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  چكيده
يافـت، پيامـدهايي    تـدريج شـدت مـي    هاي اقتصادي كه در عصر ناصري به بحران

گراني و قحطي نان در بسـياري از  . داشت  ها را در پي همچون گراني نان و قحطي
. شـد  موارد در جوامع شهري به بلواهاي نان و اعتراض مردم به حكومت منجرمـي 

عواقبي كه اين بلواها براي اعتبار حكومت و همچنين اقتصاد كشور در پي داشـت،  
حكومت قاجار كه روابطش را با مـردم  . كرد ي ميحكومت را دچار هراس و نگران

بود و طبـق ايـن الگـو مجـالي بـراي       كرده بر طبق الگوي سنتي شاه و رعيت تنظيم
اعتراض جمعي مردم در برابر حكومت وجود نداشـت، بـه سـركوب ايـن بلواهـا      

نشـيني در برابـر    شدت بلواها در بسياري موارد حكومت را بـه عقـب  . پرداخت مي
كـرد،   بلواهاي نان مناسبات شاه و مردم را متـأثرمي . كرد مردم وادار مي هاي خواسته

اين پژوهش بـر آن اسـت   . هرچند كه به دگرگوني كامل آن الگوي سنتي منجرنشد
تا به ارزيابي ميزان تأثير بلواهاي نان بر روابط حكومت و مـردم در عصـر ناصـري    

ق، روش روش تحقيـــ. هـــاي آن را مشـــخص كنـــد بپـــردازد و برخـــي جلـــوه
  .تحليلي با تكيه بر اسناد دست اول است  ـ  توصيفي
  .نان، بلوا، قحطي، گراني، عصر ناصري :ها كليدواژه

 

  مقدمه. 1
. كرد روابط حكومت و مردم در دورة قاجار از قاعدة سنتي مناسبات شاه و رعيت پيروي مي
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دارد، اما بهتر است كه قيد و شرط  در اين الگو، شاه بر مال و جان و ناموس رعيت تسلط بي
هايي كه در عصر قاجـار تـا    نامه در سياست. پيشه باشد و به تظلمات رعايا توجه كند عدالت

زيـور و زينـت   «يـا  » صـفات حسـنه  «يكـي از  » عدالت«شدند،  ظهور مشروطيت تأليف مي
رعيت نيـز وظيفـه دارد از پادشـاه    . است، نه وظيفه و شرط الزم سلطنت ذكرشده» پادشاهي

در ايـن  . يت كند، ماليات بپردازد و براي طول عمر پادشاه و ادامة سـلطنت او دعـا كنـد   تبع
  .الگو، جايي براي اعتراضات جمعي مردم به حكومت وجود نداشت

در اين عصر نيز حكام هنگـام  . تا پايان اين عصر، شاهد دگرگوني كامل اين الگو نبوديم
افكنـي   كردند و يا با تفرقـه  سركوب مي شدن با شورش و اعتراضات جمعي، يا آن را مواجه

  .كردند از نيروي يكپارچة معترضان بكاهند تالش مي
كشـيد، وقـوع    اما، يكي از عواملي كه اين مناسبات سنتي شاه و مردم را بـه چـالش مـي   

هـاي   هاي گراني و قحطي نان در اين عصر پس از بروز بحـران  دوره. بلواهاي مكرر نان بود
نان خوراك اصلي مردم بود و گراني نان گرسنگي بخـش  . زايش يافتاقتصادي در كشور اف

هـا   سرعت بـه افـزايش قيمـت    در چنين وضعيتي مردم به. وسيعي از جامعه را در پي داشت
نداشـت،   اي كارآمد براي ارتباط مردم و حكومت وجود دادند و چون سامانه مي واكنش نشان

  .كردند وجو مي وا و شورش جستتنها راه رساندن پيام خود را در برپاكردن بل
پرداخت و هنگامي كه توان مقابلـه بـا بلـوا را نداشـت،      حكومت به سركوب بلواها مي

پيامـد نيمـي از بلواهـا عـزل حكـام يـا       . داد هاي مردم تن مي نشست و به خواسته عقب مي
ومـت  مـردم كـه بـا برپـايي بلـوا حك     . داشتند ديوانياني بود كه مديريت آرد و نان را برعهده

هايشان مجبور كـرده بودنـد، جسـارت بيشـتري بـراي بيـان        مركزي را به پذيرفتن خواسته
تـدريج از قالـب رعيتـي كـه      كردند و سلسلة همين حوادث آنها را بـه  مطالبات خود پيدامي

  .كرد اش فقط تبعيت از حكومت و دعا به جان پادشاه بود، خارج مي وظيفه
دهد كه بلواهاي مكرر نان تا چـه انـدازه    پاسخ كند به اين پرسش اين پژوهش تالش مي

هاي اين تأثير چه بوده  بر مناسبات حكومت و مردم در عصر ناصري تأثير داشته است، جلوه
  .و چه پيامدهايي داشته است

نشـيني حكومـت در برابـر مـردم را بـه مراتـب        رسد بلواهاي نان دفعات عقب نظرمي به
عـزل حكـام و   . م را در برابر حكومت ارتقا بخشيدافزايش داد و جسارت و خودباوري مرد

ديوانيان، تالش براي مديريت بهتر نان، توضيح برخي تصميمات حكـومتي بـراي مـردم و    
الگوشدن بلواهاي نـان  . هاي اين تأثير است تشكيل شوراهاي نان در بعضي واليات از جلوه
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وهاي شهري در بلواهاي براي اعتراضات جمعي و مبارزات بعدي مردم، ائتالف اقشار و گر
  .نان و تقويت تفكر ادارة امور كشور به صورت شورايي از پيامدهاي اين بلواها بودند

هاي شاهدان  ـ تحليلي با اتكا بر اسناد دست اول، گزارش اين پژوهش از روش توصيفي
 . است برده و ناظران حوادث و مكاتبات دولتي بهره 

دربارة پيامدهاي سياسي بلواهاي نان، پيش از اين فريدون آدميت مبـاحثي را در كتـاب   
همچنين ونسـا مـارتين در   . است كرده مطرح سپهساالر عصر قانون، حكومت و يترق ةشياند

هاي اجتماعي به بلواهاي نان  در مباحثي پيرامون اعتراضات شهري و گروه قاجار عهدكتاب 
ق در اسناد   1288و  1278قحطي «ناطق هم در آثاري همچون مقالة هما . نيز پرداخته است

. اسـت  داشـته  به پيامدهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي قحطي و گراني توجه» الضرب امين
خاص دغدغة آن را دارد، بررسي تأثير بلواهاي نان بر مناسبات  طور اما، آنچه اين پژوهش به

  .حكومت و مردم در عصر ناصري است
  

  يدر عصر ناصر مردم و حكومت روابط الگوي .2
روابط حكومت و مردم در عصر قاجار از همان الگوي سنتي مناسبات شاه و رعيت كـه در  

اي الهـي و شـاه    در اين الگو، سلطنت وديعه. كرد ها بر ايران حاكم بود، پيروي مي طول قرن
و نه وظيفه، با عدالت بـا   كرد و از سر احسان ساية خدا بود كه بايد امنيت مردم را حفظ مي

در مقابل، مردم نيز وظيفه داشتند از شاه تبعيت كنند؛ ماليـات بپردازنـد و   . كرد آنها رفتار مي
  .براي طول عمر شاه و استمرار سلطنت دعاكنند

ـ    هايي كه تا پيش از عصر مشروطه تأليف مي نامه محتواي سياست غ شـدند، مؤيـد و مبلّ
شاه، در رسـالة   نويسان عصر فتحعلي نامه دارابي، از سياستكشفي . همين الگوي سنتي است

  : نويسد مي الملوك تحفة
 بـه  بالنسـبه  را پـدري  و ابـوت  طريقة كه است آن پادشاهان و سالطين الزمة شيوةو  شأن
 منزلـة  بـه  كه ايشان بهبالنسبه  و شفقت و رحمت و تحنن در و نهند كار به مردمان و رعايا

  ).1/163: 1386 نژاد، زرگري( نفرمايند يرتقص ندا فرزندان

اطاعـت و حسـن   «كند و آنها را بـه   او سپس به وظيفة مردم در برابر پادشاهان اشاره مي
زيـرا  » از مخالفـت و عقـوق اجتنـاب نماينـد    «كنـد كـه    داند و تأكيد مـي  موظف مي» انقياد

ــر اســت از مهمــل و معطــل   اطاعــت« ــدن رعيــت نمــودن ســلطان ظــالم بهت ــن. »گردي  اي
ورزند كه اگر قدرت قـاهرة شـاه در ميـان     ويژه بر اين نكته تأكيد مي نويسان، به نامه سياست
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كننـده بهتـر اسـت از     پادشـاه ظلـم  «: مرج و ناامني بالي جان رعايا خواهد بود و نباشد، هرج
  ).1/162: همان(» اي كه به سبب نبودن پادشاه هميشگي و دائم باشد فتنه

پادشاهان » صفات حسنة«اشاره به مصاديق عدالت آن را يكي از اين رسايل عموماً بدون 
عـدالت را   الناصريه تحفهنويسان در  اند، همچنان كه يكي از اين رساله و نه وظيفة آنها دانسته

ميرزامحمـدابراهيم محالتـي،   ).2/303: همـان (دانـد   مي» از همة صفات حسنه بهتر و باالتر«
حكـام را هـيچ زيـوري    «: دانـد  نيز عدالت را زينت شاهان مي ناصري، آدابنويسندة رسالة 

  ).452 :همان(» بهتر از داد مظلوم و هيچ شوكتي با فرتر از دفع ظالم نيست
اي جز اطاعت و انقياد  چه پادشاه ظالم باشد و چه عادل، رعايا وظيفه اما در هر صورت،

بعـد از نبـوت و   «ه، سـلطنت را  سلطنت را تالي نبوت دانسـت  الناصريه تحفهنويسندة . ندارند
و از همـين رو عـدم تبعيـت از شـاه را     ) 298 :همـان (داند  مي» تيواليت فوق مراتب بشر
اهللا خيانت با خداست و مكافـات دنيـا و    خيانت با ظل«: آورد شمارمي نافرماني از خداوند به

  ). 301 :همان(» آخرت دارد
فرمانبرداري  هيخاقان تحفةا نيز در رسالة العلم محمدرفيع طباطبايي تبريزي مشهور به نظام

ست از جانب خدا بر ذمة بنـدگان و  ا سلطنت عهدي«: داند از شاه را وظيفة شرعي رعايا مي
او سـپس  ). 502 :همان(» رعايا كه محافظت حقوق و حدود آن به هر شخصي واجب است

كند كـه تنهـا بـراي     دارد و به آنها توصيه مي مردم را از اعتراض به ظلم سالطين برحذر مي
هرگاه آن پادشاهان عادل باشد از خدا بخواهيد نگهـداري  «: اصالح او دست به دعا بردارند

