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  چكيده
همدان ازجمله شـهرهايي بـود كـه در     1914جنگ جهاني اول در ماه اوت  شدنبا آغاز

هـاي مواصـالتي،    راه دركـه   ،د. ايـن شـهر  شفراواني  هاي هصدم جهاني دچار ةاين واقع
مشـكالتي نظيـر   مدهاي اين جنگ با آ پياز  ،و زيارتي غرب كشور قرار داشت ،بازرگاني

جمعيـت شـهري و    ةمالحظـ  كـاهش قابـل   ،ومير فـراوان انسـاني   گر، مرگ قحطي ويران
آسـيب  اجتماعي  ـ هاي اقتصادي و نابودي فعاليت ،هاي كشاورزي روستايي، خرابي زمين

بـر آن در واپسـين     مدهاي اجتماعي مترتـب آ چگونگي ايجاد قحطي و پي چرايي و .ديد
با روشي  ،. در اين پژوهشروست ضوع اصلي تحقيق پيشهاي حكومت قاجاريه مو سال

اي از ايـن   بر اسناد و مدارك موجود سعي شده تا ابعـاد تـازه   با تكيه تحليلي وـ  توصيفي
بنيادين اين تحقيق درخصـوص   ةلئ. باتوجه به مسشوداجتماعي بررسي  ـ رويداد سياسي

قحطي در همدان نتايج پژوهش گوياي اين واقعيت است  ةگيري پديد شناسي شكل علت
جـو  و حضور بيگانگان در منطقـه جسـت   كه هرچند علت اساسي آن را بايد در جنگ و

و فقدان امنيت اجتماعي نيز مزيـد بـر    ،سالي، بيماري قبيل احتكار، خشك عواملي از ،كرد
  علت بوده است.
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  . مقدمه1
طرفـي ايـن    يورش نيروهاي متخاصم به خاك ايران در جنگ جهاني اول باوجود اعـالم بـي  

بـه   1914/ اول نـوامبر  1332 ةحجـ  ذي دوازدهـم الممالـك در   را مستوفي كشور كه سند آن
موجب صدمات و مصائب فراوانـي بـراي    )37 ،1 ج: 1352امضاي احمدشاه رسانيد (احرار 

هاي ارتباطي  يكي از شهرهايي بود كه چون بر سر راه ،در غرب ايران ،د. همدانشمردم ايران 
اي قـرار گرفتـه    هر دو گروه درگير موردتوجه ويژه سوياز ،نظامي قرار داشت ـ مهم تجاري

هـاي بغـداد و    حمله به كرمانشاه و رسـيدن بـه دروازه   برايرا  ها فتح آن روس ،ازسويي بود.
قـواي عثمـاني و    ،ديگـر  سـوي از و نددانست ميرسانيدن كمك به نيروهاي انگليسي ضروري 

ها قصـد نداشـتند    روي سريع روس جلوگيري از پيش منظور به هاي ايراني آلمان و دموكرات
و جـز مصـيبت و بـدبختي     ها هشآساني از همدان دست بردارند و بديهي است كه اين مناق به

سـت  ا ن آنتحقيق مبـي  ةاساس، فرضي اي دربرنداشت. براين براي مردم اين شهر نتيجهويراني 
مـدهاي حضـور   آ ومير فراوان اهـالي از پـي   كه گرسنگي و ويراني و درپي آن قحطي و مرگ

اجتماعي منطقه (شهري و روستايي)  ـ نيروهاي بيگانه بود. اين نتايج ناگوار بر اوضاع سياسي
 هـاي  تحقيـق  ةد. در پيشـين شـ ناپذير اقتصادي  جبران هاي و موجب خسارتبود سايه افكنده 

صـورت   تـر بـه   همـدان كـم   ةگرفته درخصوص موضوع بايد توجه داشت كه منطقـ  صورت
) مسـائل  1385است. در آثار محققان ايراني ازجملـه (آباديـان    شدهمشخص و مجزا بررسي 

هـاي نيروهـاي متخاصـم در     نويسنده قرار گرفته كه درگيـري  ةزماني مورد اشار فقطمدان ه
جـامع قـرار نگرفتـه     ةها و علل بروز قحطي مورد مداق ولي زمينه ،است گرفتهمنطقه صورت 

بوده اسـت كـه   مهم حوادث نيز همدان گذرگاهي  ةدر خاطرات افراد حاضر در صحن است.
 يديگر ةيا نويسند ).1351بيگي  شده است (ديوان دست مي به تها دس و روس ها بين ژاندارم

را  مريكا) حـوادث مربـوط  ابر اسناد يك كشور ( با تكيه فقطبا ديدي سياسي و  )1387(مجد 
تبرئـه  از دخالت در قحطي  را با اثر دنسترويل خود نيزاست. نيروهاي انگليسي  ارزيابي كرده

و عـوارض  كـرده  گر معرفي  مدهاي ويرانآ را علت پيعامل محلي  در مواردي نيز و اند كرده
 جانبة همه ةتواند بازگوكنند كه اين نمي اند؛ اجتماعي ناشي از اين بحران را طبيعي قلمداد كرده

رو در اين اسـت   پيش توضيحات، نوآوري و اهميت پژوهشِ  اين واقعيت اين حادثه باشد. با
بـر   و سعي بررسي كرده استنگ اول در ج را طور خاص و موردي وضعيت همدان كه به

هدف  ،بنابراين .كند آن داشته تا با تحليلي منطقي علل و عوامل دخيل در قحطي را ارزيابي
چگونـه جنـگ    ال اصلي اسـت كـه چـرا و   ؤگويي به اين س پاسخ براياين پژوهش تالش 

  ؟دشهمدان  ةمدهاي عظيم ناشي از آن در منطقآ جهاني اول باعث قحطي گسترده و پي
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  جنگ جهاني اول . ايران و2
مور خارجي تركيبي از مشـكالت  أديدگاه يك م جنگ جهاني اول اوضاع ايران از آغازِ در

هاي سياسي، حضور نيروهـاي روس و انگلـيس در منـاطق مختلـف،      اقتصادي، كشمكش
 بـود  نبـود ارتشـي مجهـز و وفـادار     و، عشـاير  سركشـي ايـالت و   ضعف دولت مركزي،

كامل تبـديل نشـود    اي هچه باعث شده بود اين حاكميت به مستعمر آن .)49 :1380  اولسون(
بـا افتتـاح مجلـس سـوم      ،حال درعين .)30: 1344ميروشنيكف ( رقابت روس و انگليس بود

 .)44 :1378 توانيئي مال( شد دوباره آغازهاي سياسي نيز  گروه و مطبوعات فعاليت احزاب و
ايـن   دربـارة  ،اجتمـاعيون اعتـداليون   ها و يعني دموكرات ،هاي سياسي در مجلس سوم جناح

 انگلستان بپيوندند يا خير درگيـري و  نبرد با روسيه و موضوع مهم كه آيا به اتحاد با آلمان در
 داري از آلمان را سياسيون طرف تعداد زيادي از اين مردان و .)7: 1370 قطبي( منازعه داشتند

 كردنـد  خـود را هـوادار متحـدين قلمـداد مـي      نستند ودا دشمنان خود مي حمايت از دشمنِ
داشـت  اين تصور بودند كه با پيروزي آلمان در جنگ امكان  آنان بر .)38: 1370 دفتري متين(

در ايـن وضـعيت    و ).3: 1351بيگـي   ديـوان ( انگليس از ايـران كوتـاه شـود    دست روس و
طرفـي ايـران در جنـگ چـه      بـي وضـعيت،    اين در سامان بود كه جنگ جهاني آغاز شد. هناب

عثماني اولين كشوري بـود كـه ايـن     .)6 ،1 ج: 1352 (احرار توانست داشته باشد اهميتي مي
آذربايجـان بـا    در مناطق كردستان و بودن مرزهاي خود ناامن ةبهان به طرفي را نقض كرد و بي

