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  ها در ايران درآمدي بر بررسي علل اجتماعي قحطي
  ش 1249/ ق 1288پژوهيِ قحطي عام و عظيم  مورد

  *احمد كتابي

  چكيده
سـاكنان ايـران زمـين، از     .اي به قدمت تاريخ اين سرزمين دارد قحطي در ايران سابقه

رزاق دسـت بـه گريبـان    صورت ادواري، با قحطي و كميابيِ ا ترين روزگاران، به كهن
ايـن  ايجادكننـدة  دربارة اسباب و علل  .اند ات بر اثرِ آن قربانيان بسيار دادهكر بوده و به
به سراغِ  ،انديشانه و عجوالنه بعضي از محققان، ساده .ها سخن بسيار رفته است قحطي
 ــ  قهـر طبيعـت   ــ  رسـيده  ترين عاملي كه به نظرشـان مـي   الوصول ترين و سهل نزديك
مـردم ايـران    ايقحطي بر بر اثرشماري را كه طيِ قرون متمادي  اند و مصايب بي رفته
اين تصور نـه   .اند مهري طبيعت دانسته سره، معلول بي باره و يك ك، ياست آمده پديد

ترديـدي نيسـت كـه     .دارد بـر دربه كلي خالي از واقعيت است و نه تمامِ واقعيـت را  
 هايي از جهان نظيـر اروپـاي غربـي و شـمالي،     در مقام مقايسه با بخش ـ فالت ايران

از رطوبـت و بارنـدگي كـافي برخـوردار      ـ و نيز در قياس با متوسط كل جهان ،كانادا 
هـاي ايـران از    ، در طـول تـاريخ، بسـياري از قحطـي    دليـل به همـين   ؛نبوده و نيست

دور از منطـق و واقعيـت     با وجود اين،. 1گرفته استنشئت هاي متناوب  سالي خشك
كنندة عواملِ گوناگونِ اجتمـاعي در ايجـاد و    ثر و تعيينؤخواهد بود اگر نقشِ بسيار م

ايـن عوامـل گـاه منشـأ و     . كم گرفته شود هاي ايران ناديده يا دست يرِ تحولِ قحطيس
دهنـدة   كننـده و ادامـه   و گاه عامل تشديد) عوامل اوليه(اند  ها بوده علت شروع قحطي

مشخصِ عوامل اجتمـاعي   تأثيرآنيم تا  در اين مقاله بر ).عوامل ثانوي يا جانبي(ها  آن
ترين قحطي ايـران در طـول تـاريخ     ترين و دهشتناك گيري و تداوم عظيم را در شكل
در ايـن  . هاي ايران مشـهود اسـت   بيش در اكثريت قحطي و  ي كه كمتأثيرـ  بازنماييم
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، نخست به توصيف چگونگي شروع اين قحطي و نقـش عوامـل طبيعـي و    پژوهش
و هاي جمعيتي، سياسي، و اقتصـادي پيامد و رسي ابعادو نيز بر ،وي در ايجاد آنج  ...

  .رويم پردازيم و سپس به سراغ عوامل اجتماعي و فرهنگي مي آن مي
عوامـل    قحطـي، ) اصلي(قحطي، گراني ارزاق، خشكسالي، علل اولية  :ها كليدواژه

  . ، عوامل اجتماعي)جانبي(ثانوي 

  مقدمه
ترين و مرگبارترين  هولناك  ، به تحقيق،)ش 1249( ق 1288قحطيِ عموميِ سال عظيم فاجعة 

مهابت و مخافت . است ـ مغولحملة و حتي در دوران بعد از  ـ  رويداد در طول دو قرن اخير
و  ،جانبه و بسـيار عميـق آن بـر حيـات اجتمـاعي، اقتصـادي، سياسـي        اين واقعه و آثار همه

تا چندين نسل از يادآوري خـاطرات يـا   اي بود كه مردم ايران  اندازهفرهنگي اين سرزمين به 
ـ  1288لرزيدند و سالِ شومِ  هاي دهشتناك آن دوران بر خود مي شنيده   سـالِ «عنـوان   ا ق را ب
ايـن مـدعا كـافي اسـت      تأييـد در . محاسبات تاريخي خـود قـرار داده بودنـد    أمبد 2»مجاعه
 ،و مورخ معروف ناسش جمعيت ،)Gad Gilbar(گيلبر  گادنشان شود كه مطابقِ برآورد  خاطر

ايـن فاجعـه هنگـامي     عظمت. ميليون نفر بالغ شد 5/1مجموع تلفات ناشي از اين قحطي به 
ميليـون   10تا  9شود كه توجه كنيم جمعيت كل ايران در آن زمان رقمي بين  بيشتر آشكار مي
 سـياح  ،)Oliver St. John(خمـين اوليـور سـنت جـان     موجـب ت  همچنين، به. نفر بوده است

سـوم نفـوس    كـم يـك   دستو مشهد، ضمن قحطي مزبور،  ،شهرهاي اصفهان، يزد ،انگليسي
-Giblar, 1970: 125(ومير ناشي از گرسنگي يا مهاجرت از دست دادنـد   را بر اثرِ مرگ خود

  .)188 :1387، گل گرني و صفت به نقل از ،156
  

  اولية قحطي تعل ،قهر طبيعت
خشكسـالي و سـرما و يخبنـدان بسـيار      ــ  ناسـازگاريِ طبيعـت  ق،  1288در ايجاد قحطيِ سال 

  3.كننده داشتند نقش اصلي و عمده را ايفا كرد و ساير عوامل بيشتر جنبة ثانوي يا تشديد  ـ  شديد
  :بنا به نوشتة عبداهللا مستوفي