او ). 503 :همـان (» كننده باشد پس سؤال نماييد از خدا اصالح او را او را و اگر جور و ظلم
مامـاً  منصب مجتهدين و سالطين ت«: پردازد در مرحلة بعد به توجيه شرعي نظام سلطنت مي

در چنين وضعي مخالفت ). 506 :همان(» از فروع و شعب متفرعة همان منصب امامت است
تنهـا بـا    شود و مردم در صورت مخالفت با شاه، نـه   شمرده مي) ع(  با شاه، نافرماني از ائمه

شدند، بلكه مرتكب معاصي نيز شده و عقوبـت   تنبيه و سركوب مأموران سلطنت مواجه مي
  . كشيد رشان را مياخروي نيز انتظا

ها، مردم مجالي براي اعتـراض و   نامه شود، مطابق اين سياست گونه كه مشاهده مي همان
هاي دربار ندارند و شاه نيز در صورت مواجهـه بـا شـورش و اعتـراض      مخالفت با تصميم

  .آمد مي كردن مخالفان بر كردن آتش اعتراضات و ساكت مردم در پي خاموش
آميز گرفته  هاي مختلفي از سركوب و برخورد قهر ندن بلواها به شيوهقاجارها براي فرونشا

ميـرزا  . شـدند  افكني بين جوامع مختلف شهري، ايالت و روسـتاييان متوسـل مـي    تا اختالف
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يادكرديم، در همين رساله به ايـن نيرنـگ    ناصري آدابمحمدابراهيم محالتي كه از رسالة او 
حكام را دأب است كه عمداً مابين دو قبيلـه خـالف و   بعضي «: كند مي  حكومت قاجار اشاره

  ).453 :همان(» نزاع افكنند تا به حمايت طرفي، طرفي را مقهور و خود را معمور سازند
ـ نعمتـي يـا    زدن به اختالفات حيدري قاجارها از اين سياست در جوامع شهري با دامن

هـا و متشـرعان در    مخـاني ها و متشرعان در برخي شـهرها و كري  اختالف عقيده بين شيخي
هاي عشايري با پراكندن تخم نفـاق   همچنين، در محيط. بردند بعضي شهرهاي ديگر بهره مي

كاستند و آنها را به خود مشـغول   بين ايالت يا طوايف مختلف يك ايل از قدرت هريك مي
ة گيري از قو اما، در مواقعي كه حكومت توان سركوب شورش را داشت، در بهره. كردند مي

از  ناصـري  آدابمحمدابراهيم محالتي در بخـش ديگـري از رسـالة    . كرد قهريه ترديد نمي
  :كند كنند، ياد مي شيوة رويارويي قاجارها با گروهي كه از روش حكمراني آنها انتقاد مي

 آن و نبايد را بار وزير اينكه ... رانند مي سخن دولت ميل برخالف و كنند مي انجمن جمعي
 و كننـد  گيروداري را حكام كرده، گرد را برزن و كوي اشرار بسيار چه و. نشايد را كار امير

  .)453:همان( افتد حتم رفعشان و دفع را دولت. فكنند كارزاري

 انتظارشـان  پردازد و عقوبت سختي كه محالتي سپس به تهديد معترضان و بلواييان مي
دژخـيم شـوند و بعضـي از    بعضي به عاقبت وخيم دستخوش «: شود كشد يادآور مي را مي

محالتـي بـه تـرس و نگرانـي حكومـت از      . »يار و ديار آواره و بيچارة نادم و هائم ماننـد 
كند؛ وضعيتي كه حكومت در صورت مواجهه با  قدرت شورشيان به طور ضمني اشاره مي

هاي شورشـيان   در برابر خواستهـ  طور كه در بعضي از بلواهاي نان خواهيم ديد همان   ـ آن
كردن حكام به ترسـاندن   بيند كه با دلگرم نشست، اما محالتي صالح را در آن مي ب ميعق

  : رعايا بپردازد
 بپردازند رفعشان و دفع به كوب دشمن بهادران و شهرآشوب توپ باشد، غليظ ماده بالفرض

  ).445:همان( براندازند بنيادشان و
  

  يقحط و يگران يامدهايپ و علل به ينگاه. 3
؛ )2و  1جـدول  (بار قحطي و گراني در مناطق مختلف روي داد  72در طول عصر ناصري 
و ) 3جـدول  (بار بلوا و شورش شهرهاي مورد نظر را فراگرفت  47در نتيجة اين وضعيت، 

نفر از حكام و ديوانيان در رابطه با ناتواني و سوء مديريت در بحران نان از كـار بركنـار    23
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نرفت و همواره جامعـه را در    بين عوامل اصلي بروز گراني و قحطي از، اما )4جدول (شدند 
  .داشت لبة پرتگاه قحطي نگه مي

ترين عامل گردش نقدينگي در جامعه بود؛  ترين محصول اقتصاد كشور و مهم غله اصلي
به همين سبب افزايش قيمت آن موجب افزايش ثروت دو گروه اصـلي صـاحبان سـرمايه،    

اي بـود كـه    غله از سوي اين دو گروه پديـده » احتكار«از همين رو، . شد مالكان و تجار مي
  .ق كنار گذاشته نشد  1288هاي هولناكي همچون قحطي بزرگ  گاه حتي در اوج قحطي هيچ

هايي همچون سوء مديريت، كاشت محصوالت كشاورزي صنعتي  احتكار در كنار پديده
هاي  يكديگر كه موضوع نان را ابزار توطئهبه جاي غالت، فساد و رقابت حكام و ديوانيان با 

زدگي  هاي طبيعي همچون آفت كردند، اخذ ماليات اضافي از صنف خباز و پديده سياسي مي
. اي شاهد بروز گراني يا قحطي باشـيم  شد كه به صورت دوره مزارع و خشكسالي سبب مي

بارندگي، بقية علـل   شد كه با بروز يكي از آنها، مثالً كاهش پيوستگي اين عوامل موجب مي
ذكر اين نكته خالي از . ساز كمبود گندم و نان شوند نيز فعال شده، دست در دست هم سبب

ضرورت نيست كه در بسياري مواقع كمبود نقدينگي در جامعه، كه در آن روزگار از آن بـه  
م رغـ  كرد كه به مي شد، اسباب گرسنگي گروه وسيعي از مردم را فراهم قحطي پول تعبير مي

  . فراواني غالت و نان پولي در بساط مردم نبود تا به بهاي آن بدهند
داد، از آن جهت كـه روسـتاييان و عشـاير     تأثير قرارمي گراني نان عموماً شهرها را تحت

هـايي همچـون    ذخايري از غله براي تأمين نان خود داشتند، اما وقتي كمبود نان بـه قحطـي  
جمعيت شهري، روسـتايي و عشـايري بـا آن درگيـر     شد،  ق تبديل مي  1288قحطي بزرگ 

  .بردند شدند و از پيامدهاي آن رنج مي مي
داد، بيشـتر بـه پيامـدهاي     از آن جهت كه اعتراضات و بلواهاي نان در شـهرها رخ مـي  

  .شود هاي نان در شهرها پرداخته مي بحران
زده  اي آشوب چهره انجاميد كه همين ها مي كمبود نان نخست به ازدحام در برابر نانوايي

  : بخشيد و ملتهب به شهر مي
 چهـار  سـه  بسـا  انـد  آوردهبـه دسـت    كندن جانكه به هزار  يبا پول چارگانيو مرد و ب زن

 ختهيهم ر يجان بخرند و مردم رو متينان به ق كيتا  ستادهيدر برابر دكان نانوا ا ساعت
 اسـت به آسـمان بلنـد    ادهاياست كه راه سد شده و فر تيجمع نقدريدر برابر دكان نانوا ا

 ).166: 1358 ،يمحالت(

  :كاستند ها مي فروشي زده، از وزن نان در چنين وضعي، بسياري از خبازان دست به كم
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 يخـروار  اسـماً  چارهيب مردم...  بفروشند گران كه كنند يم مرخص رند،يگ يمنانوا رشوه  از
و بـه قـدر آن    كننـد  يمـ  كم سه ده و دو دهدر وزن،  قطعاً لكن. خورند يمتومان نان  ستيب

  ).166 :همان( كنند يم داخل زهرمار هرخاك و 

  : شد از كيفيت نان نيز كاسته شده، مواد ديگري با آرد مخلوط مي
ـ  و غلـه  يكم كه يوقت در ت،يوال ةچاريب مردم حال به يوا  ... ديـ آ ديـ پد يقحطـ  و يگران
 بـا  را كـاه  و خاكسـتر  به مخلوط اهيس خراب نان برده، باال مقابل نيچند را محصول متيق

ـ  ينادار از گرسـنگ  هزاران گرفته، را آنان ييدارا ده،يخوران دارا مردم به يفروش كم  يو گران
  ).482 :همان( دهند يمجان 

  : اشاره دارد» شكن نان دندان«حتي، يكي از شاهدان به 
نان جـو بلكـه لجـن     يليدكان قل چند امده،ين ريحق ريگ نان كه است هفته دو تهران در االن
پـنج  . رميـ نان بگ كيرفتم بلكه بتوانم . ستادهيا تيهزار نفر جمع اقالً دكان هر بر و پزند يم

خداوند شاهد است تا . گرفتم، آمدم ينصفه نان كيمعطل شدم تا آخر  ييساعت دكان نانوا
 ميبگـو  دروغاگـر   غمبـر يبه دندان مبـارك پ . شكست دندانم ،لقمه نان را در دهان گذاشتم

  ).303:1366 ان،يعرفان(

  : كنند فروشي مي فروشي به نان محدود نشده، اصناف در ساير مأكوالت هم كم كم
 لكن. است مذموم اصناف ريسا ودر رسد يمدر سلسله خباز به هم  يفروش كمبالد  ريسا در
ـ  مدت در صيتخص به شده چنان تهران دادوستد قرار در. دارد انتشار دارالخالفه در  ،يگران

  ).78: 1370 ،ينيقزو( است كم البد يبخر كه را هرچه

الضـرب در   حاج محمدحسـن امـين  . شد ها منجرمي و گراني نان به گراني بقية خوراكي
هرچيزي از مأكوالت كه تصور بفرماييد، ترقي «: نويسد اي به آقا محمد تاجر قزويني مي نامه
عموم مأكوالت به اين واسطه هـر روز ده يـك   «و در اين موقع ) 556: 1383ناطق، ( »كرده

  ).78: 1370قزويني، (» رود باال مي
ها از قيمت ساير اجناس كاسته شده و ركود دادوسـتد بازارهـا را بـه     جز خوراكي اما، به

حـاج  ق به   1287الحجة  الضرب در ذي حاج محمدحسن امين. كشاند تعطيل مي وضعي نيمه
  :ابوالقاسم اصفهاني مقيم استانبول دربارة بازار تهران نوشت

در فكر نان  مردم ةهم رسد، ينمهم  به بازار در داريخر نفر كي كه است يكساد يطور به
 يسـمت  چيهـ  از يشـاه  كيشد كه  دهيبرچ يمردم به نوع يدست و پا انيپول از م. هستند