 ).10 :1370قطبي ( تصرف كردمهاباد را  هزار سرباز پياده و سوار نواحي قطور و  حدود شش
 دولـت تـزاري روس   ،ايران ن آلماني درامورأم حضور نيروهاي عثماني و ها و درگيري ةادام با
ـ  براي آن نيز  در د دسـتور اعـزام نيروهـايش بـه ايـران را صـادر كـرد و       كه از قافله عقب نمانَ

 .)11 ان:همـ ( ش نيروهاي روس به فرماندهي ژنرال باراتف وارد انزلي شدند 1294 /1915  اكتبر
 منظـور  به د ووناز استقرار در كرج به سه گروه تقسيم ش اين داشتند كه پس اين نيروها قرار بر

 .)58 :1344 ميروشـنيكف ( نـد برو همـدان  و ،طرف قم، تهـران  بهعمليات نظامي  دادن انجام
ــا همــاهنگي حــزب دمــوكرات در مجلــس و  درپــي كســب رضــايت  ايــن وضــعيت و ب
داران حـزب   طـرف  ن، نماينـدگان مجلـس،  ااز مردم اعم از روحانيـ  اي عدهالممالك،  مستوفي
صورت جـدي بـه ايـن تهديـد      گروهي كه به تعداد زيادي از افراد از هر قشر و و ،دموكرات

و باعث  سوي قم حركت كردند به و ندنگريستند راه خروج از تهران را پيش گرفت ها مي روس
 ).154 :1378 تـواني ئـي  مال( شـدند در تاريخ ايـران   »مهاجرت«حركت معروف  گيري شكل
 ندگرفت »حكومت ملي«مداران تصميم به تشكيل يك  سياست مجاهدان و از رسيدن به قم پس

  كردند. آغاز انگليس را رسماً ) و جنگ با روس و57 :1344 (ميروشنيكف
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  ها ه. همدان در كانون مناقش3
 33مربـع در غـرب ايـران، بـين      كيلومتر رهزادويست اي به مساحت  كه در گستره ،همدان
 49دقيقـه تـا    34 درجـه و  47عرض شـمالي و   ةدقيق 48 درجه و 35دقيقه تا  59 درجه و
 براي ،)15 :1382ابراهيمي (النهار گرينويچ قرار دارد  طول شرقي از نصف ةدقيق 36 درجه و

تالقـي خطـوط    ةنقطـ  منزلـة  هـا همـدان بـه    شد. براي آلمان نيروهاي درگير مهم ارزيابي مي
آنان  .)697 ،2 ج :1377كرمانشاه از اهميت زيادي برخوردار بود (گركه  ةمواصالتي در جاد

معروف بـود  » همدان ــ كرمانشاهــ  راه خانقين شاه«داشتند در اين ناحيه كه برايشان به  قصد
 روس وهـاي   شـدن كنسـول   با پناهنـده  ).51: 1344با نيروهاي روسي بجنگند (ميروشنيكف 

انگليس مستقر در كرمانشاه به همدان كه از تـرس شـونمان آلمـاني صـورت پذيرفتـه بـود،       
 هـا تمايـل   طرفي در شهري كـه مـردم بـه آلمـان     گمان ايجاد بي تر شد و بي ها بيش كشمكش

 ،ديگـر  سـوي  ). از134 :1391حكومت محلي آسـان نبـود (اتحاديـه     دست بهتري داشتند  بيش
مراقبت از جان نمايندگان سياسـي و اتبـاع    برايان روسي به همدان شايعاتي از ورود قزاق

ترس مردم شـهر   و ،استقراضي باعث هيجان، نگراني هاي شاهي و اموال بانك آن كشور و
 دولت عثماني در اقدام متقابل به ايـن عمـل مـردمِ    ةگيري نمايند موضع .)135شد (همان: 
شهبندر عثماني در همدان با برگزاري مجالسـي از  د. كر پيش دچار اضطراب  از شهر را بيش

 نام كنند پوشيدن لباس رزم ثبت خواسته بود كه براي جنگ با دشمنان و اتباع خود مردم و
 هـاي  ورود چند قزاق روس به همدان موجب هيجان ،1333رجب هشتم در  ).134همان: (

متعـددي   هـاي  لگـراف و به ارسال ت )445: 1354 الملك همدانيعظيمي در مردم شد (فريد
د شـ منجر  ازسوي مردم همدان به تهران و نمايندگان مردم اين شهر در مجلس شوراي ملي

ها خواستار بازگشت نيروهاي روس از همدان شده بودند. اين  كه در آن )137: 1391(اتحاديه 
نيروهاي شكستن ديوار دفاعي  د. با درهمكر در همدان قلمداد ها را بايد شروع رسمي درگيري

لكن هنوز چـون   ،زير سلطه آمد منطقه كامالً«شدند.   ها وارد همدان م روس 1915ژاندارم در 
 نيروهـاي ژانـدارم و   .)332: 1363 (هـدايت  »... كنند ست از چپاول مضايقه نميا به اسم ايران
 ،كردند عاسدآباد دفا ةسختي از گردن به ،كه فرمانده ژاندارمري لرستان بود ،سوئدي ةماژور دمار
 ). بـا 141 :1334مقـامي   (قـائم  دادنـد  سـوي كرمانشـاه ادامـه    روي خود به ها به پيش اما روس

زمـاني بعـد بـا     انـدك  دسـت نيروهـاي عثمـاني افتـاد و     گذشت مدتي از جنگ همـدان بـه  
دند. با وقوع انقـالب  شاختيار اين شهر  ها مجدداً سربازان تزاري صاحب نشيني عثماني عقب
امـا   ،شـد  منطقه آغـاز   ةدستور خروج نيروهاي روسي از همدان، تخلي صدورو  1917اكتبر 
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نـه قـادر بـه دفـاع از      مردمي كه نه سالحي داشتند و چنان ادامه داشت. ويراني هم غارت و
 و هـا  هتـرك صـدم   هـاي روس و  رتـش امد  و ن بودند از جزراخاك خود از هجوم متحارب

 ةاين همه حـوادث تلـخ طليعـ    .)614 ،2  ج :1363 سايكس(د دنهنگفت دي هاي خسارت
  آمد جنگ در همدان است. ترين پي آغاز دردناك

  
  مدهاي قحطي در همدانآ . پي4

ة برباددهنـد  و تاريخ معاصر ايران هاي ترين تراژدي ظهور قحطي در مقياسي بزرگ از بزرگ
 ةاز دور توان در همدان ميرا اما شيوع آن  ،همدان بود مال مردم بسياري در منطقه و جان و

 كمبود مواد اوليـه و  هاي ق زمزمه 1330). از آغاز 213: 1385آباديان ( كردمشروطه بررسي 
شروع ماجرا از بروجرد بود كه  .شروع شدهمدان  غال در غرب و به قحط و گرسنگي منجر

ـ  كميته كردنايجاد شد. همدان نيز كشيده سرعت به مالير و به زدگـان   قحطـي  ةاي با نام اعان
جنسـي بـراي    نقدي و هاي آوري كمك جمع زدگان بروجرد و رساندن به قحطي اريي براي

. در )218همـان:  ( شـد  فرسـتاده مـي   نيزهمدان  براي مالير و ناچار بهمردم محتاج بروجرد 
سابقه و گرسنگي مردم درقالب اعالنـي كـه    اولين اخبار رسمي از قحطي بي آفتاب ةروزنام
فضاي اقتصادي اين  همان).(خورد  مي  چشم به بود شر كردهتاسعد بختياري در آن من  سردار
نگرفته بود كه هجوم نيروهاي بيگانه   خود ساالرالدوله سروساماني به هاي هحملهنوز از شهر 
و  ،ق  1334تا  1330يعني از  ،ها تعبيري از افول مشروطيت تا شكست ژاندارم به شد و آغاز

ها به آن، اين شـهر قـدرت بازتوليـد مـواد      خروج نيروهاي مردمي از همدان و ورود روس
هـاي پيـاپي    قحطي حاصـل از جنـگ   سختي و بود. دست داده   غذايي و كشت مزارع را از

