٬
 تأمين حداقل معيشت بود. به همين دليل آنان نسبت به کمبود و گراني نان و ديگر مواد غذايـي

 واکنش نشان مي دادند.
 هر چند بحران اقتصادي٬ تورم و افزايش قيمت ها از دوره ناصري آغاز گشت٬ مي توان بين
را بر  دولت ناصري و دولت مظفري تفاوتي اساسي يافت. دولت نخستين٬ درعين حال که کشور
 سياق استبداد مطلق اداره مي نمود٬ تا حدودي نيازهاي اوليـه اتـباع خـود را بـرطرف مـي کرد٬
دولت همان شيوه هاي پايين بماند. اما بهاي اين کاالها برداشت تا  چنانکه عوارض نان وگوشت را
 استبدادي را به کار مي گرفت٬ بي آنکه توان و اراده برآوردن نيازهاي اوليه مردم را داشته باشد.
اکمان محلي٬ تا هنگامي که سهم ماليات را به دولت مي پرداختند٬ با دست باز بر مردم  به ويژه ح

 حکومت مي راندند و در زورگويي به آنان حد و مرزي نمي شناختند.
 اين سخن بدان معني نيست که در دوره ناصري٬ اعتراض هاي شهري وجود نداشت. به طور
بي نظمي تا ٬١٣٠٠ هفت مورد بين سال هاي ١٢٦٧ گيالن٬ در رابينو گزارش مي دهدکه تنها  نمونه ٬
 گسترده و شورش شهري و روستايي درگرفت که آخرين مورِد آن٬ به کشتن حاکـم الهـيجان
 انجاميد. با وجود اين٬ مي توان گفت کـه اعـتراض هـاي شـهري يکـي از شـاخصه هاي زنـدگي
 اجتماعي در عصر مظفري بود. در سراسر اين دوره٬ اعتراض شهرنشينان در شهرهاي مـختلف
کشور درمي گرفت. در اين جا تنها به چند نمونه مشخص توجه مـي شود تـا تـصويري کـلي از
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 شکل ها و گستره اعتراض اجتماعي به دست آيد.
 در ماه صفر ١٣١٦ مردم بروجرد بر حکمران خود٬ شاهزاده ابوالنصر ميرزا حسـام السـلطنه٬
 طغيان کردند٬ به ارگ حکومتي ريختند و اموال شاهزاده را به يغما بردند. وي نتوانست در شهر

 بماند و عازم تهران شد.
و به ياري چندزميندار بزرگ٬ نان با دسيسه محمدعلي ميرزا وليعهد  در جمادي الثاني ١٣١٦
 در تبريز کم و بسيار نامرغوب شد. ابتدا دکان ها بسته شد و گروهي از مردم در بقعه امامزاده سيد
 حمزه اجتماع کردند. روز بعد از بقعه بيرون آمدند و به خانه نظام العلماي طباطبايي حمله کردند
 که شايع بود در احتکار گندم دست دارد. بين مدافعان خانه و جمعيت مهاجم کار به تيراندازي
 کشيد. فرداي آن روز جمعيت يک بار ديگر به خانه نظام العلما حمله برد و آن را تاراج و ويران
دامنه بود. منشي باشي وليعهد بستگان اوآوردندکه يکي ازآنها به سر چندتن از همين بالرا  کرد.
 شورش چندان گسترده بود که به نوشته مخبرالسلطنه پايه قدرت صدراعظم امـين السـلطان را در
 پايتخت سست کرد و شاه را به توبيخ وليعهد واداشت. سرانجام به دسـتور وليـعهد مـجلسي بـه
چاره جويي اين مجلس بهاي نان با اعيان و مال کان تشکيل شدو و  رياست اميرنظام از امرا وتجار

 پايين آمد و تا مدتي نان در شهر فراوان شد.
 از سال ١٣٢١ به بعد دامنه طغيان ها و نافرماني ها شهري گسترش يافت. از ابتداي اين سال نان
دو که عين الدوله از رشوه اي بود که علت گراني٬ چنين شايع بود  وگوشت در تهران کم و گران شد.
و قصاب مي گرفت. زنان تهران حداقل دوبار جلوي شاه و يک بار جلوي عين الدوله  صنف خباز
آن وضع شکايت کردند. سپس اعالن هايي بر ديوارها پديدار شدندکه در در شهر گرفتند و از را  