  ).216: 1381 ،افشار( نمود يكارساز توان ينم
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  : دوم صفر نوشت و هم دو ماه بعد در بيست رانياروزنامة 
 حد از ادهيز از داريخر يكم و بازار يكساد ،است دهيرس زيتبر از كه يتجارت اخبار قرار از

  ).12: 1288 ران،يا( است
با افزايش گراني و گرسنگي، دزدي و جنايت هم بيشتر شـده، نـاامني دامـن شـهرها و     

دربـارة گرانـي    )Heinrich Brugsch( هينريش بـروگش . گرفت مسيرهاي بين شهري را مي
  : نويسد ق و ايجاد ناامني در تهران مي   1277

 تهـران  در هـم  تيـ جنا و يدزد گندم، كمبود و خواربار گريد اقالم و نان متيق شيافزابا 
 را نفـر  ستيب حدود در تهران يها داروغه نيمورأم .افتاد خطر به يعموم تيامن و شد اديز
 تـر  نيسـنگ  اتهاماتشـان  كه هم را گريد نفر دو. كردند مجازات زبان و ينيب گوش، دنيبر با

  .)587: 1373 بروگش،( دنديبر سر نو دروازه دانيم در بود،
  : نويسد ق مي   1288يكي از تجار نيشابور هم در ايام قحطي 

 آرد من دو جهت را نفر دو قائن شهر راه در. كرد ينماز خوف عبور  يسد شد كه كس ها راه
  .)140: 1347 ،يرضوان( كشتند

هـاي اخالقـي و هنجارهـاي جامعـه را زيـر پـا        كـرد ارزش  گرسنگي مردم را وادار مي
گل،  گرني و صفت(اند  خواري را گزارش كرده خواري و مرده شاهدان متعددي آدم. بگذارند

شد كـه پـس از    منجرمي ويژه وبا هاي واگيردار به اين رفتارها به شيوع بيماري). 105: 1388
  .گرفت پايان قحطي جان بسياري ديگر را مي

گسترش فقر پيامد ديگري از گراني بود كـه دامـن صـاحبان مكنـت و برخـي طبقـات       
  : يكي از ديوانيان به ناصرالدين شاه نوشت. گرفت برخوردار را هم مي

 كـه  يچـاكر  بـه  برسد چه تا شدند ريفق بودند دولت صاحب كه يكسان يگران سال نيا در
و  يشـان يپر يارياقـدس شـهر   حضـرت  يسر مبارك اعل به .است بوده شانيپر و مقروض
  .)0060سند :1450فتهران،  دانشگاه( است آورده ستوهرا به  نثار جان يدار قرض

شكايت شخص ديگري از ديوانيان به شاه، از بحران مالي كـه گريبـانگير دولـت شـده     
بگيران خود را قطع كرده و حقوق جنسـي آنهـا را بـه     دولت انعام مستمري. كند حكايت مي

  : پردازد نقد مي
 غلـه  خـروار  يس و شده قطع ام داشته ساله همه يمقرر جزو در كه يانعام تومان ستيدو
دانشـگاه  ( رميـ بگ تومان سه يخروار داده حاكم به ديبا گرفتم يم ساوجبالغ از شهيهم كه

  ).0095سند: 1450ف تهران،
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و ) 2523/295سـند  : سازمان اسناد ملي ايران(شاهدان از گسترش فحشا برخي اسناد و 
  .اند ها حكايت كرده در اين سال) 565: 1383ناطق، (فروشي  كودك

كشـاند؛ گويـا    مجموعة اين پيامدها مردم را به اعتراض به حكومت و برپاكردن بلوا مـي 
  .برپايي بلوا بودكردن آن به وضع موجود  تنها راه برقراري ارتباط حكومت و حساس

  
  حكومت به مردم پيام: بلوا. 4

متوسط هر سال  طور شود كه حكومت در عصر ناصري به مشخص مي 3با نگاهي به جدول 
درجـة ايـن بلواهـا از    . رو بوده اسـت  در يكي از مناطق كشور با اعتراض به كمبود نان روبه

ـ  جهت شدت درگيري و آسيب ه اعتراضـات جمعـي   هاي جاني و مالي يكسان نبود و گاه ب
  .شد زنان محدود مي

شود كه نسبت آنها را به مجموع اعتراضاتي كه  اهميت بلواهاي نان هنگامي مشخص مي
خان اعتمادالسـلطنه   محمدحسن. گرفته بسنجيم از سوي مردم در طول عصر ناصري صورت

فهرست مجملي از مغازي و حروب و خطـوب و هرگونـه آشـوب كـه از     « المĤثرواآلثاردر 
 ةداخلـ تا سال چهلـم از سـلطنت ابـد آيـت در      ... آغاز حكمراني و فرمانگزاري اين پادشاه

 ،سـلطنه اعتمادال(كنـد   ارائـه مـي  » مملكت ايران يا در حدود و ثغور آن اتفـاق افتـاده اسـت   
مـورد اسـت بـا عنايـت بـه آنكـه بخشـي از ايـن          194هـا   مجموع اين آشوب). 92:1363
هـا و   هاي برخي طوايف همچـون تـركمن   يكديگر، راهزني ها به درگيري ايالت با خشونت

توان  شود و نمي شدن بعضي حكام مانند فتنة ساالر محدود مي شرارت اقوام ديگر و يا ياغي
بـار بلـواي نـان در     47گاه اهميت  آن. تعبيركرد» اعتراض مردم در برابر حكومت«از آنها به 

ويـژه آنكـه    شـود؛ بـه   ، آشـكار مـي  ايم مشخص كرده 3طول عصر ناصري كه ما در جدول 
داده كه اگر بخواهيم تعداد بلواهاي نان را بـه كـل    هاي شهري رخ مي بلواهاي نان در محيط

  .رسيد اعتراضات مردمي در جوامع شهري بسنجيم، به نسبت باز هم بزرگتري خواهيم
وده اسـت؛  بار برپايي بلوا پيشگام اعتراض به گراني و قحطي ب 16در اين ميان، شيراز با 

بـار و در مشـهد،    2بار، بوشهر و قزوين  4بار، كرمان، اصفهان و تبريز  11پس از آن، تهران 
  .رشت، يزد و اردبيل يك بار بلواي نان اتفاق افتاده است

خيزتـرين منـاطق كشـور، بـيش از نقـاط ديگـر شـاهد         جالب اينكه فارس، يكي از غله
سـرعت   شد حكام اعزامي به آن به طقه سبب ميخيزبودن اين من غله. بلواهاي نان بوده است

در ايـن وضـعيت،   . هايي را براي خود تحصيل كرده و به ملّاكان بزرگي تبديل شـوند  زمين
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الملـك بـه احتكـار غلـه      ديـوان يـا قـوام    خـان صـاحب   حاكم يا ديوانياني همچون فتحعلي
  . كردند مي زدند و اسباب گراني را فراهم مي دست
مردم از شورش جلب توجه شاه به دشواري معيشـت خـود بـوده    رسد غرض  مي نظر به
دهنـدة   آنها تالش داشتند با شخص شاه يا حاكم واليت صحبت كنند و اين امر نشان. است

  : بودن آنهاست هاي ميانجي بين مردم و حكومت و يا غيرفعال نبودن گروه
 او يجلو زنان ينفر چندهزار انبوه كه گشت يبازم شكار از شاه 1277هفدهم شعبان  روز
  ).78: 1385 ت،يآدم( خواستند نان گرفتند را

  : جستند عنوان ميانجي با حكومت توسل مي در اين بين، گاه به سفراي خارجي به
 و شـوند  سيانگلـ  سـفارت  ةروان يگروه ،دهند ليكه دو گروه تشك بودند نهاده قرار نيچن

 نان نيمأت كار در مردم جانب از كنند تقاضا رمختاريوز از و بروند روس سفارت به يگروه
  .)79 :همان( دينما وگو گفت شاه با شهر

تواننـد وارد   روند، با ممانعت اعضـاي سـفارت نمـي    گروهي كه به سفارت انگليس مي
هاي خارجي با شاه از گراني و مشكالت مردم صـحبت   شوند؛ اما، در مواردي هم ديپلمات

فر سـفارت انگلسـتان، در   شـارژدا ي، كنـد  رابرت. اي پيدا كند خواستند چاره كرده از او مي
  : ق به شاه نوشت   1308رمضان 

 يزندگان ملزومات يگرانة واسط به يشاهنشاه حضرت ياعلدولتخواه  يايو رعا ريفق ةطبق
  ).87: 1354 ،ييصفا( باشند يم يناراض يليخ رهيغ و سوخت گوشت، و نان ليقب از

  : شدند جستند و به علما متوسل مي هاي ديگري مي ميانجيمردم گاه جدا از سفرا، 
 كـه  بردند مسجد رونيب تا كشان كشانو  دنديجمعه را كش برادر مرحوم امام يمرتض ديس آقا
 مبـارك  يپـا  خـاك  در كـه  ببرند ارك به خود همراه خواستند يمرا  او .افتاد و شد حال يب

  .)1385:88 ت،يآدم( بزند حرف

در اصفهان نيز مردم به خانة آقـانجفي رفتنـد و او را تحـت فشـار     ش،   1311در بلواي 
در سـال  ). 195 :1387مـارتين،  (السـلطان صـحبت كنـد     دادند تا از طرف آنان بـا ظـل   قرار

هـا را در شـيراز تصـرف كردنـد، از آنهـا       خانـة انگليسـي   ش هم مردمي كه تلگراف  1303
در اصفهان نيـز در  ). 256: 1361جاني، سعيدي سير(خواهند پيغامشان را به شاه برسانند  مي

اي بـه شـاه    خانه را تصرف كردند و خواستار مخابرة شـكواييه  ها تلگراف ، زن ق  1287سال 
  ).31 :1365اوكازاكي، (شدند 
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هـاي نـان،    شـد كـه در بحـران    هاي ميانجي سبب مي توجهي حكومت به ايجاد گروه بي
قريب «: نويسد ق مي  1302الحجه  در ذي اعتمادالسلطنه. شخص شاه مورد اعتراض قرارگيرد

 :1371اعتمادالسلطنه، (» بودند و فرياد از نبودن نان كرده بودند هزار زن سر راه شاه را گرفته
  : هاي پاياني حكومت شاه ادامه داشت اين وضع تا سال). 236

 رياز تسع و شده عارض ها از زن يبرده بودند جمع فيامام جمعه تشر ةخان شاه كه يروز
  ).738 :همان( كردند ينظام م ريبه وز نيو نفر بودند كرده تيشكا اجناس

تأسيس صندوق عدالت و مجلس تحقيق مظالم و رسيدگي شـخص شـاه بـه عـرايض     
اي كارآمد جهت ارتبـاط   هاي ميانجي و سامانه اي از نبودن گروه مكتوب شاكيان، خود نشانه