چنان بر مردم فشار آورده بود كـه ديگـر قـادر بـه شناسـايي دوسـت از دشـمن نبودنـد          آن
نيروهـا از  خـروج ايـن    . با بروز انقالب بلشـويكي در روسـيه و  )634 ،2 ج: 1352  احرار(

احتكار شـهرها   و ،دارهاي واگير موج دومي از تورم، قحطي، ناامني، گسترش بيماري منطقه،
 ةدوبارگروهي از ترس هجوم  اي از گرسنگي و . عده)262 :1378تواني ئي (مال را درنورديد

ند شتگذا   حراج به مقدار كمي مواد خوراكي ةتهي براي مايملك خود را ينيروهاي عثماني تمام
ورود  ). بـا 139: 1383(رايـس   رسـاندند   فـروش  و بسياري وسايل عتيقه را به پشـيزي بـه  

را بـه   هـا  سـالي آن  كه خشك ديدندهمدان، آنان روستاهايي را  ةنيروهاي بريتانيايي به منطق
شـد   نمـي  مـدت  فرصتي براي رهايي از آن در كوتاه ده كه مجالي وكراي اسير قحطي  درجه

مريكـا در ايـران،   ابـا حمايـت وزيرمختـار     ،م 1916در  .)138تا:  بي متصور بود (دنسترويل



 1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   178

 

ن مـذهبي و ميسـيونرهاي آن كشـور    اايران تشكيل شد كه با اسـتفاده از مبلغـ   ةخيري ةكميت
ند درسـان  مـي  ،ازجملـه همـدان   ،شـهرها  ةرا به دست مـردم گرسـن     هاي بشردوستانه كمك

هـزار فقيـر در طـرح اطعـام     سـي  دود در همدان حـ ، روايتي به. )106: 1344ميروشنيكف (
ـ  .)257: 1385آباديان ( كردندنام  ثبت چنـدين   ةاين ميسيونرها سعي در رفع گرسنگي روزان

ورود نيروهـاي   زمـان بـا   دو مركـز هـم   .)51: 1387مجـد  ( اشـتند هزار نفر از مردم شـهر د 
بانـك   ةنـد، يكـي شـعب   بود  زدگـان  رساندن بـه قحطـي   دنسترويل به اين شهر مشغول ياري

بعـدها بـا اسـتقرار     .)139 :تـا  بيدنسترويل (مريكايي اديگري ميسيون مذهبي  شاهنشاهي و
هم بـراي   آن زدگان درمقابل كار و كامل نيروهاي دنسترويل در همدان، اطعام به اين فالكت

. جالـب اسـت   )140(همـان:   بودهاي قديم  مرمت جاده تعمير و سازي اطراف شهر و جاده
اي نان   دريافت لقمه راياين زمان ب ،برخاستن نداشتند علت گرسنگي توان بهمردم فقيري كه 

كـه اكثـر آنـان زن و     ،هزار نفر  ده تعداداما  ؛دادند انجام مي سازي كارهاي سختي چون جاده
اما  .)همان( شد شامل نيمي از آنان مي فقطها  و كمك نددر قحطي گرفتار بود ،كودك بودند

قحطي  سالي و بودن خشك سراسري علت كار مفيدي انجام دادند؟ به  دولتيان چه ،ميان دراين
زدگان  ياري به قحطي كمك و برايكشور را  يتمام قادر نبوده است دولت احتماالً ،در ايران

چشم به ياري دشمنان دوختـه   ناچار مردم مناطق مختلف ازجمله همدان به پوشش بدهد و
احتكار دست بسياري از مردم همدان را از قوت اليموت،  ي وقحط گراني ولت. دو تا بودند

تـرين   هاي روي زمـين از معمـولي   كندن و خوردن علف كوتاه كرده بود. ،اي نان  حتي لقمه
بـه   د. مـردم شـهر  ش هاي رفع گرسنگي مردم بود كه خود به مرگي دردناك منتهي مي روش
هاي كوچك از جلو در  دزديدن بچه .)210: 1364 خواري نيز روي آورده بودند (سفيري آدم
در  .بودنـد  ها يا در شلوغي بازار در همدان رواج پيـدا كـرده بـود. اغلـب دزدان زنـان      خانه
خـوردن تعـدادي    اعتراف آنـان بـه ربـودن و    ؛كردبازداشت  را ده زن شهر ةنظمي اي، نمونه

دختري اسـت   گيري مادر و دست . مورد ديگر)51 (همان: بودعلت گرسنگي  كودك فقط به
 .)ند (همـان داعـدام شـ   بعداً زنداني و ساله و پختن دختري هشت ،جرم ربودن، كشتن كه به
آنـان   تر بيش كه ،اعدام چنين افرادي گونه متهمان است. جالب صدور سريع احكام اين ةنكت

روز يـا ترسـاندن    همـدان آن  ةفرونشاندن احساسـات جامعـ   علت شايد فقط به ،زنان بودند
ترديـد قحطـي بـا خـود تلفـات شـديد        . بيبوده باشد به چنين اعمالي زدن دستديگران از 

صحبت  ،در غرب كشور فقط ومير متناقض است. داشت. تعداد موارد مرگ  همراه نيز به انساني
 موردي از در .)222: 1385ومير صدها هزار تن و ويراني صدها دهكده است (آباديان  از مرگ
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باختـه در   ميليون جان سيزدهتا  دهنشده از  در ادعايي ثابت ) و221مرگ پنج ميليون نفر (همان: 
عظمت  كه حجم و ،دقيق آماري ةهرچند ارائ .)537: 1390مجد (ايام جنگ سخن رفته است 

  .)290: 1378 تواني ئيمال(درستي ممكن نيست  به ،انساني را بنماياند ةاين همه كشت
  
  مدهاي اجتماعي آنآ پي. بررسي علل قحطي در همدان با تكيه بر 5

 1918تـا   1914هـاي   تـر از سـال   هاي بروز قحطي در همدان را بايـد در قبـل   هرچند زمينه
زمـاني   هبـاز  در دبايـ  باتوجه به عنوان تحقيق، بررسي علل قحطي در همدان  ،گيري كرد پي

ر لفـه د ؤدرقالب چند م شده علل مطرح ،لحاظ قرار گيرد. بدين جنگ اول جهاني مورد مداقه
  شود. ذيل بررسي مي

 

  سالي، كمبود محصول خشك 1 .5
 ،همدانبراي تنها  تاريكي را نه ةق آيند 1334ناسازگاري طبيعت با آغاز سال  كمبود گندم و

باعث سالي  درادامه خشك وجود آورده بود. كاهش نزوالت جوي و هنقاط ايران ب يكه تمام
 هـا و  علـت كـاهش بارنـدگي زمـين     به .)217: 1385آباديان ( ده بودشمردم  فزايندةنگراني 

رسيدن فصل بهار مردم منطقه  با .)4928 ،7  ج :1378سالور ( زارها زير كشت نرفته بودند ديم
امـا بهـار هـم بارنـدگي نداشـت       ،به اين اميد بودند كه هوا با آنان سر سـازگاري پيـدا كنـد   

 ،)29: 1391 مامقي( باران نيامده بودزمستان  در آن سال تا اواخر پاييز و .)4698 ،6  ج  :همان(
ها از  زمين چناني نداشت و ها محصول آن پاييز هم زمين بلكه در تابستان و ،تنها در بهار اما نه
هـا   ترين سال از منحوس ش را 1296سال  .)688 ،2  ج :2537 كسروي( ختندسو آبي مي بي

و بود نيم بود كه باراني نيامده  و بيش از يك سال .)289: 1385آباديان (اند  براي ايران ناميده
خصـوص   بـه  ،شهرهاي كشور .)70: 1390مجد (حاد شده بود  اي هسالي وارد مرحل خشك
 .)353: 1380اولسـون  ( ه بودنـد شـد  رو  طور جدي با كمبود مـواد غـذايي روبـه    به ،همدان
 ،تـوالي در منطقـه  كاهش نزوالت جوي در چند سال م سالي و عواملي چون خشك بر عالوه