 آنها عين الدوله به مرگ تهديد مي شد.
 اهالي کاشان نيز در اعتراض به شيوه حکومت رکن السلطنه برادر شاه به قم آمدند و در ايـن
سپس آشوب بزرگ در مشهد برخاست. حکومت خراسان برعهده نيرالدوله  شهر بست نشستند.
 بود. وي با مالکان دست به يکي کرد و اين افراد گندم را احتکار کردند. نان کم شد و قيمت آن
 چنان باال رفت که قشرهاي تنگدست از خريدش بازماندند. در صفر ١٣٢١ شورش مشـهد رخ
داد. مردم به خانه حاکم ريختند که او را بکشند. شاه سيصد سـوار بـه کـمک وي فـرستاد٬ امـا
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 اغتشاش دامن گسترد. چند خانه تاراج شد که يکـي از آنـها خـانه بـيگلربيگي و ديگـري خـانه
 نايب الّتوليه آستان قدس بود. پسر نايب الّتوليه کشته شد و جمعيت خشمگين جسد پدر نّيرالدوله
گور بيرون آورد و آتش زد. مشـهد سـيزده روز در دست شـورشيان بـود. سـرانـجام شـاه از را  
 نّيرالدوله را برکنار کرد و حکومت خراسان را بـه شـاهزاده رکـن الدوله سـپرد. پس از چـند روز

 آرامش٬ اغتشاش ديگري برپا شد که در خالل آن حاجب الّتوليه به قتل رسيد.
 در ربيع االول همان سال شورشي گسترده و سازمان يافته در تبريز در گرفت. کمبود و گراني
مانند ولي طغيان گسترش يافت وخواست هايي به ميان آمد٬ بود.  نان يکي ازعلل اصلي آن ماجرا
 تغيير تعرفه گمرکِي جديد ايران و روسيه٬ برکناري پريم بلژيکي٬ رئيس گـمرک آذربـايجان٬ و
 عزل امين السلطان از صدارت. بدين ترتيب بازرگانان با همکاري عـلما٬ نـارضايتي مـردم را در
 مسير مخالفت با سياست گمرکي دولت انداخته بودند. وليعهد پنج هزار تومان گندم خريد و آن
 را بين نانواها توزيع کرد. با اين تدبير٬ قشرهاي تنگدست از پشـتيباني حـرکت بـازرگانان دست

 کشيدند و جنبش اعتراض فرو نشست.
 ملک المورخين در يادداشت هاي خود نوشت: «در ماه ربيع الثاني[ ١٣٢١] اغلبي از واليات
تا تسکين آنها عاجز است.» اما هنوز  ايران اغتشاش کامل است و هرج و مرج مي باشدو دولت از
 پايان سال راهي دراز در پيش بود. در جمادي االول وزير افـخم کـه بـه حکـومت عـراق عـجم
به منطقه حکومتش پا ترس آنها از مخالفت شديداتباع خودروبه روگشت و با  منصوب شده بود٬
 نگذاشت. در ماه ذيقعده اهالي ساري بر حسام لشکر حکمران خود شوريدند. در گيالن نيز بـر

 ضد حاکم منطقه٬ عضدالسلطان٬ اغتشاش برپا شد.
 در سال ١٣٢٣ ـ که آن را سال آغاز جنبش مشروطه خواهي مي دانند ـ حرکت هاي اعتراضي
اين سال٬ شاه براي زيارت به حضرت عبدالعظيم رفت. در ماه صفر را فرا گرفت.  شهرهاي کشور
و به او ناسزاي بسيار دادندو نسبت به گراني و نايابي نان وگوشت  زنان پايتخت جلويش را گرفتند
 و ساير کاالها اعتراض کردند. در ماه ربيع االول شاه در سفر سوم فرنگ به سر مي برد. در سراسر
ربيع الثاني در از وضع نان و گوشت شکايت مي کردند.  اين ماه زنان به در خانه وليعهدمي رفتند و
آذربايجان گرفتار قحطي شد. نرخ غلّه باال رفت و بلوايـي بـزرگ بـرخـاست. پـيشکار ايـالت٬
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 نظام السلطنه٬ در يادداشت هاي خود چنين نوشت! "در خود شهر تبريز هم جسـته جسـته مـردِم
 رجاله گرسنه قيل و قال دارند." محمدعلي ميرزا شتابان به تبريز بازگشت تا ناآرامي را فرو بنشاند.
ظفرالسلطنه شوريدندووي بر حاکم خود کرماني ها ماه رمضان ماجراي کرمان پيش آمد. در  
شهر گريخت. اين شورش به علل گوناگون و پيچيده درگرفته بود. صورت ظاهر ماجرا چنين از  
 بود که اختالف بين شيخي ها و اصـولي ها آن را بـرانگـيخته است. حـاکـم٬ پـيشکار خـود را از
اين کار بر به مقام هاي حکومتي منصوب کرده بود. را  شيخي ها برگزيده بودو وي همکيشان خود
 اصولي ها گران افتاده بود. ناظم االسالم مي گويد که عالوه بر همه اين ها شيخي هاي حکومتگر از
 افراد توانمند منطقه بودند٬ حال آنکه بسياري از اصولي ها در تنگدستي به سر مي بردند. بنابراين