  .حكومت و مردم بود
 

  مردمپاسخ حكومت به : سركوب.5
كردند پيام خود را به گوش حكومت برسـانند؛ امـا، نخسـتين     مردم با برپايي بلوا تالش مي

ق تبريز در يكي از اسناد دولتـي توصـيف     1277بلواي . واكنش حكومت سركوب بلوا بود
  : شده است

 در كـل  سـردار  گريد روز. بستند حكما را ها دكان و ختهير بازار در دفعه كي تيوال اشرار
 نفـر  چند و دنديبر گوش را نفر هفتـ  شش و دنديبر سر را يمحمدعل نشسته، نظام اتاق
  ).0201 سند: 3710 ف تهران،دانشگاه ( گرداندند بازارها در خورده انهيتاز

خشونت و ايجاد ترس، نخسـتين  . ها به اوج رسيد در همين روزها در تهران نيز شورش
ق مؤيـد    1277معتمدالدوله از بلواي رمضـان  روايت فرهادميرزا . پيام حكومت به مردم بود

ها را گرفته و گوش چند نفر هم از مردها را در ميـان   چند نفر ديگر از زن«: همين امر است
  ).80: 1385آدميت، (» مسجد بريدند تا فتنه آرام گرفت

الملك درگرفت، شاه دسـتور داد   نيز هنگامي كه شورش نان عليه قوام 1310در ذيقعدة 
، هنگـامي كـه   1313در اردبيل نيز در ). 443: 1361سعيدي سيرجاني، (حمله كنند به مردم 

گروهي از زنان شورشي را در اعتراض به كمبود نان در مقابل خانة حاكم شهر بر پا كردند، 
ق نيز شـورش مـردم تبريـز بـا پاسـخ        1313در صفر . حاكم دستور تيراندازي را صادركرد

  : روشد خشن حكومت روبه
 يترقـ  هـم  نان متيق. اند آمدهبه ستوه  خصوصاً زيشهر تبر يو اهال عموماً جانيذرباآ مردم
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 او. بودند رفته مقام قائمة خان به مردم تيشكا و عرض طور به. بود شده يقحط بلكه كرده،
 شـده  كشـته  نفر يس يتيروا به. بودند كرده كيشل نيعارض به سربازان بود كرده حكم هم

  .)1027: 1371السلطنه،اعتماد( بودند

سو و سـركوب از سـوي    بلوا از يك  ـ آميز هاي خشونت پيداست كه ردوبدل كردن پيغام
ترشـدن آشـوب و    ـ بين هر دو طرف برقرار بوده است، اما حكام واليات گاه از عميق ديگر

در بلـواي نـاني كـه در    . جستند شدند و چارة ديگري مي پيامدهاي خونريزي در هراس مي
اصفهان برپاشد، بازار تعطيل شد و علما در خانـه نشسـته نـه در مسـاجد      ق در  1296سال 

  :شدند و نه در مدارس حاضر مي
و آنچـه   رهيـ و غ رهيبا مدارس و غ. اند بستهرا  نيدكاك عيجم ديگو يم ديآ يمهركس  ميديد

بود  نيجواب ا فقط كردم يم قيو از آنها تحق فرستادم يمبه علما و آدم  نوشتم يمكاغذ  من
ـ  يمـ خـود بسـتن    يرو  بـه  درخودمـان را در خانـه نشسـتن و     يشـرع  فيـ كه تكل  ميدان

  .)262: تا يب السلطان، ظل(

الســلطان در روايــت خــودش بــه رفتــار حكومــت در ســابق و ســركوب چنــين   ظــل
بعد از چند ماه شورش، ذيلش به سفر يك سـلطاني و ريخـتن   «: كند هايي اشاره مي شورش

شدن روابطش بـا مـردم    اما، او از تيره). 262 :همان(» شد پذير مي ه ختامگنا هزار بي خون پنج
كند و نه از قشـوني كـه    واهمه دارد؛ به همين جهت نه از نيروي نظامي خودش استفاده مي

  : حكومت مركزي با تهديد اهالي اصفهان راهي آنجا كرده بود
 نيا و ماند يم يو خلق باق ما ةانيم يبآشكر كي و شد يم يزيخونر حتماً نكهيا ةمالحظ به
داده و به تمام  پختهتمام سرباز و نوكر خود را جمع كرده نان  لهذا ست،ين مأتو من ةقيسل با

  .)263 :همان(از شما سر نزند  يكه حركت خالف كردم التماس سربازان

السلطان حكايت دارنـد تـا    ها توسط ظل البته، مكاتبات دولتي از رساندن گندم به نانوايي
. در هر حال، اين رفتار حاكم، به اتمام شـورش منجرنشـد  . )185: 1390 ن،يمارت(پختن نان 

السـلطان را از حكومـت    ها در خيابـان بـه راه افتـاده و عـزل ظـل      ها و زن گروهي از لوطي
ردنـد  آنچـه ك «: السلطان باز هم واكنش تندي نشان نداد به بيان خودش، ظل. خواستار شدند

» هـا طـرف بشـود بـا خواسـت خـدا نشـد        السلطان با اصـفهاني  كه خون ريخته شود و ظل
  ).263: تا السلطان، بي  ظل(

داد و  فرستاد، به تهديد ادامه مي هايي كه براي علما مي اما، حكومت مركزي طي تلگراف
الممالـك،   صدراعظم، مسـتوفي . جمعة شهر نيز به دستور شاه از سمت خود معزول شد امام
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تواند با رسيدن نيروهاي كمكـي بـه مـردم تيرانـدازي      السلطان اطالع داده بود مي هم به ظل
داري نشان داد و پس از سه روز به حكومت مركـزي   السلطان باز هم خويشتن كند؛ اما، ظل

: 1390 ن،يمـارت (اطالع داد كه بلوا خاتمه يافته و قشون كمكي را هم مرخص كـرده اسـت   
هـاي   السـلطان و نارضـايتي او از خشـونت    ين واقعه، رفتار حاكمي همچون ظلدر ا ).189

بـردن از نيـروي    گذشته و رسيدن به نتيجة دلخواهش يعني پايان بلوا و اغتشاش بدون بهـره 
  .نظامي، قابل تأمل است

ق شيراز نيز هنگامي كه مـردم بـه خـاطر گرانـي نـان خواسـتار عـزل          1283در بلواي 
رغم اصرار اطرافيانش حاضر به خشـونت و   كومت شده بودند، حاكم بهالسلطنه از ح حسام
  ).892: 1367فسايي، (باران مردم نشد  گلوله

اين بلواها . كرد شدت دچار نگراني مي  ها بلواهاي نان حكومت را به رغم سركوب اما، به
صراحت به مردم با «: نويسد هينريش بروگش مي. كرد اعتبار مي حكومت را در نظر مردم بي

شدند و بـازار   ها غارت مي در طول بلوا دكان). 543: 1373 بروگش،(» كردند شاه توهين مي
عمادالدوله، حاكم كرمانشاه، به . آورد يمبه بار  ياقتصاد لطمات و شد به تعطيلي كشانده مي

هـا و اغتشاشـات بيشـتر اسـباب قحـط و       نظمي فهمند كه اين بي اين قدر نمي«: شاه نوشت
  ).56: 1371 حسيبي،(» دشو ميعسرت 

مي ئهاي نان، حكومت مركزي را در يك نگراني دا پيامدهاي سياسي و اقتصادي شورش
دربارة نگراني شـاه از بـروز شـورش در     الغرائب كشفمجدالملك در رسالة . داشت نگه مي
  : نويسد ق مي  1288قحطي 

و نـامراد بـه    وسيمـأ  سال، قحط نيا در عارض همه نيا نكهيا اطياحت به جاه جم شاهنشاه
 دفع در بود، خواهد ميعظ ةمفسد ميخود عود كنند عاقبت خوب نخواهد داشت و ب طاناو

 صـادر  مؤكـده  يهـا  خـط  دسـت  تياحقاق حق رع و مهيجر ردشدن و حاكم رييتغ و ظلم
  ).36: 1358 ،ينكيس( فرمودند

نان باعث لغو ترس حكومت از شورش مردم به حدي بود كه احتمال اعتراض به گراني 
  : نويسد ق مي  1311خان اعتمادالسلطنه در شعبان  محمدحسن. شد مراسم گوناگون مي
 يگرانة واسط به است محتمل بود كرده عرض است السلطنه بيناكه حاال داماد  مجدالدوله

 عـارض  نـد يآ يم هيكه به تك يماه رمضان، زن و مرد نيدر ا الخصوص يعل گوشت، و نان
جهت  نيهم به ا ونيبندگان هما. زديفتنه برخ ديو شا اورنديب فراهم دردسر اسباب و شوند
  .)934 :1371 السلطنه،اعتماد( فرمودند موقوف را يخوان هيتعز
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هر اجتماعي از مردم در ايام گراني نان ممكن بود به بلوايي منتهي شود؛ پس حكومـت  
  : كرد بايد مراقبت مي
صـاحبقران   كيـ لكـن   اسـت  يچهار عباسـ  ريهم تلخ و بد است اگرچه تسع ها نان اغلب

مـاه   يكـه از بـرا   ندينما ينان و برنج اهتمام يدولت در فراوان ياياول شاءاهللا ان. فروشند يم
 و شـب  مسـاجد  در مردم اجتماع رمضان ماه در كه رايز است الزم اريبس. شود اديمبارك ز

  .)0023سند :1037 ف تهران، دانشگاه( بود خواهد روز

 نيـ نـان اعتـراض كردنـد و ا    يبه گران يشورش ييبرپا با رازيش مردم ق،  1310 سال در
. داشت را رازيش به سفر قصد شاه. منجرشد رازيش يكالنتر از الملك قواماعتراضات به عزل 

 در اغتشـاش  و يگران اسباب هم باز شاه شمارِپر يهم وجودداشت كه اردو ينگران نيا اما،
پزشـك شـاه   . كند يپوش چشم سفر نيا از كه ديد نيا در را صالح شاه. آورد فراهم را شهر

 رازيشـ  يناراضـ است كه شاه از مـردم   يترس ميتصم نيعلت ا نديگو يم يبعض«: سدينو يم
  ).120: 1384 ه،يروفو( »دارد

اي كـه از شـورش در صـورت     اي به شاه از واهمـه  عمادالدوله، حاكم كرمانشاه، در نامه
  : گويد رفتن قيمت نان دارد مي باال

 يالجه و اشرار ياشد به اغو دايدر نان پ يريدر تسع كه قدر نيهم تيترب عدم از مردم نيا
 نيـ بـه ا  آن از پس و ندينما يم غارت را يعالف و يخبازدكان  اول هستند طلب آشوب كه

  .)59: 1371 ،يبيحس( آورند يم گريد يها يگدست به هرز زيدستاو

رسـيد قطـع شـده و بـه      شد آبي كه به قصر مـي  حتي، ترس حكومت از شورش باعث 
  . )0318 سند :3712ف تهران، دانشگاه(ها كم نشود  ها اختصاص يابد تا آرد نانوايي آسياب