 خودنمايي خواروبارو گراني و كميابيِ  ]ه بودشد[باراني شروع  از يكي دو سال پيش، كم... 
 ... ي هم تمام شـده بـود  هاي سنوات ق باران هيچ نيامد و مايه 1287ولي در زمستان  ،كرد مي

  .)110 /1 :1341مستوفي، (
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  در زمستان سال بعد هم فقـط در منـاطق غربـي و جنـوبي كشـور بارنـدگي شـد و        
  هـاي سـنگين و متـوالي     كه در بعضـي نقـاط بـه شـكلِ بـرف      ،ها از قضا همين بارندگي

تـالف نفـوس شـد    ابنـدان، مـانعِ انتقـال غلـه و نيـز موجـب        ، با ايجـاد راه نازل گرديد
  .)28 :1365اوكازاكي، (

از جملـة  . اي باران نباريـد  شد كه در بعضي نقاط، طي اين دو سال، حتي قطره گفته مي
در . و فـارس بـود   ،مناطقي كه از خشكسالي آسيب فراوان ديـد، اصـفهان، خراسـان، يـزد    

كلي سوخت و زراعت آبي هم، در نتيجـة كـاهش شـديد     بسياري از نقاط محصول ديم به
كـه   ،رود حتي رودخانة زاينده. سختي لطمه ديد به ،سارها  و چشمه ،ها ها، قنات بِ رودخانهآ

  .خشك شد  معموالً پرآب بود،
  

  افزايش شديد بهاي خواربار
  :به روايت عبداهللا مستوفي .يع قيمت غالت بودنخستين نتيجة خشكسالي افزايش سر

بـه   ،هفت شاهي نبـود  ق بيش از يك منْ 1287كه در اوايل سال  ،قيمت نان) در تهران... (
در زمسـتان   ... يك قران رسـيد  منْبه يك ) 1287زمستان (مرور ترقي كرد و در اين وقت 

 رسيد ،كه پانزده شانزده برابر قيمت عادي آن بود ،پنج قران منْق، قيمت نان به يك  1288
  .)110 /1 :1341وفي مست(... 

. هايي را موجب گرديـد  ها و شورش بسيار سريع بهاي گندم و نان، قهراً ناآرامي افزايش
اي به  خانه را تصرف كردند و خواستار مخابرة شكواييه ها تلگراف در اصفهان، سادات و زن

 ،اي انگليسي خانه دو هزار نفر از اهالي، به ساختمان تجارت ،در بوشهر. شاه شدند   ناصرالدين
هـا   حمله كردند و مانع بارگيري گندم در كشـتي   كه به صدور گندم از ايران اشتغال داشت،

نـان پديـد    و گراني نايابيبه  اعتراضهايي در  در قزوين هم اجتماعات و تحصن. گرديدند
  .)3سند  ست،پيو ←( آمد

 در نتيجـه، قيمـت   ،كسالي موجب شد كه محصول غالت بسيار كاهش يابد وادامة خش
ماه از سـال   8كه در شرايط عادي هم طي  ،در كاشان. گندم با شتاب بيشتري فزوني گرفت

 100ناچار بود آذوقة مصرفي خود را از ديگرِ واليات وارد كند، قيمت گنـدم بـه خـرواري    
 هـم،  اصفهان و يزد ).264 :1345نراقي، (بالغ شد  ـ  آنبرابرِ بهايِ عادي  20ـ بيش از  تومان

كردنـد، وضـع    مين ميأشان را بيشتر از فارس و كرمانشاه و واليات ديگر ت كه گندم مصرفي
  .بهتري نداشتند
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  يافتن گرسنگي شدت
خواري  كساني كه نان نداشتند، ناگزير به علف: كمبود شديد غله عواقبي شوم در پي داشت

به خوردن سگ و گربه   ، و در مراحل بعد،روي آوردند حيوانات باركش گوشتخوردن يا 
در بعضي جاها كـار حتـي بـه    . و موش و حتي مردار و كود و فضلة حيوانات ناچار شدند

  :بيت زير مشهور شد  خواري كشيد و به مناسبت آن آدم
 هزار و دويست بود و هشتاد و هشت  خـوري بـاب گشـتآدمبه سالي كـه

  )59 :1321انصاري،  جابري(

در بعضي نقاط، برخي از مردم به بچـه دزدي متوسـل    ،حدي رسيد كه شدت قحطي به
  .شدند و در مواردي حتي به قتلِ اطفال خويش دست زدند

كرد تنهـا بـه    كس جرأت نمي ، در اين شهر، هيچتاريخ دارااليمان قم لفؤبنا به نوشتة م
لف مذكور ناپديد شد و احتماالً ؤحتي يكي از بستگان مجا كه  تا آن ،ها و معابر برود خيابان

او، در بيـرون شـهر قـم،       بـه روايـت   4.خـوار بـه قتـل رسـيد     مين گرسـنگان آدم ه دست به
قـوت اليمـوت از     يـافتن   زنـاني را كـه بـراي    واوباشِ گرسنه در كمين مردم بودند   و  اراذل

فريـب    خواهند به آنـان غـذا بدهنـد،    ميكه  شهر بودند، به بهانة اين  روستاهاي اطراف عازم
 جـوع  ها سـد  رساندند و از گوشت آن كشاندند و به قتل مي دادند و به گوشة خلوتي مي مي
  .)60 :1353ارباب، (فروختند  كردند يا آن را مي مي