ثير مخربـي  أمنطقه ت ر سرنوشت مردم همدان ودازپيش  بود كه بيشنيز عامل ديگري گراني 
 ،)354 (همان: بودتر مردم ايران  كه قوت بيش ،گراني گندم و آرد . كمبود وشتگذا برجاي 

قيمـت يـك خـروار گنـدم در همـدان بـه        .بـود ده شـ بلـوا   در همدان نيز باعث آشوب و
در حالـت   ،ديگـر  شد. ازسـوي  مواقع عادي دوازده تومان عرضه مي رسيد كه در تومان  230

قطع واردات گندم از  كرد نيز با شروع جنگ و وفور و ارزاني گندم كمك مي  بهچه  آنعادي 
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. حتـي واردات  از بين رفتطور كامل  به م 1917بروز انقالب اكتبر در  خصوص با روسيه به
هواي منطقه كه  .)252: 1372داودي (شد  جنگ در اروپا قطع تعل گندم از هندوستان نيز به

، امكان رشـد هـر گيـاهي را از    بود دهشهاي قبل از جنگ  اي سردتر از سال  سابقه طور بي به
كه در حالت عادي  ،هاي ورودي به شهر و راه اسدآباد و آوج ةها سلب كرده بود. گردن زمين
مسدود شده بود و  كامالً ،ندكزده را تسريع  توانست حمل مواد غذايي به اين شهر قحطي مي

شهر  د. منطقه وكر كمك به اهالي پيدا نمي را براياي امكان ورود به شهر   هيچ فرد يا وسيله
 ت.سرد شهرت داشته اسـ  هاي سخت و و به داشتن زمستان استهمدان از مناطق سردسير 

 .)6 - 4: 1388اند (سعيديان  ماه تخمين زده ششدر سال حدود  بندان آن را تعداد روزهاي يخ
اسدآباد مورد آمـاج خـود    ةهاي روس را در گردن كه نيرو ه بودديرس حدي  سرما و بوران به

  .شدس حيوان باركش آنان أرسي  قرار داد و موجب مرگ شش سرباز و
  

  گرانيو احتكار مايحتاج عمومي  2 .5
داري  مورد احتيـاج مـردم شـهر بـود در انبارهـا نگـه       چه هرآن تقريباً مواد اوليه ومحتكران 

هايي گران و خارج از توان مردم عادي فروخته شـود. توجـه بـه ايـن      د تا با قيمتكردن مي
از  تقريبـاً  اي نبود و  مواقع بحراني در ايران موضوع تازه مطلب ضروري است كه احتكار در

). در 184 ،6  ج :1371انـد (فلـور    و قحطي مالزم بـوده  ،شاه احتكار، گراني اصرالدينن ةدور
دست محتكران افتاده بـود. كـارگزاران دولـت در     اختيار اوضاع به نيزگير  جنگ عالم ةمعرك

برداشت خـوب   اوجودب .)73: 1390 (مجد توان ممانعت از اين اعمال را نداشتند نيزمنطقه 
جـو اقـدام مناسـبي     آوري سريع گندم و جمع درموردم دولت نتوانست  1917محصول در 
انبارهـاي محتكـران محلـي گـردد. در      به نيزمحصول اندك  مانع ورود همينتا  داشته باشد

 آوري آرد و اقدام به جمع افخم  اميرنام  هاز خوانين بزرگ ب ران محلي منطقه و حكم ،همدان
. حجم كردنام سردرود انبار  هاي ب در قريه و كرد داد زيادي از امالك روستايي خودغله از تع

ن امحتكـر  .)116: 1390كرد (فروتن  يك سپاه بزرگ برابري مي اين مواد با تغذيه و خوراك
 وجـه حاضـر بـه دراختيـارقراردادن و     هـيچ  به ،ن محليااز احمدشاه تا محتكر ،در اين دوره
. )281: 1395 يـد ام گبـزر ( زده نبودند د بر روي مردم گرسنه و قحطيهاي خو بازكردن انبار

گـران بـه قيمـت مـرگ      امـا غـارت   ،قدر لزوم موجود بوده جو به در همدان گندم و احتماالً
ـ به سطح شـهر نبود  خود شهريان نيز حاضر به واردكردن موجودي انبار هزاران نفر از هم د ن

را از زير بـار   خود ،كه در اين برهه در همدان بودند ،نيز ها انگليسي .)138: تا بي(دنسترويل 
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هـاي سـنگين كنـوني     قيمـت «اعالم كردند كـه  صراحت  بهو  ندنفرين مردم دور كرد لعن و
 بـا دنسترويل ادعا داشـت   .)86(همان:  »خريداري جنس از طرف ما نيست ةواسط هجنس ب

احتياج مردم به آن،  اجناس و بودن كمياب باوجودخود در شهر آگاه شده كه  ياطالعات ةداير
 انـد  هايشـان پنهـان كـرده    آن را در انبار ها باالبردن قيمت گندم رايمحتكران محلي همدان ب

توانستند به يـاري مـردم شـهر بياينـد      كه مي نيز ييروستاييان و رعايا ،ازسويي .)82همان: (
آنان . به شهرنشينان همدان نبودند ،ناچيز هرچند به مقدار كم و ،محصوالتشان ةراضي به ارائ

مدتي خود ديگر چيزي براي خـوردن   شايد از اين هراس داشتند كه با فروش غالت، بعداز
  ).171نداشته باشند (همان: 

  
  نقش نيروهاي بيگانه 3 .5

طرفي ايران ازسـوي سـربازان بيگانـه، منـاطق      بي نقض جهاني اول در اروپا و با آغاز جنگ
شناسي قحطي در مقطع  آنان قرار گرفت. در علت ةرحمان اج حمالت بيبزرگي از كشور آم

نقـش را در   تـرين  بـيش  دترين، باي بيني تاريخي، اگرنه مهم با يك واقع زماني اين پژوهش و
يـك   كدام همدان، ةكه از سه نيروي مهاجم به منطق اين زمينه متوجه اين نيروها دانست. اين

وميـر مـردم    خيز داشت و قحطي و مـرگ  سرزمين حاصلترين سهم را در نابودي اين  بيش
بـا   .ه شـود بوده است بايـد بـه بحـث گذاشـت     ها يك از دولت كدام ةگناه در منطقه برعهد بي

 رويارويي نيروهاي ژاندارم و روس حضور نيروهاي خارجي در اين منطقه قطعيت يافت و
تعداد زياد نيروهاي متخاصم د. ش جديدي ةوارد مرحلوجود آورده بودند  بهآنان كه  يبحران

همـدان حـدود   ـــ   اي از زمان در محـور كرمانشـاه    در برهه قحطي بود. ةخود از علل عمد
آرايي كردند كـه   نيروي ترك صف هزار 23نيروي روس ژنرال باراتف درمقابل  هجده هزار

براثـر  . )275: 1369مابرلي ( مستقر بودند آن مناطق اطراف از نيمي از آنان در همدان و بيش
خانوار جز تلـي از   صد هفتجمعيت  با نام كوريجان روستايي در اطراف همدان باجنگ از 
. )4895 ،7  ج :1378 هار چيزي باقي نمانده بـود (سـالور   هاي  سگ اجساد متعفن و خاك و

 برده بـود   بين  ذخاير بازار شهرهاي منطقه را از يمتفق تمام قشون متحد و ةخريدهاي عمد
كـرد و   غيرمسلح شهري را تهديد مي و پناه ها جان افراد بي درگيري .)138: تا بيدنسترويل (

كـه خـود    ،). همـدان 222: 1385آباديان ( نددبر آنان براي نجات جان خود به غارها پناه مي
غلـه در كشـور بـود، در اشـغال بيگانـه       كننـدگان  تـأمين  از زماني از توليدكنندگان اصلي و