ها را بـه   ، پس بايد آب آسياب»خورد شهر به هم مي«اصل نگراني حكومت آن است كه 
شـاه هنگـام   . هاي قصـر آبيـاري نشـوند    دو ماه باغ هر شكل تأمين كرد؛ حتي، اگر به مدت

دهـد حجـم آبـي كـه بـه       شود، بلكـه دسـتور مـي    تنها عصباني نمي آگاهي از اين تصميم نه
الممالـك را كـه بـه قصـر      فرمودند آب قنـات مسـتوفي  «: رود بيشتر هم بشود ها مي آسياب

: 3712تهـران، ف   دانشـگاه (» رفت به روي آب دوالب بيندازند كه آسياها گردش كننـد  مي
  ).0319سند 
  

  نان تيريمد به حكومت اجبار. 6
داشت كه يا از گراني و قحطـي پيشـگيري    ها حكومت را به اتخاذ تدابيري وامي اين نگراني
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حكومت وضعيت غله . نشود اي مديريت كند كه بلوايي برپا كند و يا پيامدهاي آن را به گونه
  : خوانيم ديوانيان به شاه مي در نامة يكي از. كرد را دائماً رصد مي
 ريرا امروز وز خبازخانه يها  روزنامه. فرستادم مبارك حضور به روزيد را شهر يها روزنامه

در  ميينمـا  يمـ  كتابچه. شود يمهمه روز ضبط  ليتفص نيبه هم ها روزنامه نيا. فرستاده بود
   .)0089سند :ف 3712 تهران،دانشگاه (مقام ضرورت 

هـاي غـالت كـه از     جمعيت و نفـوس تهـران و نيـز ثبـت آمـار محمولـه      آمارگيري از 
مــي ئشــد، بــه منظــور همــين مراقبــت و رصــد دا  هــاي مختلــف تهــران وارد مــي دروازه
  ).234: 1377اتحاديه، (گرفت  مي صورت

ها، پرداخت مستقيم  ساخت انبارهاي بزرگ غله در تهران و واليات براي شكستن قيمت
تن از قيمـت نـان، منـع صـادرات گنـدم، شكسـتن درِ انبارهـاي        وجه به خبازان براي كاسـ 

هاي حكومت بـراي   گذاري نان، برخي تالش محتكران، تنبيه شديد خبازان متخلّف و قيمت
  .مديريت مسئلة نان و پيشگيري از اغتشاش و بلوا بودند

بـود   كـرده  كردن مردم و جلوگيري از بلواهاي نان چنان در نظر حكومت اهميت پيدا آرام
عنوان ابزاري براي اثبات لياقت و كفايـت خـود بهـره     كه حكام و ديوانيان برجسته از آن به

دربارة ارسال غلة اصفهان به شيراز بـه دسـتور    (Kasakovski)كلنل كاساكوفسكي . بردند مي
السلطان، بر اين نظر است كه او با اين كار توانست لياقت اداري خود را نزد شـاه ثابـت    ظل

  ).86: 1355كاساكوفسكي، (حكومت شيراز را نيز به چنگ آورد كند و 
هنگامي كه مجدالدوله در اصفهان بحران نان را مديريت كرد و پس از شـورش و بلـوا   
آرامش به شهر بازگشت، گروهي از تجار، كسبه، مستوفيان، كدخدايان و خوانين اصفهان با 

شايستگي او اظهار خشنودي كرده و تقاضا  الدوله از لياقت و خان امين اي به فرخ ارسال نامه
  ).198: 1354اصفهانيان، (كنند او را همچنان در سمت خود نگه دارند  مي

هاي مصنوعي نان از سـويي در   شد برخي ديوانيان با ايجاد بحران اين وضعيت سبب مي
ديگر، پـس  افتاده جرايم و خطاهاي خود را از ياد دربار ببرند و از سوي  راه آشوب و فتنة به

مجدالملك سينكي دربارة ميرزا . از خواباندن غايله، حكومت را از كارداني خود مطمئن كنند
  :نويسد موسي، وزير تهران، مي

سسـت   ينانواهـا را قـدر   يجلـو  شـد  يكشف مـ  شتريدر نظر پادشاه ب او اعمال حيقبا تا
و قـال   ليـ ق ةمعترض نوع نيا .ديرس يم ياعل ريمردم به سر ةنال .رفت يم باال نرخ .كرد يم
 متقلبانـه  رينان و تـداب  متيبه اسكات مردم و تفاوت ق. كرد يم مالياعمال او را پا تيئاس



 يناصر عصر در مردم و حكومت روابط بر نان يبلواها ريتأث   80

 

 ديـ خواب ريـ وز دسـت  بـه  بـزرگ  ةفتنكه  خشنود را پادشاه و ساخت يمدولت را مشغول 
  ).47: 1358 ،ينكيس(

حكومت را نسبت اي، مردم حساسيت و دلواپسي  هاي دوره ها و گراني با استمرار قحطي
گذاشـتن حكومـت    فشـار  بردند كـه بـا زيـر    مي يافتند و پي ها درمي به اعتراضات و اغتشاش

خوردن وضع  هم ويژه از به شاه به ناصرالدين. پيداكنند توانند به برخي از حقوق خود دست مي
گيـري در مسـئلة نـان     تهران نگران بود و به محض مواجهه با اعتـراض مـردم، بـه تصـميم    

  :نويسد ق مي   1308خان اعتمادالسلطنه در رجب  محمدحسن. پرداخت مي
 يجمع بردند فيتشر جمعه امامة خانكه شاه  يروز. اجناس شد ريتسع يبرا مجلس امروز

از  يمجلسـ  السـلطنه  بيناشاه فرمود . كرده بودند رنظاميوز به نينفر و شده عارض زنان از
 داده شــود ريدر تســع يو قــرار باشــدجمعــه در آن مجلــس  امــام. بدهــد ليكســبه تشــك

  .)738 :1371 اعتمادالسلطنه،(

  : نويسد نيز مي 1304او در شعبان 
 نيحاصـل عـرض عارضـ   . بودنـد  كرده تيشكانان  يشهر به شاه از گران يها زناز  يجمع

 بفروشند يشاه 14نان را . به نانواها دادند يوانيشد كه هزار خروار غله از انبار د نيا روزيد
  .)496 :همان(

  
  حكومت ينينش عقب. 7

ساالري فرسـوده و ضـعيف قاجـار     گيري از گراني با تكيه بر ديوانشتالش حكومت در پي
بازار شكنندة غله و نان همچنـان جامعـه را در   . در بسياري از موارد با موفقيت همراه نبود

گريبـانگير مـردم   اي  هـاي نـان بـه صـورت دوره     داشت و بحران التهاب و نگراني نگه مي
اگر حكومت توان سركوب بلـوا را   داد، ها رخ مي در بلواهايي كه در پي اين بحران. شد مي
تـرين   يكي از مهم. نشست خصوص در شهرهاي بزرگ نداشت، در برابر مردم عقب مي به

بـا نگـاهي بـه دو    . نشيني عزل حكام و ديوانيان از مناصب خـود بـود   هاي اين عقب جلوه
شـده،   شورش برپـا  47مورد از  23شويم كه در  شده متوجه مي و حكام عزل جدول بلواها

ساالران را از كار بركنار كرده است؛ يعنـي،   حكومت مركزي حاكم واليت يا يكي از ديوان
الملك، پس  در يك مورد نيز شخص حاكم، غالمرضاخان شهاب. در حدود نيمي از موارد

و در ) 125: 1354احمـدي،  (كومت استعفا كـرد  ق در كرمان، از ح  1296از غايلة نان در 
الملـك در شـيراز خواسـت و ارادة مـردم بـود كـه بـه         برخي موارد همچون بركناري قوام
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رغم مقاومت اوليه، حكومت در برابر اصرار مردم تسـليم شـد و    حكومت تحميل شد و به
ة حكومـت در  السلطنه از مقاومت سرسختان خان نظام روايت حسينقلي. قوام را معزول كرد
  : دهد آغاز ماجرا خبر مي

 و كننـد  ياجماع يرياس فال اكبر يعل ديس ةخان درب واداشتند را رجاله و الواط از نفر چند
 انبار در گندم خروار هزار نيچند الملك قوام. است گران گندم و ستين شهر در نان نديبگو
  .)155: 1383 ،يماف نظام( فروشند ينم چرا دارد،

امام جمعه . كند اكبر مردم را به اعتراض بيشتر تشويق مي سيد علي. شود بسته ميبازارها 
انـه تحصـن   خ گرافمردم در تل. هايش به بازار واداركند تواند قوام را به واردكردن گندم نمي
السلطنه  حكومت مركزي به نظام. شوند الملك از شيراز مي مردم خواهان اخراج قوام. كنند مي

  : شورشيان را سركوب كندكند كه  حكم مي
 ديـ تبع قبول و ابداً ديكن هيبنو ت ديريرا بگ خانه تلگراف انيحكم شد كه شورش دارالخالفه از

 كردند حاضر توپ كردم قدغن را ها يتوپچافواج را خبر كردم  هم من .دينكن را الملك قوام
  .)156 :همان(

انـه  خ رافبسـياري را از بـام تلگـ   هـاي   خانه را ترك نكردند، آنها قرآن اما مردم تلگراف
خـواهيم در شـهر    الملـك را نمـي   يك نفر قـوام . كردند ما مسلمانيم فرياد مي«: آويخته بودند
  .)همان(» دانند؟ چرا خون ما را حالل مي. شيراز باشد

حبس كـرده بودنـد و همچنـان بـر اخـراج       خانه تلگرافمردم تلگرافچي انگليسي را در 
ها و فرماندهانشان نيز  در اين هنگام، سربازان، توپچي. كردند فشاري ميالملك از شيراز پا قوام

السلطنه به اين نتيجـه   نظام. زنند با مردم همراه شده از اجراي فرمان شليك به مردم سر باز مي
؛ پـس بـراي مـردم    »بودن قوام در شيراز و مرجع كار بودن او امري است محال«رسد كه  مي

خـواهم و تـا    ه اذن تبعيد قوام را از شاه و صدراعظم مـي خان لگرافتدر «: فرستد كه پيغام مي
پاسخ تلگراف از طرف شاه با وعدة كاهش قيمت . »كنم فردا عصر او را از اين شهر خارج مي

شود و مردم فقط هنگامي كه دو پسر  قوام از شيراز خارج مي. رسد الملك مي نان و تبعيد قوام
  ).158 :همان(كنند  را ترك مي خانه تلگرافشوند،  اخراج مياو هم پس از خودش از شيراز 

هـاي   نشيني شاه در برابر خواست مردم و صدور دستوري مبنـي بـر نسـخ فرمـان     عقب
شد تا حكومتي كه پاسـخ اعتراضـات    مي سخت پيشين، پيروزي بزرگي براي مردم محسوب