اي كه در شرح رويـدادهاي دلخـراش قـم در قحطـي      در رساله نيز، فيض اكبر ميرزاعلي
 گرانـي بار مردم در آن ايام، نايـابي و   ق نگاشته، به تفصيل دربارة شرايط زندگيِ رقت 1288
و ناگزيرشدن مردم به خـوردن گوشـت    گرسنگي، اثر بر وسيع ومير مرگ ،5ارزاق العادة فوق

 يـا  مشـاهدات  اسـتناد  بـه  ،و گويـد  مـي  خنسـ  7و سـگ  گربـه،  خر، ،6حيواناتي نظير اسب
 8و مـردان  ،و ربودن و كشتن اطفال، زنان خواري مرده از متعددي موارد از خود، مسموعات

  .كند ياد مي ،10و نيشابور 9از جمله همدان ،ر اين شهر و بعضي شهرهاي ديگرد
 هـا بـود،   ارتش هند و محقق دربارة پشـتون در  يكه جراح، )Henry Bellow(بلو   هنري

ايـن افغـانيِ   . پـردازد  نين مـي ضمن سفرنامة خود، به شرح مالقاتش با يك افغانيِ اهل غـز  
در   هاي هولناكي كه در مسير بازگشت از كربال به تهران، مذهب دربارة وقايع و صحنه شيعه

دهـد و   ارائه مي بلوبوده شرحي به  ها شاهد آن ،ق 1288اواخر سال / م 1872سه ماهة اول 
  :پردازد مخصوصاً به توصيف وضعيت قم مي
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هـا را   اجساد مردگان جاده. شده وحشتناك بود مناظر ديدهجزئيات سفر قم دلخراش و ... 
در حـال   دها از افرا سراي. كرد ها مسموم مي هوا را با تعفنِ ناشي از گنديدن آن پوشانده و
 دهات. بود وجود آورده، پر ها مناظرِ غيرقابل وصفي را به هاي آن كه شيون و رنج ،احتضار

هـا بـراي    كـه بـا زنـده    ،ها هايي از سگ ط دستههمانند خانة ارواح، توس ،خالي و خاموش
هـايِ او بـراي ايـران     زاري. كردند، مورد تهاجم قرار گرفته بود ها مبارزه مي تصاحب مرده
 مـذهب و   در ايـن سـرزمين نـه   . كشور از دست رفته است: گفت ] مي[او . بسيار رسا بود

هـاي اسـالم    خـوبي  مركـزِ   وانعن ايران به  در كابل به  ما .شود عدالت و نه مروتي يافت مي
گرني  (كشور بهتري براي زيستن است  ،هايش ولي افغانستان، با تمام عيب ،كرديم نگاه مي
  .)20 :1387گل،  و صفت

خـواري در ايـام    هاي دهشتناك متعددي از رواج آدم از شهرهاي ديگر ايران نيز گزارش
اي را منتشر كرد كه  نامه ،1871 ژوئية 28مورخ  ،تايمزروزنامة  ،مثالً. قحطي در دست است

از فـرط  «در اين نامه ادعا شده بود كه اهـالي اصـفهان و شـيراز    . از تهران فرستاده شده بود
كه حاكم شـيراز مجبـور شـده نگهبانـاني در      طوري به ؛خورند هاي خود را مي استيصال بچه

شده از دفن آوردن اجساد تازه  بيرونهاي بدبختي را كه درصدد  ها بگمارد تا دهاتي قبرستان
كـرد كـه در    ادعا مي ،1872 مه 30مورخ  ،نامة ديگري از اروميه .»قبرها بودند ممانعت كنند

 كوچـك  هـاي  بچـه . به افزايش بوده و ابعاد ترسناكي پيدا كرده بود خواري رو آدم«اين شهر 
  .)79 :همان( ».شدند مي خورده و كشته افتاده، دام به نبودند،كه در مضيقه  والديني

خـراش از   سـوز و دل  هاي كنسول بريتانيا در آن ايام نيـز حـاوي اخبـاري جـان     گزارش
 ،)William Brittlebank(بنـك   ويليـام بريتـل  . ق در ايران اسـت  1288هاي قحطي  مصيبت

هاي آن روزگار شوم ماجراها   ها و فالكت از نكبت هم ،ايران در دورة قحطينويسندة كتاب 
  .كند كند كه موي بر بدن آدمي راست مي هايي را نقل مي و واقعيت

  
  انبوه قربانيان

 ــ  هـاي پيشـين   ـ در مقايسه بـا قحطـي   ق 1288شمار قربانيان قحطي  ،كه قبالً نيز گفته شد چنان
اصفهاني، از تاجران مقيم مشـهد، خطـاب    ، عبدالحميدق 1288صفر  18در . بود مراتب زيادتر به

  :چنين نوشت ،بار خراسان الضرب در تهران، در توصيف اوضاع فالكت به حاج محمدحسن امين
خورند، ديگر چه رسد به اسـب و   را مي گوشت او) و(كشند  آدم را مي! ... چه خراساني... 
ورده و فروخته اسـت  گيرند كه سگ كشته و گوشت او را آ هر روز در مشهد آدم مي! االغ

  .)18 :1358ناطق، (
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تومـان رسـيده بـود، شـمار      50گندم در مشهد به خرواري  كه قيمت ،ق 1289بهار  در
  .نفر فراتر رفت 500باختند از  كساني كه روزانه بر اثر گرسنگي جان مي

در اصفهان هر روز چندصد نفر هالك  :دهنده بود تكانتعداد تلفات   در ساير شهرها هم
نفر زنده نمانده  200نفر سكنه داشت، بيش از  1000در روستاهايي كه  ،كاشان در ؛شدند مي