ايـن   بـا  .)98: 1390مجـد  ( قـرار داشـت  تش در انبار ديگران و محصوال شددست  به دست
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توان مشاركت نيروهاي بيگانه در قحطي همدان و منطقـه   مي ،مقدمه و ورود به بحث اصلي
  آيد.  دست هتري براي ادامه ب گيري كرد تا نقاط روشن را در رفتارشناسي سربازان آنان پي

  ها عثماني 1 .3 .5
طرفي ايرانيـان آغـاز كردنـد.     به بي ياحترام بياينان از اولين نيروهايي بودند كه جنگ را با 

قشـون علـي    شـمال غربـي وارد كشـور شـدند.     آنان با شعار اتحاد مسـلمانان از غـرب و  
 ،هاي قزوين به عقب برانند ها را از كرمانشاه تا نزديكي پاشا كه توانسته بودند روس احسان

همراه آنان نيروهـاي ژانـدارم بـه     به اه فرماندهي خود را مستقر كرده بودند.در همدان پايگ
شـدند  ن نيز مهمان مـردم همـدان   اجمعي از مهاجر خان پسيان و رهبري ماژور محمد تقي

تـأمين منـابع بـه     بـراي آذوقه را  ةحضور هزاران سرباز مسئل .)664 ،2  ج :2537كسروي (
در كـم   دسـت  .)145: 1391اتحاديـه  ؛ 28: 1391مـامقي  ( بودبحران جديدي تبديل كرده 

زور  بهرا  چيزي و به مردم حمله نكردندي عثماني هاهمدان برخالف كردستان نيرو ةمنطق
ها بـه رعيـت و امـالك روسـتايي صـدمه وارد آوردنـد رفتـار         اندازه روس هر نستاندند و

. اما مدتي )4595، 4770 ،6  ج :1378سالور (شده است   روايت مهرباني و محبت با ها ترك
بيـگ   هـا، سـربازان علـي احسـان     انگليسي دست بهخطر قرارگرفتن بغداد  با درمعرض بعد و

تر  هاي بسيار ارزان به قيمت ديرس چه به دستشان مي و آن كردنددريافت  نشيني دستور عقب
 ،قاطر ،غ. آنان هفت هزار االنشيني كردند عقبو  ندگرفتهمدان از ارزش واقعي آن از مردم 

در مـدت  هـا   عثمـاني  .)639: 1388ند (رضـوي  دبر  با خود و ندشتر از مردم همدان گرفت و
اما موقع خروج از  ،گرفتندشهر مقدار پنج هزار خروار جنس  ةتوقف اردو در همدان از مالي

ـ خـروار تحويـل    600 فقطشهر  در مـدت   ،درمجمـوع  .)4769 ،6  ج :1378د (سـالور  دادن
زنان از چپاول مردم كوتاه  و دست راهشد ها مناسب  ها، وضعيت امنيت جاده حضور عثماني

روستايي همدان منع شده  درازي به ناموس مردم شهري و سربازان مسلمان از دست گرديد.
  .)28 :1391مامقي بودند (

  ها روس 2 .3 .5
هـا از يـاد نبردنـد     حضورشـان در همـدان را تـا سـال     ةخاطرمردم منطقه اما آن نيرويي كه 

نيروهـاي روس در منـاطق    ازعمومي  ياز همان روزهاي شروع نبردها نفرت ها بودند. روس
. )219: 1351رضـازاده ملـك   ( وجود آمد كه تا ساليان متمادي ادامه داشـت  ل بهاشغا  تتح

ز نيروهاي سپاه قفقاز بود هزار نفر ا چهلها  براساس گزارش يك مأمور نظامي تعداد روس
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 اي ههـم در منطقـ    آن هـا  روس ةروزان ةشد خريداري ة. حجم زياد آذوق)157: 1383ارباب (
. بـا  چندان وسيع در مقايسه با خراسان و آذربايجان، گرانـي طبيعـي را بـه بـارآورده بـود      نه

 بودند ستانده زور از مردم چه را به از شكست از عثماني، آنان هر آن ها پس نشيني روس عقب
 نـد خود را نيز آتش زد ةآذوق ةماند حتي باقي وند در انبارها ذخيره كرده بودند با خود برد و

خطرافتادن  . در بهار سال بعد، با به)170: 1388نيا  يوسفي(دست نيروهاي مردمي نرسد   تا به
 ند ودش ها  سرعت جانشين آن هاي تزاري به بغداد، سپاه عثماني از همدان خارج شد و روس

آنـان بـا    ند.دنابودي كشـان  روستاها را به مسير از همدان تا كردستان، تمامي دهات و يتمام
نـد  دآور   بـار  بـه  گرانـي را مجـدداً   از اهالي ايرانـي منطقـه، قحطـي و    1»چي پترات« انتخاب

تـرين مراكـز اسـتقرار ارتـش      توان در كنار قزوين از مهـم  . همدان را مي)28: 1391  مامقي(
رحمانه  بازار بسيار بي ةخصوص كسب ها درقبال مردم همدان به تزاري دانست. اجحاف روس

 مردم نيـز بازارهـا را  درمقابل،  كردند. پولي براي اجناس خود پرداخت نمي معموالً آنان بود.
 قشون روس با مشقتي فراوان تأمين شد و يك ماه مردم و ةبسته بودند. با كمك اهالي آذوق

كشـاندن   نابودي ها به روس هايبازارها را باز كنند. از ديگر رفتار موقتاًند تا دشكسبه تشويق 
ايـن طـرز رفتـار آنـان،      با .بوداموال روستاييان منطقه  محصوالت و كردن غارت ها و روستا

از منطقه متـواري   ،ندبودزرع بازمانده  از كشت وبود و يغما رفته  كه اموالشان به ،كشاورزان
ـ   بعـد  بسـياري صـاحب   روستاهاي بي و )296: 1386فرمانفرماييان ( ندشد جـا   هاز جنـگ ب

دستور خروج نيروهاي روس از ايـران، رفتـار ايـن سـربازان      ماندند. با بروز انقالب اكتبر و
از آثـار و   تـوان  را مـي  د. رفتارشناسي اين گـروه عظـيم از مهاجمـان   ش ديگري ةوارد مرحل

گـذارده بودنـد بررسـي     بر جـاي حركت از همدان تا انزلي بقايايي كه از خودشان در طول 
باعـث   و )4777 ،6  ج :1378كردند (سـالور   رسيد حمل مي آنان هرچه به دستشان مي .كرد
دو روسي  ةآمد هيجان ). سربازان به1053 ،2  ج :1352(احرار  شدندقحطي  بيماري و ةاشاع
مالكـان را   ). آنـان مـردم و  4869 ،6ج  :1378 همدان را غارت و چپاول كردند (سـالور بار 

داشته باشند. سـالدات روس   راه ةتوش كردند تا براي برگشت خود  مجبور به تحويل آذوقه
تعداد زياد  .)4869  همان:(كرد  كه گرسنه بود هر جور كه ميل داشت با مردم منطقه رفتار مي

آنـان پوشـيده    وترتيب نظم همدان تا قزوين از حركت بي ةحدي بود كه جاد قشون روس به
اين راه دست تعرض به نواميس مردم نيـز دراز كـرده    در و .)43: تا بيدنسترويل ( شده بود
ق هر ناظري كـه از همـدان     1337تا  1336هاي  در سال .)4733، 6: ج 1378 سالور( بودند

. عبـور و مـرور   بوداز قواي روس پر ديد فضاي شهر همدان بود كه  چه مي كرد آن گذر مي
داشـت و البتـه    ها قـرار  وسايل نقليه در اختيار روس يعادي ناممكن شده بود و تماممردم 
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). 586: 1379نداشت (مردوخ  ت مسافرتئجراينان  »تعرض و آزار«هيچ مسافري از ترس 
هـا بـين ايرانيـان را     آنان محبوبيت آلمان :هاست روس بارةها در انگليسي ديدگاه جالب ةنكت
انـد   نيروهـاي روس دانسـته   »وجـداني  بي«و  ،»فرهنگي بي« ،»ارانهتجاوزك«رفتارهاي  علت به
گـر آمـده كـه آنـان      در گزارشي جالب از رفتار سـربازان عصـيان   .)117: 1394آبراهاميان (
آوري  هـا جمـع   اطـراف روسـتا   هـاي  زمين ها و كه هيزم موردنياز خود را از بيابان جاي آن به
ند دسـوزان  و مـي  نـد آورد ميهاي روستايي را در خانهتيرك  و ندنند، به روستاها هجوم بردك
  .)106: 1390مجد (