  .ها گردن بگذاردداد، به پذيرفتن مطالبات آن هايش مي آنها را فقط با شليك توپ
ق مـردم شـيراز از احتكـار غلـه توسـط        1303پيش از اين نيـز هنگـامي كـه در سـال     
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خواستند، حكومت بـاالخره   السلطان مي بودند و رفتن او را از ظل ديوان به تنگ آمده صاحب
اسـيري   اكبـر فـال   در اين شورش كه باز هم سيد علـي . با وعدة بركناري او غوغا را خواباند

  : السلطان از اصفهان تلگرافي براي او فرستاد داشت، ظل جماعت را برعهدهرهبري 
 جهـت  بـه  باشـد  شما ليم و خواهش هرچه .برو منزل به هم خودت و كن متفرق را مردم
 كـه  يچنـد . كـرد  مينخـواه  معذول مورد نيا در را وانيد صاحب جناب .كرد ميخواه خلق

  .)267 :1361 ،يرجانيس يديسع( ندارم قهيمضا گذشت

السلطان به عهدش وفا نكرد، جز با تمكين ظاهري در برابر خواسـت مـردم    هرچند ظل
  .نتوانست آنها را آرام كند

شود كه از باالترين مقام كشـوري   با نگاهي به جدول حكام و ديوانيان معزول معلوم مي
تي، در يـك  ح. اند هاي نان شده يا صدارت عظمي تا پيشكار و كالنتر و وزير، قرباني بحران

مورد ميرزا عيسي، وزير تهران، را پس از عزل به زندان انداختند و به زنجير كشـيدند تـا از   
پيش از اين، پـدرش ميـرزا   ). 0089سند: 3712دانشگاه تهران، ف (شورش جلوگيري كنند 

بـروگش،  (ق به زندان افتـاده بـود      1277موسي، وزير سابق تهران، در جريان بلواي نان در 
ق هم، محمودخان، كالنتر سالخوردة تهران، به دستور شاه در   1277در بلواي ). 575: 1373

  ).576 :همان(برابر چشمان مردم اعدام شد تا جماعت آرام شوند 
شد و در برخي  نشيني حكومت در برابر مردم به عزل حكام و ديوانيان محدود نمي عقب

  .دهد را براي مردم توضيحهاي خود  شد علت برخي تصميم موارد حكومت وادار مي
گيرد براي زيارت عتبات راهـي   ق و در گيراگير قحطي بزرگ، شاه تصميم مي  1287در 

تصميم براي سـفر و واگذاشـتن مملكـت در چنـين وضـعيتي برخـي را       . عراق عرب شود
اكنون حكومت به اين اعتراضات حساس شده بـود  . ويژه در اصفهان به اعتراض واداشت به

جمعـة   شـاه بـه امـام   . پاسخ بگـذارد  بي» فضولي رعيت«توانست با تعبير  ا نميو هر سؤالي ر
جمعه بـه شـاه    اين امر از پاسخ امام. شود تا توجيهي براي سفر او بتراشد اصفهان متوسل مي

  : شود مشخص مي
 نيـ ا بـاب  نيـ ا در. اسـت  دهيرسـ  مبـارك  عرض بهاحقر  و اضعف نيا اهتمام شدت البته

 ارتيـ به عزم ز ونيهما موكب حركت هنگام درخاصه .دانم يم دولت و نيد به را خدمت
خـاطر   ريتغموجب  اهللاءانشا جاهلچند نفر  شعوريحركت ب.كه الحق فخر اهل اسالم است

 نمـود  خـواهم  مـردم  عمـوم  گوشزد منبر در را ونيامروز تلگراف هما. مبارك نخواهد شد
  .)0101 سند: 3712ف  تهران، دانشگاه(
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شود، خود را ملزم  بار راهي اروپا مي پس از قحطي كه شاه براي نخستينحتي، يك سال 
بيند كه براي مردم توضيح دهد مملكت را به حال خود رها نكـرده و اكنـون بـا وجـود      مي

توانـد از راه دور نيـز از مسـائل كشـور مطلـع شـده بـراي رتـق و فتـق امـور            تلگراف مي
  ).18: 1289 ايران،(گيري كند  تصميم
  

 مطالبات طرح يبرا مردم جسارت شيزااف. 8

گذاشـتند، بـه آنهـا     هاي مردم در بلواهاي نان كه تأثيراتي بر تصميمات حكومت مي پيروزي
بخشيد تا با شجاعت بيشتري با حكومت سـخن بگوينـد؛ ايـن كـار در      اعتماد به نفسي مي

الدوله را هم  ركندر شيراز، شاهزادة . انجاميد برخي اوقات به تهديد صريح حكام واليت مي
  : از بلواي نان ترساندند

 و بودنـد  دهيچسـبان  كاغذ گريد يجاها يبعض و جمعه مسجد و رمحمديم ديس ةبقع درب
 يحكمـ  چيه ديا شده وارد كه يروز از كه مضمون نيا به الدوله ركن واال سركار به خطاب
 از را الملـك  قـوام  كـه  ميا همان ما. بگو بانگ يخروس اگر بگذار، تخم يمرغ اگر. ديا نكرده
 اهيسـ  پـول  و نـان  فقره در يدرست حكم اگر. ميا شده تمام يگرسنگ از. ميا كرده رونيب شهر
  .)464: 1361 ،يرجانيس يديسع( كرد ميخواه بلوا روزه چند نيهم ينكن

شـدن مـردم در رويـارويي بـا      صراحت لهجة زنان تهراني در اعتراض به شـاه از دلـدار  
خـان اعتمادالسـلطنه در رمضـان     محمدحسـن . دهد اعتراضات خبر ميحكومت پس از اين 

  : نويسد ق مي  1313
 گوشـت  و نان يگران از آنها اتيشكا و زن نفر چند مبارك خاطر ريتغ سبب نديگو يم

 و ديبرسـ  ايـ رعا حـال  به نكهيا يجا به شما بودند گفته عرض ضمن در كه است بوده
ـ  جـز  ديـ كن كـم  مـا  سـر  از را السـلطنه  بيـ نا يتعد  ديـ ندار يكـار  دنيـ دو هـا  زن يپ

  .)1059 :1371 السلطنه،اعتماد(

دليل نبود مردم شيراز كه بيشترين بلواهاي نـان را در عصـر ناصـري برپـاكرده      شايد بي
در ) 4 جـدول (بودند و بيشتر از مردم واليات ديگر موفق به تغيير حكام خود شـده بودنـد   

اسيري  اكبر فال قدم شوند و حتي سيد علي پيش شورش عليه كمپاني رژي و مسئلة تنباكو نيز
روز بر نفوذش در شهر افزوده بود،  هاي نان و رهبري اين بلواها روزبه كه شركت در شورش

  .در اين حركت نيز سخنگوي نخست معترضان باشد
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گرفت، در برخي اوقات بسـتري   مي هايي كه به بهانة كمبود يا گراني نان صورت شورش
  .تر كردن اعتراضات مردم به موضوعات گسترده شد براي مطرح مي

شـد،   ق در اصفهان كه با افزايش قيمت نـان شـهر بـه بلـوا كشـيده      1296در بلواي 
السـلطان بـا    ظـل . بازارها تعطيل شد و علما از رفتن به مساجد و مدارس اجتناب كردند

، )264: تـا  بيالسلطان،  ظل(ها توانست قيمت نان را كاهش دهد  رساندن گندم به نانوايي
ـ  لگرافعلما كه در ت. اما بلوا آرام نگرفت خـان   هـايي را بـراي ميـرزا يوسـف     ه پيـام خان

آنهـا بـه   . ناراضي بودند» شيوة ادارة شهر«كردند، از  الممالك به تهران ارسال مي مستوفي
مردم ظلم كند؛ سخني كه  هبالممالك اعالم كردند كه حكومت نبايد بيش از اين  مستوفي
در امـر  » اصـالحات جديـد  «آنهـا خواسـتار   . الممالك را سـخت برآشـفته كـرد    مستوفي

  ).107: 1390 ن،يمارت(حكومت شدند 
شد تا مردم به تصميمات ديگر حكومـت هـم    اي مي اعتراض به قيمت نان گاهي وسيله
ق، سعدالملك تصـميم گرفـت حـق      1311در سال . اعتراض كنند يا آنها را معوق بگذارند

يكي از خطباي مسجد جامع مأمور اعالم اين . اماكن مقدسه شيراز را منسوخ كندتحصن در 
دستور شد، اما در ميان سخنان او گروهي از زنان و برخي از مردان برخاستند و شـروع بـه   

مأموران حكومتي براي جلوگيري از . اعتراض كردند كه اول بايد فكري براي قيمت نان كرد
پس از آن هم علما به اين فرمان توجهي نكردند . پاشيدند هم از ايجاد آشوب اجتماع مردم را

  ).170 :همان(
بود كه براي جلوگيري از وقوع شورش در مسائل ديگـر   اكنون حكومت مركزي دريافته
در  )Frank Lacels( السلس فرانكوزير مختار انگليس، . باز هم بايد مسئلة نان را كنترل كند

  : رجة كشورش نوشتم به وزارت خا  1892سپتامبر 
 كسبه و داد يروبازار تهران به علت تنزل پول نقره  در 1310 االول عيرب كه در يالتهاب در

 كه بود معتقد شاه .رفت يم تنباكو شورش همچون يشورش احتمال و بستند را ها دكان
به شهر  يكاف ةغل كه برآمده اقدام به دولت گفت و است ارزاق يگران بابت از مردم تيشكا

 .)32:1387 ت،يآدم( برسد و ارزان بفروشند

هاي نان قدرت چالش آنها را بـا   بودند كه شورش برده رسد مردم به اين نكته پي نظرمي به
بخشـد؛ پـس،    تري به اعتراضات آنان مـي  است و مسئلة نان سيماي موجه حكومت باال برده

  .كردند مي ساير مطالبات خود را در سايه و بستر اين موضوع مطرح
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  حكومت برابر در يشهر يها گروه و اقشار ائتالف. 9
. ترين پيامدهاي بلواهاي نان بود ها و اقشار شهري در برابر حكومت يكي از مهم اتحاد گروه

ها تقريباً در تمام اين بلواها حضور داشتند؛ در يـك مـورد    زنان، اصناف، روحانيون و لوطي
تقريبـاً، در  . نيز به مردم معتـرض پيوسـتند  ) كليميان(مذهبي هاي  در شيراز سربازان و اقليت

  .ها توسط اصناف هستيم تمام اين بلواها شاهد تعطيلي بازار و بستن دكان
 خانـه  تلگـراف بازارهـا را بسـتند و در   «: نويسـد  السلطنه مي شيراز، نظام 1310در بلواي 
ق    1296وصـيف شـورش   السـلطان نيـز در ت   ظل). 155: 1383مافي،  نظام(» متحصن شدند

  ).262: تا السلطان، بي ظل(» اند جميع دكاكين را بسته«: نويسد اصفهان مي
اهـل شـيراز بـه واسـطة     «: داند ها را مقدمة بلوا مي نيز بستن دكان هياتفاق عيوقاگزارشگر 