كه در  ،نام اسميت به خانه تلگراف مأمور يك. شده بودندها هم عموماً آواره و پراكنده  و آن
همـة  «: نوشـت  هاي خـود  از بوشهر راهي اصفهان بود، ضمن يادداشت) ارديبهشت( مهماه 
  .)32 :1365اوكازاكي، (» اد مردم پوشيده و انباشته استها از اجس راه

  
  گير هاي همه شيوع بيماري

كـه نيـروي    ،شرايط ناگوار بهداشتي و ناتوانيِ شديد جسمي مردم بر اثـرِ گرسـنگيِ مـداوم   
ترين حد رسانده بود، زمينة بروز و شيوع امـراض   ها را در برابر امراض به پايين مقاومت آن
ترتيـب، وحشـت از وبـا بـه مصـيبت       بـدين  ،را فراهم آورد و ،جمله وبااز  ،گير عفونيِ همه

، كه عوارض آن تا حدودي شـبيه  ، بيماري حصبه همق 1288بهار  در. گرسنگي افزوده شد
  .وباست، و نيز تيفوس در بعضي مناطق شيوع يافت

شهرها، در بعضي . ومير دوچندان و حتي بيشتر شد شدن قحطي و وبا، ميزان مرگ مأبا تو
در كـازرون،  . يافـت  كـاهش ه كمتـر از نصـف   مهاجرت اهالي، ب يا تلفات علت به، جمعيت

جمعيـت سـبزوار   . غذايي جان سپردند و يا شهر را ترك كردند دوسوم نفوس شهر يا از بي
نفـر   25382ق  1284كه در سال  ،نفر كاهش يافت و جمعيت قمهزار  10نفر به هزار  30از

نفـر تنـزل كـرد     14000تا مرز ) سه سال بعد از قحطي(ق  1291ال برآورد شده بود، در س
  .)32 :1365اوكازاكي،  نقل از به 268/ 1 :1892 ،كرزن ؛29 :1353ارباب، (

  
  مدهاي اقتصادياآثار و پي

ـ   وخيمي بر آثار گوناگونق از جهات و جوانب  1288قحطي سال  جـاي   هاقتصاد كشـور ب
بخش بزرگي از اراضـي   .در اين ميان، كشاورزي بيشترين خسارت را متحمل شد. گذاشت

 ،سـارها  ها و چشمه ها و قنات شدنِ رودخانه آب شدن يا كم زراعي اصفهان، در نتيجة خشك
 مالـك زمـين مزروعـي خـود را در عـوضِ      شماري از زارعـان خـرده   .به حالت باير درآمد

صاحب زمين، بـراي    بعضي ديگر از زارعانِ و ؛انه يا ماليات دادندمحصول به پايِ بهرة مالك 
. رهاييِ از بار ماليات، حقوق ملكي خود را به اشخاص معتبر و صاحب نفوذ واگذار كردنـد 
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رعـان  زيرا كه مالكـان و زا  ،در حوالي قم، تعداد قابل توجهي از دهات ويران و متروك شد
در . )61 ،60 :1353اربـاب،   ؛278 ،55 :1321نصاري، ا  يجابر(روستاها را رها كرده بودند 

دار را  مالكـان و زارعـانِ زمـين    اراضـي خـرده    ان بزرگ، با اغتنام فرصـت، برخي نقاط، مالك
  .شدت تقويت شد ترتيب، بزرگ مالكي به بدين ،تصاحب كردند و

در  خشكسالي مراتع زيادي را از بين برد و. داري نيز سخت آسيب ديد دامپروري و گله
كه سـرماية   ،بسياري از ايالت دام و گلة خود را. ها در معرض نابودي قرار گرفتند نتيجه دام

به روايت كنسول . شان بود، از دست دادند و به ورطة فالكت و نيستي افتادند اصلي زندگي
: 1872 جونز،( »بدتر از همه آسيب ديدند) كوچنده =(دوش  به خانهايالت «: بريتانيا در تبريز

 روي كوچ ركقشقايي به تبسياري از طوايف همچنين  ).33 :1365اوكازاكي، ز نقل ابه  111
  .و زندگي ايلي ناگزير شدند

گرسنه تقريباً در سراسـر كشـور شـدت     گرد و نيمه با بروز قحطي، غارتگري قبايلِ بيابان
شده نظم و يادمجموع عوامل . گردان شد  گرفت و روستاهاي بسياري دستخوش تاراج بيابان

  .آميز شد غايت مخاطره بهدر نتيجه، مسافرت  ،سابقه مختل كرد و نحوي بي امنيت را به
و نيـز  ...)  و ،گـاو، االغ (اثر قحطي، شمار كثيري از چهارپايـانِ مـورد نيـاز زراعـت      بر

هم كار  ،در نتيجه ،تلف يا كشته شدند و...)  و ،شتر، استر، اسب(ها  باركش كاروان حيوانات
ـ گاهي تا پنج  برابر االجارة حيوانات باركش به چندين زراعت مختل و معطل ماند و هم مال

عامل اخير، به نوبـة خـود،    .)162 :1340وزيري كرماني، (ـ رقمِ پيش از قحطي رسيد  برابر
توانست تـا حـدودي كميـابي     ، كه ميشد كشور گوناگونميان مناطق ه لغمانع حمل و نقل 

  .زده كاهش دهد را در نقاط قحطيخواربار 
ويـژه   بـه  ــ  وخرج مـردم  موازنة دخل شدن ترين آثار اقتصادي قحطي، مختل يكي از مهم

در زمان قحطي، ميانگين درآمد سرانة يك خانوار كارگر . ـ بود طبقات و قشرهاي كم درآمد
قوت منحصر ريال و ميانگين مقدار مصرف ساليانة گندم، كه  200يا كشاورز در سال حدود 