  ها انگليسي 3 .3 .5
منطقـه بودنـد نيروهـاي     مهمان مـردم همـدان و   هاي پاياني جنگ نيروي سومي كه در سال

 انگليسي ژنرال دنسترويل معروف به دنسترفورس بودند. حضور ايـن نيروهـا در همـدان و   
محققـان   . نويسـندگان و بود گرسنگي مردم شهر و منطقه با قحطي وزمان  ها هم استقرار آن

تـرين   اي آنان را مهم  عده :اند نقش آنان در قحطي دو دسته ها و اين حضور بريتانيايي دربارة
كردن نقش انگلـيس   ها را تالشي براي پنهان آن ةرفتار دوستان و اند عامل بروز قحطي دانسته

 ةپايـ  يا نقش آنان را در قحطي هم. )97 :هماناند ( فرض كردهدر خريد فراوان آذوقه و غله 
موران أمـ  و مقابـل، نويسـندگان    طرف در .)267 :1385اند (آباديان  محتكران داخلي پنداشته

چـه در خـاطرات خـود ذكـر     و  انگليسي در تضاد كامل با اين ادعا مطالبي را چه در اسـناد 
همـدان   ةكـه نيروهـاي روس درحـال تخليـ     ،م 1918پايان جنگ و اوايل سال  در اند. دهكر

در منـاطقي از شـمال غربـي و كردسـتان فعاليـت داشـتند،        فقـط بودند و نيروهاي عثماني 
اصـلي   علـت  ند.دشـ  نيروهاي ژنرال دنسترويل ازطريق كرمانشـاه و اسـدآباد وارد همـدان    

ملياتي گسترده ريزي براي شروع ع شده براي ورود اين نيروها به منطقه طرح و برنامه عنوان
نيروهـاي   ةانزلـي از احتمـال حملـ    ـ رشت ـ قزوين و قزوين ـ همدان ةكردن جاد امن براي

ممانعت از رسانيدن كمك به باكو براي مقابله با  برايداران آلماني و عثماني  جنگل و طرف
 حضور افراد دنسترويل از هر جهت اما .)1039 ،2  ج :1352احرار ( نيروهاي بلشويكي بود

جلوگيري از نفوذ  منظور بهچنين  هم .)169: 1377باست (فشار مضاعفي بر مردم منطقه بود 
شدن تدريجي منطقه از نيروهاي روس، دنسترويل خـود را   باتوجه به خالي ها مجدد عثماني

ترين مشـكل دنسـترويل    بزرگ .)292: 1386فرمانفرماييان (ديد  ملزم به اشغال اين ناحيه مي
تأمين نيازهاي افرادش بود كه به انبـاركردن   برايذوقه و مواد غذايي الزم در همدان كسب آ
قحطـي و گرانـي   و محتكران محلي همدان را عامل اصـلي  ااما ، شد منجر اين مواد كمياب 
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تعـداد   واسـاخت.   افـرادش دور  خود و ةطور كامل از عهد مسئوليت آن را به كرد و معرفي
نفـر   دو منصـب و  دوازده نفـر صـاحب  « فقـط  نيروهاي خود در همدان را بسيار محـدود و 

 كـلِ  دنسـترويل در  .)90: تـا  بـي دنسـترويل  ( كـرد  اعالم »نويسنده و چهل و يك نفر شوفر
عناصـر   مثابـة  هاي همدان نيز بـه  كردن محتكران محلي از دموكرات غير از متهم خاطراتش به

هـاي محلـي    كند كه با تهديد به قتل فروشـنده  ها را متهم مي كرده و آنمقصر در گراني ياد 
چنـين   دنسترويل هـم  اند. دهكرو را وادار به اقدام ا ها، دست انگليسي  رساندن جنس به رايب

حكومت مركزي در همدان را از ديگر عوامل دخيل در ممانعت از ايجاد فضاي آزاد  ةنمايند
ها حس  كه دموكرات در اين .)171همان: (كرده است  رفيفروش آذوقه در همدان مع خريدو
اما  ،ها بودند حرفي نيست سرسخت آلمان داران از طرفو  ندها نداشت انگليسي دربارةخوبي 

تر شده باشـد   روز وحشتناك هكه فقط با مخالفت يك حزب سياسي، قحطي همدان روزب اين
كه مجبور به خريـدن آن از بـازار    :پيه مرباجات و«جز  توان درست تلقي كرد. آنان به را نمي

 ةبراي عـد «زدند كه  »لوازم غذايي مواد اوليه و« همة ةدست به ذخير »اند محلي همدان بوده
اي بود كه آنان بتوانند   اين ذخيره به اندازه .)156(همان:  »زيادي قشون ممكن بود الزم شود

 »ازهرحيـث منجيـل   زوين وقـ  يك بريگـاد قشـون را در نـواحي بـين همـدان و     «راحتي  به
 م و 1918  در مـه السلطنه بختياري  حكومت صمصام ةدور در .)170همان: (نند كداري  نگاه

خروج گندم به همدان نيز در كنتـرل نيروهـاي بريتانيـايي قـرار      حتي ورود و 1336رجب 
براي گرسنگان و اسـتفاده   تبلي ةتهي اندازي و دنسترويل با راه .)685: 1385آباديان (داشت 

 رفـع گرسـنگي اهـالي كـرد.     هاي شهري سـعي در  كردن جاده درست براياز مردم همدان 
 بـود  نـان شـده  آمساعدت بـا مـردم باعـث نزديكـي اهـالي بـه        برايو تالش آنان ا ةگفت به
ـ    جاست كه مردم گرسـنه  اساسي اين ةنكت .)120 :تا بي دنسترويل( اي نـان    تكـه  راياي كـه ب

بيگانگـان   دست بهخودشان  ةاي نان از سفر  ديگر بودند وقتي لقمه دريدن يك ر به ازهممجبو
گزار باشـند؟ ايـن امـري محـال      توانستند در باطن از آنان سپاس آيا مي شد، ها داده مي نآبه 
از ورود به همدان اين شهر را بـه مقصـد    دنسترويل در حدود چهار ماه پس رسد. مي  نظر به

مراقبت در مصرف «و در ارفتار  ،ژنرال بايرون ،واجانشين  ) و193(همان:  درقزوين ترك ك
. شـهرت ايـن نيـرو در    )82همـان:  ( تا مقابله با قحطي ادامه يابـد  پيش گرفت را در» گندم

توانسـت   نمـي  ،شـد  طوركـه عنـوان   همان ،)82 :تا بي زدگان (دنسترويل مساعدت به قحطي
دست بيگانه باشد، مواد غذايي و ورود و خروج غله  رضايتي باطني باشد. زماني كه شهر در

هـا از جيـب اجنبـي بيـرون      پول براي كارگري جـاده  غذا و ت، بلياستتحت نظارت آنان 
  ؟محروم چه كاري ساخته بود گرسنه و نوا و از مردم بي ،آمد مي



 1396سال هفتم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، تحقيقات تاريخ اجتماعي   186

 

  مهاجران ـ بيماري 4 .5
هـاي   شـيوع بيمـاري   غـذايي، كمبود مـواد   در نبود بهداشت و ترديد در فضاي جنگي و بي

هايي چـون وبـا،    گرفت. بيماري راحتي مي به و مسري جان بازماندگان از قحطي را دارواگير
تـا   1917هـاي   تر آنفوالنزاي اسپانيايي كه در سال بارتر و جهاني از همه مرگ و ،تيفوس
جـايي  در هر  .)117: 1394 آبراهاميان(شماري از مردم را گرفت  م جان تعداد بي 1921