» وششم دكاكين را ببندنـد و بلـوا كننـد    بضاعتي و گراني نان خيال دارند روز شنبه بيست بي
رسد افزون بر گراني نان، كسادي بـازار و ركـود    نظرمي به). 431: 1361سعيدي سيرجاني، (

افزود و آنها را با جماعـت   دادوستد كه محصول اين گراني بود بر خشم كسبه و اصناف مي
  .كرد معترض همراه مي

، داد كننده را در بلواهاي نان تشكيل مي ترين گروهي كه اكثريت جمعيت شركت اما، مهم
ق تهران   1277ها را از شورش  ترين توصيف بروگش كه يكي از بهترين و دقيق. زنان بودند

بـودن مـورد حملـة     ارائه داده است، بر آن است كه زنان به سبب داشتن حجاب و نـامحرم 
علت حضور جدي زنان شايد آن بـود كـه   ). 602: 1373بروگش، (گرفتند  ها قرارنمي فراش

در . ها خوراك اصلي مردم بـود  خوراك خانواده بودند و نان در آن سالآوردن  مسئول فراهم
  .زد ترين رفتارها از زنان سرمي ها شجاعانه اين درگيري

ق تهران، زنان نخست با سنگ و چوب به محافظان اطراف شاه حملـه    1277در بلواي 
س از رفـتن شـاه،   اما، پ. كنند دهند و بعد با خود شاه صحبت مي كنند و آنها را فراري مي مي

در شيراز نيز در تمام بلواهـاي  ). 602 :همان(شود  السلطنه، وزير جنگ، گرفتار آنها مي نايب
  : دادند مي نان، زنان اكثريت جماعت را تشكيل

 .نـان  جهـت  بـه  حكومـت  منـزل  درب كـرده  هجوم ها زن ،]1296 محرم 24[ قبل روز دو
 ريـ ز بـه  اسـب  از را هيمشـارال  ها زن حكومت، خدمت برود خواسته يگيگلربيب محمدرضا

 يديسـع ( كننـد  يم دور را ها زن رسند يم يحكومت فراشان ندينما تياذ خواستند كشند، يم
  .)103 :1361 ،يرجانيس
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ها را بـه گرانـي نـان زنـان      شاه تقريباً تمام اعتراض در دهة آخر حكومت ناصرالدين
  :دادند صورت مي
 كـرده  نـان  نبـودن  از اديشاه را گرفته بودند و فر راه سر زن هزار بيقر ]1302 ةالحج يذ[

ـ  از شاه به شهر يها زناز  يجمع ]1304 شعبان[ ).387: 1371السلطنه،اعتماد( بودند  يگران
از  ميدر حضرت عبدالعظ ها زن دميشن ]1312شعبان [ ).496 :همان( بودند كرده تيشكا نان
 ريـ تغ سـبب  نديگو يم ]1313رمضان [ ).991 :انهم( اند كرده تيشكا گوشت و نان يگران

  ).1059 :همان( است بوده گوشت و نان يگران از آنها تيشكا و زن نفر چند مبارك خاطر

توان ياد كرد كه توسط مأموران  ها، از داشتن روبنده نيز مي افزون بر عوامل ديگرِ جسارت زن
  .گذاشتند به نمايش ميپرواترين رفتارها را در برابر حكومت  شدند و بي دولتي شناخته نمي

بروگش در شرح . بودند» علما«سومين گروهي كه در اكثر بلواها حضوري مؤثر داشتند 
معموالً روحانيون و مالها در مساجد، مردم را تشويق و «: نويسد ق تهران مي  1277شورش 

السلطان نيز در توصـيف   ظل). 602: 1373بروگش، (» كنند تهييج به اعتراض عليه دولت مي
  :نويسد علما مدارس و مساجد را بسته بودند ق اصفهان مي  1296ورش ش

 نيا جواب فقط كردم يم قيو از آنها تحق فرستادم يمبه علما و آدم  نوشتم يم كاغذ من آنچه
ـ  يمـ  بسـتن  خـود  يرو بـه  در و نشسـتن  خانـه  در را خودمان يشرع فيتكل كه بود  ميدان

  ).262: تا يب السلطان، ظل(

جمعه و شيخ محمـدباقر نقشـي اساسـي داشـتند و بـا حضـور در        اعتراض، امامدر اين 
الممالـك پرداختنـد تـا مطالبـات مـردم را بـه اطـالع         انه به مبادلة پيام با مستوفيخ گرافتل

اسيري در بسياري از غوغاهاي نان،  اكبر فال در شيراز نيز سيد علي. حكومت مركزي برسانند
  .نقشي محوري به عهده داشت

ها  اي بود كه حكومت مركزي در بسياري از اين اعتراضات و تحصن نقش علما به اندازه
كرد تا مردم نيز به تبع آنها  تمام تالش خود را بر انصراف ايشان از ادامة اعتراض متمركز مي

  .هاي خود برگردند به خانه
زور بـه   بـه  كردند آنهـا را  در معدود اعتراضاتي كه علما حضور نداشتند، مردم تالش مي

داد  جمعـة تهـران رخ   ق بـراي امـام    1277مبارزه بكشند؛ اين وضعيت در بلواي  ةصحنميان 
در برخي موارد كه علما در نقش مالكان بزرگ و دارندگان انبارهـاي  ). 78: 1385آدميت، (

در بلواي . كردند شدند، مردم در كنار حكومت به آنها نيز اعتراض مي غله متهم به احتكار مي
  .)327:1356 الگار،( ق در اصفهان، چنين بود  1311ن نا
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كاست و همگامي آنها با  شدت از اعتبارشان مي پيداست كه همراهي علما با حكومت به
اي از نفـوذ و اعتبـار حـاج سـيد      شك، بخش عمـده  بي. افزود مردم بر شأن و اعتبار آنها مي

مـدت او بـا مـردم در     طـوالني اسيري در شـيراز ناشـي از همگـامي پيوسـته و      اكبر فال علي
  : نويسد مي هياتفاق عيوقاگزارشگر . اعتراضات نان بوده است

 مسجد به اديز ازدحام و جالل با روزها .است شده اديز شأنش يليخ اكبر يعل ديس حاج
 يجلو وقت چيه كه خوانند يم بلند آواز به قرآن قرائت شيجلو در .نماز رود يم ليوك
 بگذارند ريحركات را به خ نيا ةعقبخداوند  .كردند ينم را حركات نيا يمجتهد چيه
  .)401:1361 ،يرجانيس يديسع(

رسد جايگاه علما در جامعة مذهبي ايران و تظاهر حكومت قاجار بـه تقيـدات    نظرمي به
هايي را بين مردم  شد در بسياري اوقات علما نقش واسطه مذهبي و احترام به علما سبب مي

هـا   در اين وضعيت از سويي به سـخنگوي مـردم در ايـن تـنش    . بگيرند و حكومت برعهده
كـردن مـردم    شدند و از طرفي حكومت از آنها انتظار داشت از نفوذشان بـراي آرام  مي تبديل

  .تدريج بر نقش ميانجيگرانة علما افزوده بود بلواهاي نان به. استفاده كنند
رسـد   نظرمي به. ها بودند شتند لوطيگروه ديگري كه در بسياري از بلواهاي نان حضور دا

نخست آنكه در هـر شـهر   : ها در بلواي نان ناشي از سه عامل اصلي بوده است حضور لوطي
بـه ايـن   . شـدند  ها با يكي از علما پيوستگي داشتند و مريد او محسوب مـي  اي از لوطي دسته

بـه معركـه    هـا  ترتيب، حضورهريك از اين علما در بلواي نـان بـه ورود سـريع ايـن لـوطي     
جـات الـواط بـه رياسـت      ق اصـفهان از دسـته    1296السطان در شرح بلواي  ظل. انجاميد مي

دسـت جامعـه    هـا از اقشـار تهـي    ديگـر آنكـه لـوطي   . كنـد  يـادمي » جمعه الماس كاكاي امام«
علـت سـوم هـم    . گذاشت سرعت بر سطح زندگي آنها تأثير مي بودند و گراني نان به برخاسته

گشـت كـه بايـد بـه يـاري مظلـوم        ايـران برمـي  جامعـة  ي ايـن گـروه در   شايد به نقش سنت
 1277بروگش حضور سه گروه اصلي را در شورش . كردند خاستند و با ظالم مبارزه مي برمي

  ).602: 1373بروگش، (ها و روحانيان  ها و باباشمل ها، لوطي زن: تهران گزارش كرده است
ها مقابل خانة سيد  شيراز را با حضور لوطيق در   1310السلطنه نيز سرآغاز آشوب  نظام

چند نفر از الواط و رجالـه را واداشـتند كـه درب خانـة سـيد      «: داند اسيري مي اكبر فال علي
  ).155: 1383مافي،  نظام(» اجماعي كنند و بگويند نان در شهر نيست و گندم گران است

شهري به بهانة نان را  هاي يري از آشوبگميرزا محمدحسين دبيرالملك فراهاني راه پيش
  :داند ها مي كنترل زنان و لوطي
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 نيبه هم عار يب و كار يب و متصف ]يتنبل و يكاريب[صفت  نيكه به هم اريو اشرار بس الواط
 ،يتنبلـ  محـض  كـه  يشهر قولچماق يگداها فرق نيا شيالج مقدمهو  شرويدچارند و پ هيبل

 بالصاحب طهيسل يايح يب فواحش نسوان و اند قرارداده شهيپ و حرفت خود يبرا را ييگدا
 چيجماعت بشود هرگز در ه نيا ةچار در يريتدب اگر. باشند يم اشرار و الواط آن يرفقا كه

  .)444: 1356 ،و ناطق تيآدم( شد نخواهد بلند ييصدا يگران هتاز ج يشهر

حضـور  ها در برخي موارد شاهد  اما، در كنار چهار گروه زنان، كسبه، روحانيان و لوطي
در بلـواي نـان   . هاي مذهبي نيز هسـتيم  هاي اجتماعي ديگر همچون سربازان و اقليت گروه
الملك منجرشد، مـردم از يهوديـان تقاضـا كردنـد كـه بـا        ق شيراز كه به اخراج قوام  1310

حضور يهوديان در ميان جماعت باعث . هايي از تلمود به آنها بپيوندند داشتن نسخه دردست
  : باران معترضان شد السلطنه در گلوله امترديد بيشتر نظ
 هودي جماعت يحت مال و ديس كرده، تحصن مردم عمارت نيا در كه نبود صالحم هم من
خانـه را تـوپ    چرا عمارت دولت و تلگـراف  است؛ عمارت نيا در يسيانگل يتلگرافچ و

  .)157 :1383،يماف نظام(ببندم 

  : كردند فرمان هم به مردم شليك نميها در صورت صدور  اما، سربازان و توپچي
 يبـرا  ما ندارد يليدل گفتند يم حيصر و نداشتند يهمراه يتوپچ و سرباز و منصب صاحب