با توجه به افزايشِ فاحشِ قيمـت  . شد، به تقريب دو خروار بود ها محسوب مي يا اصلي آن
دهم گندم مـورد نيـاز بـراي     يكگندم، كل درآمد متوسط يك كارگر يا كشاورز فقط كفاف 

  .)30 :1365اوكازاكي،  نقل از، به تگولدسمي( داد سالة يك خانوار را مي تغذية يك
و تنگدستيِ قشرهاي مختلف مـردم بـر اثـر قحطـي، ميـزان تقاضـا بـراي         با گسترشِ فقر
مدهاي وخيمي براي امنشأ پي  كه اين امر، به نوبة خود، ،شدت كاهش يافت كاالهاي مصرفي به

تـرين   ديـده  آسـيب از كـه   ،در بازارهاي اصـفهان  .بازرگاني داخلي و نيز بازرگاني خارجي شد
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وجـوش   سراهاي پرجنب گويي بر كاروان ؛خورد چشم نمي وكار نشاني به از كسب  شهرها بود،
  11.مرگ و فالكت افشانده بودند دهاي پررونقِ سابق گر ها و دكان و حجره

 ــ  چه در داخـل و چـه در خـارج كشـور     ـ هايي را و سرانجام، قحطي مزبور مهاجرت
بي و ق سيلِ انبوه مهاجران از واليـات جنـو   1288/ م 1871از حوالي مه سال . موجب شد
تـا مـاه   . جا نسبتاً مطلوب بود، بـه راه افتـاد   كه وضع خواربار در آن ،سوي گيالن مركزي به

هزار مهـاجر بـه ايـن     30تا  20ـ بين  ـ يعني در فاصلة ارديبهشت تا آذر نوامبر همان سال
. هزار نفر بود، سرازير شده بودند 100كه شمار جمعيت بومي آن رقمي در حدود  ،واليت

نقـل از  بـه   ،انگلـيس  خارجـة  وزارت اسـناد (شماري از اين مهـاجران بـه روسـيه رفتنـد     
  .)31 :1365اوكازاكي، 

  
 )هاي اجتماعي عوامل و زمينه(علل جانبي و ثانوي 

هايي اجتماعي  هايي طبيعي بلكه فاجعه گونه كه همواره ثابت شده، نه فاجعه همان ،ها قحطي
 عنوانِ عاملِ به ،با سرزنشِ طبيعت. هستند ـ و نه خداوند ـ عبارت ديگر نتيجة عمل انسان و به

شويم كه اين بنيادهاي انساني هستند كه  ، ما از درك اين مطلب غافل مي]ايجادكنندة قحطي[
اي بـراي فقيـران و فرصـتي     ها عموماً فاجعه قحطي] ها گذشته همة اين[از  ... اند كننده تعيين
  .)34 :1370مورالپه و كولينز، ( ]اند بوده[آورده براي ثروتمندان  باد

ق خشكسـالي شـديد و     1288عامل اصلي وقـوع و شـروعِ قحطـي     ،كه گفته شد چنان
با سرما و يخبندان بسـيار شـديد    ،در بعضي موارد ،بود كه 1288و  1287هاي  درپيِ سال پي

كـه اغلـب جنبـة     ،كنندة قحطـي مزبـور   به عواملِ ثانوي و تشديد ،در ادامه. همراه شده بود
  .شود اند، شرح داده مي ماعي داشتهاجت

  
  احتكار

بخشيدنِ به قحطي سـال   اي در شدت كننده ثر و تعيينؤگمان، نقش بسيار م عامل احتكار، بي
هايي از پژوهشگران خارجي و  قول ارائة نقل ،اين مدعا تأييددر . و ادامة آن ايفا كرد ق 1288

انـد   ها در ايران اقامت داشته يـا از آن بازديـد كـرده    نيز جهانگردان و ناظراني كه در آن سال
  :مناسبت نيست بي

در پژوهش خـود   ،قدر ژاپني محقق گران ،)Shoko Okazaki(اوكازاكي  وپروفسور شوك
 تـأثير اي از  هاي متعدد، تحليـل عالمانـه   با توسل به مثال ،ق 1288دربارة قحطي بزرگ سال 
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د جـا بعضـي از شـواه    احتكار در تشديد و تداوم قحطي مزبور ارائه كرده است كه در ايـن 
  :شود استناد وي نقل مي دمور

ان و برف فراواني آمد كـه  بار ،م 1871/ ق 1288بعد از دو سال خشكسالي، در زمستان ... 
درو غلّـة   اين بود كه يك مـاه پـيش از فصـل   . داد حاصل خوبي را براي سال بعد نويد مي

كـه در آن مـاه از شـهر قـم      ،سنت جان، سياح انگليسـي اوليور . بسيار در بازار عرضه شد
 اي جو محصولِ سال پيش را از منطقه شمار شتر را ديد كه گندم و قطارهاي بي ،گذشت مي

در ه لـ غگويد كه صـاحبان   او همچنين مي .بردند نزديك همدان به تهران مي خيز در حاصل
آيد كه در دورة قحطي   از همة اين شواهد برمي. كرده بودند موجودي خود را عرضه جا همه

خيز كشور، ذخيرة غلة كافي وجود داشت و بـاالرفتنِ غيرعـاديِ قيمـت     هم، در مناطق غله
فقط  ،خواري كشيد وميرِ مردم از گرسنگي و آدم كه به مرگ ،شي از آنگندم و كمبودهاي نا