 اختالف هاي اجتماعي بر ضديت هاي ديني افزوده شده بود.
 در ماه شوال يک بار ديگر به علت کمبود شديد نان در تبريز اغتشاش سختي روي داد. در
مردم تعّدي بر باستم و سردار اکرم٬ نايب الحکومه فارس٬ نيزشورش گسترده اي درگرفت.  شيراز
 حکومت مي راند. ابتدا اهالي شهر بازارها را بستند و در شاه چراغ بست نشستند. سپس در شـهر

 شورش برپا شد. به دستور نايب الحکومه به جمعيت توپ بستند و جمعي را کشتند.
از دست حاکم خود عضدالسلطان شکايت کردند.  در ماه ذيحجه اهالي رشت يک بار ديگر
 آنها براي شاه تلگراف فرستادند و خواستار عزل حاکم شدند. گـروهي از آنـها بـراي پـيگيري
يکي از امامزاده هاي شهر بست نشستند.  درخواست هايشان به پايتخت آمدند و گروهي ديگر در
 شهربهبهان نيزدر همان روزهاصحنه آشوب شد. عظام الممالک از سوي شعاع السلطنه بربهبهان
 حکومت مي کرد. مردم بر او شوريدند و در خيابان سنگر بستند. برخي از افراد ايالت هم با آنها
 همراهي نشان دادند. شورشيان به سوي ارِگ حکومتي آتش گشودند و مدافعان به آنـها پـاسخ
 دادند. سپس گروهي از اهالي شهر در تلگرافخانه بست نشستند و به پـايتخت شکـايت کـردند.

 عظام الممالک از سر ناچاري به تهران گريخت.
 در اوايل سال ١٣٢٤ اعتراض به کمبود کاالهاي غذايي و باال بودن قيمت آنها همچنان بـرپا
به علت گراني نان وگوشت از حاکم راه شاه را گرفتندو زنان پايتخت سر چنانکه در ماه صفر  بود٬
شهر شکايت کردند. اين اعتراض در مشهد به شورش بزرگ انـجاميد. مـردم بـه خـانه حـاجي
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 معاون التجار رئيس نرخ ارض اقدس حمله بردند. جـمعي از رعـاياي او از بـام خـانه بـه مـردم
 تيراندازي کردند و چند کشته و زخمي برجا گذاشتند. حکومت نيز به پشتيباني حاجي معاون در
به جعفراجتماع کردندو ميرزا مردم معترض در مدرسه گوهرشادو  گذرهاي شهرسرباز گذاشت.
 تهران نيز تلگراف زدند. اما به زودي جنبش سياسي کشور را فرا گـرفت. مـبارزه بـراي اسـتقرار
و ناکارداني حکومتگران  مشروطيت هدف مخالفان دولت شد. اعتراض هاي شهرنشينان به بيداد

اگير٬ سياسي و هدفمند جا گرفت و قالب مشروطه خواهي پذيرفت.  نيز در جنبشي فر
 در اين جا به بر شمردن نمونه هاي اعتراض شهري پايان مي دهيم و مي کوشيم از آن چه گفته
 شد به نتيجه هايي برسيم: حرکت هاي اعتراضي شهرنشينان بنا به يکي از اين دو علت يا هر دوي
 آنها پديد مي آمدند: ١) کمبود٬ نايابي٬ و گراني مواد غذايي به ويژه نـان و گـوشت؛ ٢) اسـتبداد
 حاکمان محلي. درباره علت نخست مي توان گفت که در جامعه پـيش سرمايه داري بـلواي نـان
 شکل معمول اعتراض به شيوه زمامداري حاکمان بود. اما بررسي علت دوم چندان ساده نيست.
 در اينجا اين پرسش مطرح است: در حالي که نظام استبدادي بر سراسر جامعه حاکم بود٬ به چه
 دليل مردم در برخي موارد آن را تحمل ناپذير مي يافتند؟ بدين پرسش نمي توان پاسخي صريح
 داد. شايد مردم حکومت استبدادي و ستم حاکمان را تا زماني تحمل مي کردند که آنان حداقل
 نيازهاي معيشتي مردم را برمي آوردند. زماني که حکومت در انجام ايـن وظـيفه فـرو مـي ماند٬
مجموعه نظام به معني مخالفت با حرکت اعتراضي هنوز اما اکمان تحمل ناپذيرمي شد.  استبداد ح