 كه گرسنگي و قحطي اندكي زمان داده بود تيفوئيـد و وبـا بـر جـاي آن تكيـه زده بـود      
يافـت و از هـر كوچـه و     اي العـاده  وبا اهميت فـوق  ،در آن بين .)37  :1381نوري  عميدي(

شدن آن با كمبود مواد  گمان همراه بي .)4573 ،6  ج :1378سالور ( بار آورد اي تلفاتي به  محله
هـا   هـا و بركـه   اهالي در رعايـت تميـزي آب   نداشتن و آموزش ،بهداشت عمومي اوليه، نبود

 ةهمـدان ورود ناخواسـت   ةاز ديگر عوامل گسـترش بحـران در منطقـ    كشتار را افزايش داد.
بـزرگ   ها از طوايف شدند. جلو زياد وارد اين منطقه كه به تعداد بود »جلو«نام  ني بهامهاجر

و با كمك  ندعثماني بودند كه در اوايل جنگ از آن كشور مهاجرت كرد ةكرد مسيحي و تبع
از  پـس  .)104: 1336 كتـاب سـبز  ( وارد نبـرد شـدند   هـا  و با عثمـاني  ندها مسلح شد روس

شـدند. آنـان    همدان ةم و در اوج قحطي، اين طايفه وارد منطق 1918ها در  شكست از ترك
كشتند  كردند و مي رسيدند غارت مي جا كه مي يابي به آذوقه به هر دست برايدر طول مسير 

 )445: 1369مابرلي (نفر  هزار 59گان گرسنه از  تعداد اين آوار .)314: 1386ن اييافرمانفرم(
كه  ،اين افراد ةگمان تغذي ) قيد شده است. بي259 - 257: تا بيدنسترويل ( نفرهزار هشتاد تا 

زور اسـلحه از مـردم    توانستند به كردند مي اراده ميچه را  و هر آن ندمسلح و نااميد بود اكثراً
 اي غامض بـوده اسـت.    تا اندازه بزرگ و ةدست آورند، مسئل ههاي اطراف ب روستا همدان و
امـا   ،تر بـود  طرف مناطق غربي ها از همدان به بخشيدن به حركت آن سرعت موجود تنها راه

نوبـت و اسـكان در طـول زمسـتان     هم در چنـد   توجهي از اين طايفه آن ورود شمار قابل
هـاي   ها باقي مانده بود به كام اين مهمان كه از آذوقهرا همان مقدار اندكي  )67 :1390 مجد(

مـردم   ،ق 1338قزاق از نيروهاي جنگـل در   با شكست نيروهاي دولتي و ناخوانده ريخت.
قزوين خود را به ازطريق  و ندبه هر علتي هراسان شهر خود را ترك كرد انزلي نيز رشت و
نفر از اين افراد وارد همدان  چهار هزارحدود  رساندند. تر ازجمله همدان ظاهر امن مناطق به

رسـد   مي  نظر كه به ديگري . از عوامل)783: 1390آبادي  دولت(ند دش و روستاهاي اطراف آن 
 ونقـل و  حمـل  مردم به مواد غذايي سهمي مهـم داشـته اسـت مشـكل     نداشتن رسي در دست

 نبـود و  )4: 1351كرمـاني    مجداالسـالم (آهـن در ايـران    علت نبود راه به هاي منطقه بود. راه
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غـذايي بـه منـاطق    موادارسـال و حمـل    عبورومرور وسايل نقليه، برايهاي استاندارد  جاده
كلـي غيـراز    طور به پذير نبود. زده امكان رساني به مردم قحطي ديده از جنگ و كمك آسيب

را در اين منطقه نبود كـه آن   ونقل حمل برايديگري  ةحيوانات باركش وسيلاستفاده از 
 نيزواليات  ديگر اگر در ،ترتيب اين . بهنده بوددربعثماني به تاراج  هم نيروهاي روسي و

 هـا و گرانـي حمـل بـار     علت كمبود حيوانات باربر و دشـواري راه  به ،آذوقه فراوان بود
  .)208: 1372كسي امكانات حمل آن را نداشت (رضايي  )282 - 281: 1395اميد  بزرگ(
  
  گيري . نتيجه6

دوران بـر ايـن    در طـول ايـن  بررسي وضعيت همدان در جنگ جهاني اول و صدماتي كـه  
اصـلي   هاي منطقه از كشور ازسوي تمامي عوامل دخيل وارد آمده است ما را به پاسخ سؤال

سپس حمـالت   بعداز استبداد صغير و هاي داخلي بروز جنگ د.كن اين پژوهش رهنمون مي
 و تخريـب بخشـي از روسـتاها    وو ادرگيـري نيروهـاي دولتـي بـا      ساالرالدوله به منطقه و

فعاليت تجـاري در   امنيت اقتصادي و نبودو  ،هاي كشاورزي، سربرآوردن اشرار محلي زمين
ـ ز هاي بروز قحطي را به ساليان قبل از جنگ پيونـد مـي   خود زمينه همدان تـرين و   مهـم د. ن
هرچند جنـگ   ،صورت منفرد وجود ندارد به ترين عامل در ايجاد قحطي در همدان برجسته
گرفتن از اسناد  ياري با اما در يك تحليل تاريخي از واقعه و ،اصلي قلمداد كرد عاملرا بايد 

ديگر در ايجاد قحطي دخيـل   در كنار يك و زمان هم اي از عوامل مؤثر  خاطرات، مجموعه و
سالي و كاهش ناگهاني محصوالت كشاورزي به كميابي مواد غذايي و گرانـي   دند. خشكبو
طرفين درگير در جنگ فرصـت توليـد    دست به. تخريب روستاها شدمنجر حد اين مواد  بي

 و وكـار  امنيت موجب تعطيلي كسـب  نبوده بود. كرد مجدد محصول را در منطقه غيرممكن
تـر   . رفتار سربازان روسي و بريتانيايي و از همه برجسـته شده بود روستانشينان فرار اهالي و

 ،بـود  ترين خوراك مردم گرسنه ساده ،جو كه گندم و ةمحتكران محلي در انباركردن و ذخير
رقم  تعيينقطع  طور به. دموجب گسترش قحطي و مرگ چندين هزار نفر از مردم همدان ش

اي بـه تعـداد     ه در اسـناد هـيچ اشـاره   ن شدگان ممكن نيست، نه در آمار دولتي و دقيق كشته
جاكـه در ايـن تحقيـق     و مدارك تـاآن  بار نشده است. اسناد دهشت ةاين حادث باختگان جان

كنـد. تحقيقـات    اي را فـراهم مـي    نه حتي امكان مقايسه رقمي را قيد كرده و دست آمد نه هب
هـاي   سؤال به خارجي امكان پاسخ ةشد بندي يابي به اسناد طبقه خصوص با دست گسترده به

براي رويارويي با اين بحران ازطـرف   اي هيچ آمادگي طور واضح . بهدكن تر را فراهم مي بيش
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تـا از شـيوع    داشـت  نه سيستم بهداشـتي مناسـبي وجـود    حكومت مركزي وجود نداشت.
نه مسئولي  و اي تا موادغذايي را به مردم برساند  جاده نه د ونكهاي مسري جلوگيري  بيماري

قحطي حاصل  رسد اين جنگ و مي نظر دردي از مردم دوا كند. به كرد تا احساس وظيفه مي
 و ،اجتمـاعي همـدان، رونـق بـازار     ــ  از آن باعث شد تا ساليان طوالني اوضـاع اقتصـادي  

  پايداري پيدا نكند. كشاورزي منطقه وضعيت مطلوب و وضعيت
  

  نوشت پي
هـا   هاي حوالي جـاده  كوالت را از اهالي روستاأو م ،علف ،جو ،گندمشد كه  به كساني اطالق مي. 1