طـور مصـنوعي و بـا احتكـار و      بـه ) تا حدود زيادي(و غال  طنتيجة قحطي نبود و اين قح
  .)40 :1365اوكازاكي، (وجود آمد  چيني به اسباب

اي از طـرز فكـر    دهنـده  هـاي سـفر خـود، شـرح تكـان      ضمن يادداشـت  ،سياح يادشده
  :دهد دست مي غيرانساني و رفتار ظالمانة بعضي از مالكان بزرگ و محتكران به

بـودن ميـزانِ    بخـش  رضايت  به واسطة ،) ...م 1871 -  1870مقارن (در سال دوم قحطي ... 
اما مالكان  ؛و مواد غذايي فراوان بود خواروبارغرب كشور،  برداشت محصول در جنوب و

يـا شـايد بـه گفتـة       ،سودجويي شهوتهستند، از روي  كه فروشندة عمدة غله هم ،بزرگ
برشان،   و  اعتنا به رنج و گرسنگي مردمِ دور خودشان از ترسِ آمدن قحطي در سال سوم، بي

 39 :نقل از همانبه  ،96: 1876 گلداسميت،(ها نگه داشتند  شدن در انبار گرانغله را به اميد(.   
  

  بين مردم و حاكمان حاكميت استبداد و فقدان اعتماد و همدلي
احسـاسِ مسـئوليت از جانـب    عـدم  تفـاوتي و   هاي اسـتبدادي بـي   از خصايصِ مسلمِ نظام

توجيـه ايـن    .آيد زمامداران در خصوص مشكالت و مصائبي است كه براي جامعه پديد مي
چون برگزيدة مردم نيستند، بالطبع، خود را مـديون   ،حاكمانِ مستبد. تفاوتي دشوار نيست بي

خود را موكول و منـوط بـه تحصـيل      چون ادامة حكمراني ،دانند و ها نمي گويِ آن و جواب
ها هم دغدغـة   نارضايتي آنمدهاي پيابينند، دربارة  خاطرِ مردم نمي موافقت و جلبِ رضايت

  .خاطري ندارند
اي كه معموالً بر محيط پيرامون مستبدان حـاكم اسـت    تملق و مداهنه وافزون بر اين، ج

ها هم  ـ حتي اگر احياناً مايل به توجه به مشكالت مردم و رفع آن شود كه آنان مانع از آن مي
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روايت زيـر  . وكيف مصائب پديدآمده اطالع كافي و واقعي كسب كنند ـ بتوانند از كم باشند
  .ن واقعيت تلخ و دردناكگويايي است از اي شاهد مثال

. بـرد  ر كرمانشاه به سر ميشاه د   ناصرالدين ـ معروف قحطي سال نخستين ـ ق 1287 در
از كارگزاران دولـت در تهـران دربـارة اوضـاع و احـوال       ،وگويي تلگرافي ضمن گفت ،وي

ـ استفسار كرد و آنان بدون كمترين احسـاس مسـئوليتي،    ـ و باالخص قحطي و وبا عمومي
  :هايي را به او تحويل دادند شرمانه، چنين دروغ بي

از هـر  ...  كه قابل عرض همايون باشد هيچ نيست ]اي[تازه. ها خيلي خوب است احوال... 
جنس بـه قاعـده   ! طهران كمال نظم و وفور را دارد! جهت، امنيت و آسودگي حاصل است

  !شيدبه هيچ قسم از تهران نگراني نداشته با! رسد به انبارها مي
  سختي است يا خير؟) وباي(ناخوشي : الؤس

  !جزئي است! خير: جواب
  حالت اصفهان و فارس چطور است؟: الؤس

به نقل از  ق 1287 رجب 8 ايران،اسناد (! خوب است حالت اصفهان و فارس خيلي: جواب
  ).1 سند وست،يپ ← نيز ؛29: 1359 ،ناطق

در » خـاطرِ مبـارك آسـوده باشـد    «از هـاي حـاكي    اين جمله كه و نكتة شايان اعتبار اين
تـرين قحطـي چنـد قـرن      شد كه سراسر كشور و پايتخت در لهيب عظيم شرايطي اظهار مي

هاي درختان در  سوخت و مردم همانند برگ م شده بود، ميأگيريِ وبا هم تو كه با همه ،اخير
  .ريختند واپسين روزهاي پائيز به زمين مي

كه بـه   جاي اين  به ،شاه   ق، ناصرالدين 1288يم سال در اوايل قحطي عظ ،گفتني است كه
عازمِ عتبات شده و مدتي در  ،شمار مردم بپردازد انديشي براي قحطي و رفع مصائب بي چاره
ها شـده بـود، وصـف حـال      كه در آن موقع ورد زبان ،تصنيف زير. جا اقامت گزيده بود آن

موقـع   بي زدة تهران از اين مسافرت مصيبتمردمِ  گويايي است از نارضايي و آزردگي شديد
   :احساسِ مسئوليت شاه عدم و

  بال گشته بي  رفته كربال  )كاله( شاه كج كال

  يك من يك قران  يك من يك قران  نان شده گران

  از دست وزير  12از دست وزير  ما شديم اسير

  )2 سند وست،يپ ←نيز(
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  عمال حكومت و فساد ،سياست سوءكفايتي،  بي
كـافي و نيـز   كـارآييِ  ديواني و كارگزارانِ دولتي از آمـادگي و   تاگر مقاما ،نيست كهترديدي 

با آن برخوردار بودند، قحطي و كميابي  هاحساسِ مسئوليت الزم براي پيشگيري قحطي و مقابل
سـنت  اوليـور  در اين خصوص، . آمد يا بسياري از عواقب آن قابل اجتناب بود اصالً پديد نمي
ضمن سفرنامة خود، مورد جالـب و   م از كرمان ديدار كرده،   1872/ق   1289 جان، كه در سال