 نگـه  مـا  مقابـل  در را قرآن و كشند يم دالشهداياسي و ياعلي اديرا كه فر يخاطر قوام مردم
 بـه  م،يخـواه  ينم را الملك قوام كه است نيا تينها م،يستين دولت ياغي ما نديگو يم داشته
  .)157 :همان( ميببند توپ

گيرند و  جا ختم نشده، آنها در كنار مردم قرارمي نكردن سربازان از حاكم به همين تبعيت
  : شوند الملك مي خواهان اخراج قوام

 نييقوام را از باالخانه پـا  سلطنهال نظام اي كه كردند يم اديتوپ بودند فر يكه در پا ها يتوپچ
 بـا  مسئله نيا در ما و ميبند يم باالخانه به را ها توپ ريسا ايبرود  رونيبفرستد كه از شهر ب

  .)158 :همان( ميهست يكي يو شهر خانه تلگراف اهل

هاي اجتماعي در بلـوا سـبب شـد حكومـت مركـزي از       اين اتحاد سربازان با بقية گروه
الملـك از   قيمت نان به اخـراج قـوام  موضع پيشين خود عقب بنشيند و شاه با وعدة كاهش 

  .شهر رضايت دهد
با عنايت به اينكه اكثر تجار و شاهزادگان در كنار مالكـان، صـاحب انبارهـاي غلـه     

هـا و اقشـار    رسد چنين بحراني بقية گروه نظرمي شدند، به بودند و از گراني نان منتفع مي
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وانسـت الگـويي بـراي    ت شهري را در برابر حكومت متحد كـرده بـود؛ ائتالفـي كـه مـي     
  .مبارزات بعدي اين طبقات باشد

  
  ييامور كشور به صورت شورا ةادار ةشياند تيتقو نان، يشوراها. 10

تشكيل شـوراهاي نـان از افـراد برگزيـدة شـهري در واليـاتي همچـون اصـفهان، شـيراز،          
در آذربايجان، فارس، كرمانشاه و كاشان يكي از تحوالت مهم در روابط مـردم و حكومـت   

افتادنـد يـا در    حكام واليات هنگامي كه از احتمال آشـوب بـه هـراس مـي    . اين دوره است
كردن آتش غايله ناتوان بودند، به تشكيل شوراهايي  صورت بروز آن در سركوب و خاموش

ايـن  . جويي كنند دادند تا براي حل مسئلة نان چاره نفوذ تن مي از علما، تجار و افراد صاحب
هـا اسـتبداد رأي خـود را     نشيني حكومتي داشـت كـه سـال    نرمش و عقبپيشامد نشان از 

  .قاجار به رخ مردم كشيده بود» حكومت مستقلة«عنوان  به
گويا . خوريم ق، به تشكيل چنين شوراهايي در واليات برنمي  1287تقريباً پيش از سال 

هاي نان و بلواها اكنون به اين نتيجه رسـيده بـود    سالة بحران حكومت پس از تجربة چندين
  .حل مسئله با نمايندگان طبقات مختلف رايزني كند راهكه مجبور است براي رسيدن به 

  : نويسد ق از آذربايجان به شاه مي  1287عزيزخان مكري در سال 
 انيعلما و اع عيفراهم آورد و جم يدر حضور نواب معزالدوله مجلس نياز ا شيروز پ چند

   ).56: 1371 ،يبيحس(آنها استفسار كرد  يأاز ر نان ريتدبشهر را حاضر كرده و در 

اي به شاه، نخست از ايجاد شورش  ق عمادالدوله حاكم كرمانشاه در نامه  1292در سال 
خواهـد تـا شـورايي را از     كند و سپس از شاه اجـازه مـي   و آشوب در شهر ابراز نگراني مي

   :بزرگان شهر تشكيل دهد
از  يشود كه مجلس صادرلشكر  ريو مش الملك شجاع يو حاج نثار جان غالم نيا به يحكم

 ياز رو يو قـرار  نـد يو ارباب مناصب و مزارع منعقـد نما  نيشهر و خوان نيعلما و معقول
  .)56 :همان( بدهندبلد  نيا ياهال نان ةدربارمشورت 

شـدند و بـه    هـاي بلـوا نمـي    جرقهها، برخي حكام منتظر بروز نخستين  پس از اين تجربه
  : نوشت 1297روزنامة ايران در محرم . شد هاي گراني شورا منعقد مي محض آشكارشدن نشانه

 كـم  بالنسـبه  نـان  و بود نموده يترق غله نرخ يروز چند ديرس خبر كاشان از كه يقرار از
 جماعـت  و تجـار  و معـارف  و عمـال حكمران قم و كاشان  اعتضادالدوله جناب .بود شده
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غله و نان  متيق بابدر  يدستورالعمل و قرارداد يهمگ قيتصد موافق كرده حاضر را خباز
  .)404 :1297 ران،يا(نوشتند 

السلطان نخست در برابر خواست مردم براي كاهش  ق در اصفهان، ظل  1311در بلواي 
مجلسـي بـا   . قيمت نان مقاومت كرد، اما در نهايت به درخواست تشكيل شورا رضايت داد

هاي اين مجلس توافـق راجـع بـه     نتيجة رايزني. نفر از اقشار مردم تشكيل شد 500حضور 
  ).117: 1390 ن،يمارت(قيمت نان بود 

هاي پاياني عصر ناصـري و افـزايش ثـروت و     هاي خالصه در سال پس از فروش زمين
ر ايـن مجـالس   ويژه مجبور بودنـد بـا ايـن دو گـروه د     نفوذ مالكان و تجار، برخي حكام به

الدوله  ق در دوران حكومت ركن  1312در سال  هياتفاق عيوقاگزارشگر . مشورتي مذاكره كنند
اجالسي در منزل حكومت از علما و تجـار و اعـاظم شـهر كردنـد از     «: نويسد در شيراز مي

  ).467: 1361سعيدي سيرجاني، (» بابت اينكه قراري در عمل نان بگذارند
هـاي   ق شورايي از علمـا و چهـره    1313شهر بلواهاي نان، در سال سرانجام در شيراز، 
تنهـا بـراي رسـيدگي بـه      اين شورا نـه . تشكيل شد» مجلس استنطاق«سرشناس شهر به نام 

اي سـه روز تشـكيل    وضعيت نان، بلكه براي حل عموم مشكالت و معضالت مـردم هفتـه  
ر تومان را به رياست شورا منصوب الدوله، حاكم شيراز، ساعدالسلطنه امي ناظم. داد جلسه مي

آذرالسلطنه به عنوان نمايندة تجار انتخاب شد و حاجي ميـرزا محمـدتقي فسـايي بـه     . كرد
التجار  معين. مشهور شد» خانة فارس عدالت«اين شورا به . عنوان نمايندة علما وارد شورا شد

نظمـي و   ق، بـي   1313القعـدة   بـا تـرور شـاه در ذي   . بوشهري نيز از اعضاي اين شورا بود
آمـد   وجـود  ومرج در حكومت فارس پديدار شد و در فعاليـت شـورا نيـز اخـتالل بـه      هرج

  ).97: 1390 ن،يمارت(
گيري چنين شوراهايي نقش مؤثري در تقويت انديشة ادارة امور كشور به  گمان شكل بي

  .ساز ظهور نهضت مشروطيت شد هاي بعد زمينه صورت شورايي داشت؛ تفكري كه در سال
  
  گيري نتيجه. 11

هاي آغازين آن كه  هاي پاياني عصر ناصري نسبت به سال مناسبات حكومت و مردم در سال
دار الگوي سنتي روابط شاه و رعيت بود، يكسره دگرگون نشد، اما از تـأثير حـوادثي    ميراث

  .همچون بلواهاي مكرر نان نيز بركنار نماند
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گيـر حكومـت و مـردم شـده بـود، بـه        هاي اقتصادي كه در اين عصر گريبان بحران
با استمرار ايـن وضـع، مـردم كـه     . آورد اي گراني و قحطي نان را پديد مي صورت دوره

اي مناسب را براي رساندن صداي اعتراض خود بـه گـوش حكومـت در اختيـار      سامانه
هاي معيشـت   زدند تا دربار و حكام واليات را از دشواري نداشتند، دست به شورش مي

  .اه كنندخود آگ
ها نخستين گزينه و انتخاب حكومت قاجار بود، اما با تكرار بلواهـا و   سركوب شورش

كـرد بـا مـديريتي     داربودن و شدت بعضي از آنها، حكومت بيمناك شـده تـالش مـي    دامنه
  .ببرد هاي بلوا را ازبين هرچند ضعيف، از گراني نان پيشگيري كرده، زمينه

هـاي   هاي نان با موفقيت همـراه نبـود و گرانـي    بحرانتالش حكومت براي حل نهايي 
  .داشت دنبال پي، بلواهاي مكرر را به در پي

ويـژه در شـهرهاي بزرگـي     هايي كه از شدت بيشتري برخـوردار بودنـد و بـه    شورش
دادند، حكومت را كه موفق به سركوب آنهـا   مي همچون اصفهان، شيراز، تهران و تبريز رخ

تنبيـه و عـزل حكـام و ديوانيـان در     . كرد نشيني در برابر مردم مي قبنشده بوده، وادار به ع
از سويي . نشيني حكومت در برابر مردم بود هاي اين عقب نيمي از اين بلواها يكي از جلوه

شد براي حل مسـئلة نـان بـا نماينـدگاني از      حكومت قاجار در واليات مختلف مجبور مي
گمـان   بـي . هـا شـريك كنـد    گيري ان را در تصميمنفوذ به رايزني بپردازد و ايش طبقات ذي

كـرد؛   تشكيل اين شوراهاي نان، انديشة ادارة امور كشور را به صورت شورايي تقويت مي
هـاي فكـري نهضـت     آوردن زمينـه  هـاي بعـد و در فـراهم    توانست در سال تفكري كه مي

  .مشروطيت مؤثر واقع شود
اي نان، در بيان مطالبات ديگر خود هاي حكومت در بلواه نشيني مردم با مشاهدة عقب

بخشيد، بـه   تري به اعتراضات آنها مي قبول شدند و مسئلة نان را كه چهرة قابل جسورتر مي
  .كردند مي تر تبديل بستري براي بيان اعتراضات كلي

هـاي مختلـف شـهري     بلواهاي نان در بسياري مواقع موجب ائـتالف اقشـار و گـروه   
شـد، ائتالفـي كـه در     ها در برابـر حكومـت مـي    ان و لوطيهمچون اصناف، روحانيون، زن
  .هاي مذهبي نيز در آنها شركت داشتند برخي موارد سربازان و اقليت

هـاي جمعـي كـه گـاه بـه صـورت تحصـن در         اين يكپارچگي و شركت در اعتراض
داد، به الگويي بـراي مبـارزات بعـدي مـردم بـا       ها رخ مي خانه هايي همچون تلگراف مكان

  .تبديل شد حكومت
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