  گرفتند. قيمت مي زور و بي براي ذخيره و مصرف ارتش روس به
  

  نامه كتاب
  فرهنگي. ، تهران: سازمان ميراثسيماي ميراث فرهنگي استان همدان ،)1382( پروين ابراهيمي،

السـلطنه   نامة عـزت  : زندگيدر زير و بم روزگار زنحكايت يك  ،)1391((نظام مافي) اتحاديه، منصوره 
  ، تهران: تاريخ ايران.كوشش منصوره اتحاديه و بهمن فرمان به، نظام مافي
  ، تهران: نوين.توفان در ايران ،)1352( احرار، احمد

مطالعـات تـاريخ   مؤسسـة   : ، تهـران روابط ايران و آلمان در جنگ جهاني اول، )1383ارباب، معصومه (
  ايران. معاصر

ــام ــه،  ة، ترجمــجنــگ جهــاني اول روابــط ايــران و انگلــيس در ،)1380( اولســون، ويلي حســن زنگن
  شيرازه.  تهران:

مطالعـات و  مؤسسـة  ، تهـران:  ايران از سقوط مشروطه تا كودتاي سوم اسـفند  ،)1385( حسين آباديان،
  هاي سياسي. پژوهش

  ني.نشر محمدابراهيم فتاحي، تهران:  ةترجم ،تاريخ ايران مدرن، )1394( آبراهاميان، يرواند
  شيرازه. احمد، تهران: حسين بني ة، ترجمها در ايران آلماني ،)1377( اليور باست،
  ، تهران: دنياي كتاب.از ماست كه بر ماست ،)1395( اميد، ابوالحسن  بزرگ
  ي جيبي.ها كتاباميركبير؛ ، تهران: ايران تاريخ مختصر احزاب سياسي ،)1357محمدتقي ( بهار،

  هاي جيبي. كتاباميركبير؛ ، تهران: الدوله و رژيم مشروطه عين ،)1372( مهدي داودي،
حسـين انصـاري،    ة، ترجمگر جنگل : سركوبخاطرات ژنرال دنسترويل ،تا) (بي ليونل چارلزدنسترويل، 
  فرزان.كتاب تهران: 

كوشـش ايـرج    ، بـه آبـادي  محمد دولت سيدعلي خاطرات و مالحظات، )1390( محمد آبادي، علي دولت
  افشار، تهران: سخن.
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ـ  ، تهـران: چـاپ  سفر مهـاجرت در نخسـتين جنـگ جهـاني    ، )1351بيگي، رضاعلي ( ديوان بانـك   ةخان
  ايران.  ملي

  دار. كتاب اسداهللا آزاد، تهران: ة، ترجمرسم زندگي آنان و زنان ايراني و راه ،)1383( ليورارايس، كالراك
  ، تهران: دنيا.حيدرخان عمو اوغلي، )1351( ملك، رحيمرضازاده 

  تهران: اقبال.، 4  ج، سالة ايران هزار  تاريخ ده ،)1372رضايي، عبدالعظيم (
كوشش مسعود سـالور و ايـرج افشـار،     ، بهالسلطنه روزنامة خاطرات عين)، 1378( ميرزا سالور، قهرمان

  ، تهران: اساطير.7و  6  ج
، تهـران:  2  داعـي گيالنـي، ج   محمـدتقي فخـر   ة، ترجمتاريخ ايران ،)1363(مولزورث  سايكس، پرسي

  كتاب.  دنياي
 سرويراستار بتول مجتبوي،، ًْالمعارف سرزمين و مردم استان همدان دايره ،)1388سعيديان، عبدالحسين (

  تهران: آرام.
منصـوره جعفـري    (نظام مـافي)، منصوره اتحاديه  ة، ترجمپليس جنوب ايران ،)1364( فلوريدا سفيري،

  ، تهران: تاريخ ايران.(رفيعي) فشاركي
حديـدي و جـالل    كوشش مختـار  ، بهنگار هاي يك روزنامه يادداشت ،)1381( نوري، ابوالحسن  عميدي

  ايران. مطالعات تاريخ معاصرمؤسسة ، تهران: 1  فرهمند، ج
كوشش  ، بهعواقب آن در ايرانالنهرين و  جنگ انگليس و عثماني در بين)، 1386(  فرمانفرماييان، عباس

نيـا، تهـران: كتـاب سـيامك؛      منصوره اتحاديه (نظام مافي) و بهمن فرمان، ويراستة مصطفي زمـاني 
  تاريخ ايران.
 دار؛ كتـاب  ، تهـران: گيـر اول  اجتماعي همدان در جنـگ جهـان  ـ  اوضاع سياسي ،)1390( فروتن، مجيد

  ملي. ةخان كتاب سازمان اسناد و
  فريد، تهران: زوار. كوشش مسعود ، بهخاطرات فريد ،)1354ي، محمدعلي (فريدالملك همدان

 ،6  ابوالقاسم سـري، ج  ة، ترجمدر عصر قاجار جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران ،)1371فلور، ويلم (
  تهران: توس.

 ،هـا  ش تـوپ وقايع غرب ايران در جنگ اول جهاني: صحنة كارزار و غـرّ ، )1334( قليرضا مقامي، قائم
  اراك: فروردين.

  قرن. ، تهران:اسناد جنگ اول جهاني در ايران ،)1370( بهروز قطبي،
)، مراسالت و مذاكرات متعاطيه بين دولت عليه و دول خارجه از بدو 1336( طرفي ايران بي؛ كتاب سبز

  ، تهران: روشنايي.1  ج ،الملل وقوع جنگ بين
  ، تهران: اميركبير.2  ج ،سالة آذربايجان تاريخ هجده ،)2537( احمد كسروي،

ويرايش تاريخي كاوه بيات، ويرايش صدري،  پرويز ة، ترجمپيش به سوي شرق ،)1377( شگرگه، اولري
  ايران. تاريخكتاب سيامك؛  ، تهران:2  جنيا،  ادبي مصطفي زماني

  كاوه بيات، تهران: رسا. ة، ترجمعمليات در ايران ،)1369جيمز (فردريك مابرلي، 
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، ذكر صدمات: اوضـاع شهرسـتان قـروه در جريـان جنـگ جهـاني اول       ،)1391( ن موالناب  مامقي، علي
  كوشش محسن صالحي، سنندج: دانشگاه كردستان. به
  ، تهران: علمي.عاقلي باقر كوشش به، وزير خاطرات يك نخست ،)1370( دفتري، احمد متين

ــزرگ ،)1387مجــد، محمــدقلي ( ــران:  محمــد ة، ترجمــقحطــي ب  مطالعــات ومؤسســة كريمــي، ته
  سياسي.  هاي پژوهش

 مصطفي اميـري، تهـران:   ة، ترجمانگليس و اشغال ايران در جنگ جهاني اول ،)1390( مجد، محمدقلي
  هاي سياسي. مطالعات و پژوهشمؤسسة 

، : فصلي از تاريخ انقالب مشـروطيت ايـران  مجلس طاطتاريخ انح، )1351( مجداالسالم كرماني، احمد
  صفهان.اصفهان: دانشگاه ا

  ، تهران: كارنگ.تاريخ مردوخ ،)1379( مردوخ، محمد
مطالعات تاريخ مؤسسة ، تهران: ايران و دولت ملي در جنگ جهاني اول، )1378( رضا علي تواني،ئي مال

  ايران. معاصر
ــوويچ (   ــف ايوان ــي ي ــنيكف، ل ــاني اول )، 1344ميروش ــگ جه ــران در جن ــاتي،  اي ــة ع. دخاني ، ترجم

  اميركبير.  تهران:
محمـدعلي صـوتي،    كوشـش  بـه  ،يتو مشـروط  يـه قاجار يـران گـزارش ا  ،)1363قلـي (  مهدي هدايت،

  نقره.  تهران:
  ، تهران: آرون.نقاب مشروطة بي ،)1388( اصغر نيا، علي يوسفي