  :اي را متذكر شده است آموزنده
الملك، والي كرمان، با سرافرازي براي او حكايت كرد  خانِ وكيل قلي بنا به نوشتة او، مرتضي

مهلكة قحطي هولنـاك  موقع، مردم اين سامان را از  بهبا اتخاذ تدابير قاطع و  ،كه چگونه توانست
بـرداري از ذخـايرِ    هاي كميابي، دستورِ صـورت  بروزِ نشانه  محضِ به ،وي. برهاند ق 1288سال 

بـراي غلـه قيمـت     ،كرد ممنوع شدت به را آن غيرمجاز صدورغله را در اين واليت صادر كرد، 
براي مساعدت  ،و باالخره ،فروش آن را در همة بازارها تحت ضابطه درآورد ،ثابتي تعيين نمود

اثـر ايـن    بـرده، بـر   بنا به ادعاي نـام . به مستمندان و قشرهاي كم درآمد، مركز امدادي ايجاد كرد
   .)40 :1365اوكازاكي، (نفر هم از گرسنگي تلف نشد   ثر، در ايالت كرمان حتي يكؤاقدامات م

از جملـه   ؛با قحطـي موفـق بودنـد    هدر مقابل ،وبيش از قضا، حاكمان بعدي كرمان هم، كم
م، با تعيين بهاي گندم به قيمت خرواري دو تومان   1880/  ق 1297فيروزميرزا در قحطي سال 

  .)637 ،628 :1340وزيري كرماني، ( خ غالت و مهار قحطي سخت كوشش كرددر تثبيت نر
اند و در ديگر موارد عمال حكومـت يـا    استثنائات بودهجمله سفانه، موارد يادشده از أمت
چنان بـه   با قحطي نداشتند و يا آن هو كفايت و احساس مسئوليت الزم را براي مقابلي يتوانا

جاي كوشش در پيشگيري و رفع قحطـي   بهاندوزي و فساد مالي آلوده شده بودند كه  ثروت
كـه از   ،)3سـند  پيوسـت،   ←( كردند گاهي عمالً و عمداً به ايجاد و يا تشديد آن كمك مي

وي، . يـاد كـرد  ق  1288تـوان از حـاكم اصـفهان در زمـانِ قحطـي       ميموارد بارز آن جمله 
عوارض آن بـه عمـل    با قحطي يا تخفيف هتنها اقدامي براي مقابل نه  حاكم كرمان، خالف هب

كردنِ  ضمناً براي گم ؛كردنِ كيسة آز خود غنيمت شمرد نياورد، بلكه وقوع قحطي را براي پر
تا به تفتيش منازل و انبارها بپردازند و هريك از تجـار   حكومتي دستور دادمأموران رد پا به 
ايـن  ... «سنت جـان  اوليور ها را كه غله انبار كرده باشند تعقيب كنند؛ ولي به گفتة  و غير آن

صاحبان ] زيرا[اجراي آن شده بودند، مأمور شدن كساني گرديد كه  دستور فقط ماية ثروتمند
 96 :1876، گلدسـميت (» داشتند با رشوه ساكت نگاه ميموران را أانبارهاي مخفيِ غله اين م

  .13)41اوكازاكي، نقل از به  97 - 
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، يعنـي در بحبوحـة قحطـي در    ق  1288/ م 1871مورخ مه  ،گزارش كنسولگري بريتانيا
  :است بار سفأنيز حاوي واقعيتي دردناك و ت  اصفهان،

فراوان بود؛ اما حاكم  هاي با اصفهان ندارند، غل كه چندان فاصله فريدن، و چهارمحال در... 
 بفروشد گزاف نرخ به همچنان را خود هاي غله تا كرد جلوگيري شهر به آن ورود از جا آن
  .14)39: 1365نقل از اوكازاكي،  به م،   1871اسناد وزارت خارجة انگليس، (

نمايـان نيـز    تن از روحـاني چند تقوايي و آزمندي  بي  سف است كه در اين ميان،أجاي ت
  در ايـن خصـوص،  . مزيد بر علت شده و به تشديد هرچه بيشتر قحطي منجر گرديده بـود 

  :اي پرداخته است دهنده به ذكر مورد تكان خاطرات و خطراتنويسندة كتاب 
.. . و شنيدم ... اي شد كه ياران فراموش كردند عشق هجري قمري، قحطي 1288در سنة ... 

كـه مـال صـغير     تومان، 64گندم را خروار خروار فروخت تا خروار .. .مالعلي  مرحوم حاج
  ).4 -  3: 1344هدايت، ( 15است

ق   1287سـال   ، بهاي گندم دررجال ايرانلف ؤم ةبنا به نوشت ،حالي است كه و اين در
 ← نيـز و  350 /2 :1347 بامـداد، ! (پنج تا سي ريال بوده است و در حدود خرواري بيست

   .)5 سند وست،يپ
انگيـزي را از همدسـتي و همكـاري يكـي از      سـف أسنت جان هم نمونة بسيار تاوليور 
منظور چند برابر كردن قيمـت گنـدم در    به ،نمايان اصفهان با رئيس گمرك اين شهر روحاني
  :ارائه كرده كه ماجراي آن بدين شرح است ،ساعت 24عرض 

در اصفهان خبر رسيد كه مقدار زيادي غله از شـيراز در  ) ق  1288مقارن (م   1872در سال 
امـام  . سرعت پايين آمـد  ها به ها را باز كنند و قيمت اين خبر موجب شد كه دكان. راه است