 استبدادي نبود و معموًال با عزل حاکم و جانشيني حاکم جديد بر جاي او پايان مي گرفت.
 مسئله ديگر تشخيص ميزان خودانگيختگي يا سازمان يافتگي حرکت هاي اعتراضـي است.
 در برخي از شورش ها مي توان رد پاي برخي از حکومتگران يا اعيان و گاه بـازرگانان و عـلما را
 يافت. اين افراد براي ضربه زدن بـه گـروه هايي کـه در رأس قـدرت بـودند٬ يـا در مـخالفت بـا
 سياست هاي دولت٬ مردم عادي را به شورش برمي انگيختند. اما زمينه هاي نارضايتي مردم٬ بـه
استبداد حاکمان٬ همواره مساعد بود. قشرهاي تنگدست بر  علت کميابي و گراني مواد غذايي يا
 چنين زمينه اي در حرکت هاي اعتراضي شرکت مي جستند و هـنگامي کـه بـه هـدف هاي خـود

مي رسيدند٬ دست از اعتراض برمي داشتند.
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 آيا آن حرکت ها نتيجه هاي اجتماعي و سياسي به هـمراه داشـتند؟ در نـتيجه اعـتراض هـاي
 شهري٬ مشروعيت و حرمت حکومت آسيب مي ديد٬ زيـرا در بسـياري از مـوارد٬ کـارگزاران
به اين دليل هدف حمله وتوهين تنگدستان احتکارگندم وگراني نان دست داشتندو  حکومت در
 قرار مي گرفتند. هـمين طور در خـالل شـورش ها نـوعي پـيوستگي و هـماهنگي بـين قشـرهاي
 شهرنشين پديد مي آمد. کساني که از کميابي و گراني نان و ديگر مواد غذايي در رنج بودند٬ در
 آن حرکت ها شرکت مي جستند. بدين ترتيب پيشه وران و دکان داران و شاگردان آنـها٬ زنـان و
 مردان بينوا٬ بيکارها٬ روستايياني که براي خريد و فروش به شهر مي آمدند٬ حتي اوباش و اراذل
 يکپارچه برضد مقام هاي حکومتي و محتکران و گران فروشان برمي خاستند. در مواردي نيز بـه
پيروزي دست مي يافتند٬ بهاي نان و گوشت را پايين مي آوردند٬ يا حاکمي را از مقامش برکنار

 مي کردند.
 نکته مهم آن بود که شهرنشينان در برابر نيروهاي حکومتي قرار مي گرفتند و با آنها دست و
 پنجه نرم مي کردند. بدين تـرتيب درگـيري بـا نـظام مـوجود امـري غـيرعادي تـلقي نـمي شد.
 اعتراض هاي شهري٬ الگوهايي براي مبارزه پديد آورد: حرکت توده شـهرنشين٬ بسـيج آنـان٬
 درگيري با مأموران حکومت٬ بست نشيني٬ بهره گيري از خطوط تلگراف٬ درخواست برکناري

 حاکمان همه مواردي بودند که در خالل اعتراض هاي شهري آزموده مي شدند.
 سرانجام مي توان به چنين نتيجه اي رسيد: نهضت تحريم تنباکو مقدمه اي بر جنبش مشروطه
 بود. در فاصله بين آن نهضت تا آغاز جنبش مشروطه خواهي٬ اعـتراض هـاي شـهري هـمچون
به منتقل کردندو آن مقدمه را از يک مرحله به مرحله ديگر تجارب مبارزه را  حلقه هاي ارتباطي٬
 نتيجه رساندند. بنابراين در بازخواني زمينه هاي اجتماعي مشروطيت٬ مي توان صفحه اي نيز براي

اين پديده فراموش شده گشود.