خان، رئيس گمرك، اين وضع را غنيمـت شـمردند و    جمعه، رئيس روحاني شهر، و رحيم
استفاده از مقام و اختيار خـود، مـانع ورود    رحيم خان، با  در اين حال هم. اي ريختند نقشه

اختيار و انحصار خود  در، كه اينك بازار را راز به شهر شد و اين دو بزرگواركاروان غلة شي
 گلداسميت،(بردند  باال) برابر 5يعني تا (درصد  صد چهار ]تا[داشتند، قيمت نان را يك شبه 

  .16)40 -  39 :1365اوكازاكي، نقل به  97: 1876
  

  گيري نتيجه
ـ به ويـژه   زمين روي داده هاي متعدد و متناوبي كه از ديرباز در پهنة ايران بررسي تحليليِ قحطي

در كنـارِ علـل طبيعـي و     ،روشـني گويـايِ ايـن واقعيـت اسـت كـه       به ـ ق  1288قحطيِ عظيم 
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در  ــ   اي كننده و گاه تعيين ــ  جغرافيايي، عواملِ تاريخي و اجتماعي هم نقش و سهم شايان توجه
  .اند ايفا كرده) ها و در مواردي نادر در تعديل و تخفيف آن( ها ايجاد يا تشديد قحطي

هـاي   نظام حكومتي در ايران و روابط و مناسبات حاكمان بـا تـوده   تأثيردر اين ميان، سهم و 
اگر اسـتبدادگرايي،   ،توان گفت جا كه به جرأت مي تا آن ؛مل بيشتري استأمردم شايان توجه و ت

هـاي ايـران اصـالً روي     ها در ايران نبود، بسـياري از قحطـي   و فسادپذيري حكومت ،ناكارآمدي
مناسبت نيست كـه   رو، بي اين از. تر داشت هزينه تر و كم مراتب خفيف بهپيامدهايي الاقل  داد يا نمي
بـين    اريخچـة وبـا در ايـران   سيِ به دكتر هما ناطق، كه در پژوهش عالمانة خـود در زمينـة ت  أبا ت

مردمي در ايران، پيوندي نزديـك يافتـه اسـت،     هايِ فاسد و غير »باليِ حكومت«و » مصيبت وبا«
  .وجو شود ميانِ وقوع قحطي و نظام حكومتي در ايران نيز همسبتگي و ارتباطي جست

 بريم مي نپايا به اوكازاكي شوكو پروفسور محققانة گيري نتيجه و بندي جمع اين با را سخن
 اظهـار  ق 1288 سـال  قحطي خصوص در ،نظر وي .است كرده ادا را مطلب حق راستي به كه

  :است صادق ايران هاي قحطيولي به حق دربارة اكثريت  شده،
وجـه   اما اين بال بـه هـيچ   ،پي بود در بروزِ دو خشكسالي پي ق 1288ِ سال  عاملِ اصلي قحطي

تـوان،   اين رويداد ناگوار را مـي  بخش بزرگي از مسئوليت ... كامالً نتيجة بلهوسي طبيعت نبود
اندركار  نمايان كه دست و برخي روحاني ،سوداگران غله  بينانه، متوجه مقامات باال، مالكان، واقع

همچنـين، حكومـت مركـزي و    . استفاده از اوضاع به نفع خود بودند، شـناخت  احتكار و سوء
ثري براي اصالح وضع در كار نياوردنـد، در ايـن   ؤمِ مكه تدبير و اقدا ،حكام واليات و نواحي

 مردان به همان اندازه مسبب كفايتي دولت به سخن ديگر، حرص و بي. اند سزاوار نكوهش هبلي
  ).41: 1365اوكازاكي، ( گرسنگي و رنج مردم بود كه خشكسالي و بخلِ طبيعت

  
  پيوست

، 173، 172 ،162 صفحات ،1288قم در قحطي بزرگ  اسناد مندرج در اين قسمت از كتاب
  .است نقل شده 179، 176

 1سند 
  ق 1287در اكثر واليات و كمبود آن در نيشابور سال ! گزارش وفور غله و نان

  آرا 5آ  589آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران 
  !قربان خاكپاي مباركت شوم

التخصيص ايـن   علي ؛بدهدالمقدور چاكر مراقب است كه كمتر زحمت به وجود مبارك  حتي
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  درجـات تشـريف بـه     بـه زيـارت عتبـات عاليـات عـرش      ،كه بـا نيـت صـاف و پـاك     ،سفر
  .خارج بردند

حضـرت   نيـت اعلـي   و مساعدت بخت اهالي ايران بايد عموماً ممنونِ بعد از فضل خدا،... 
كه قحط و غال همة ايران را احاطه كرده  ،اقدس شاهنشاهي روحنافداه باشند كه در چنين سالي

جسته از غالب  گذران مردم هم نوعي سرانجام شده است كه حاال جسته جا آرام و امر همه  است،
 ]هـا  قيمت[رسد كه گندم و نان فوري به هم رسانيده و سهل است  واليات كاغذ و تلگراف مي

  »... جزئي تنزل هم حاصل كرده است
  

  2سند 
  ق 1287در تهران سال  گزارش وضع نان

  79آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران،   اسناد بيوتات،
تـا روز  ...  اغتشـاش پيـدا كـرده    قـدري  ق 1287المعظـم   در باب امر نان از پـانزدهم شـهر شـعبان   

...  هاي نانوايي بسته شد المعظم يك دفعه نان در تهران كم شد و اكثر دكان پنجم شهر شعبان و بيست
  ... شام خوابيدند طوري كه نصف اهل شهر نان گير نياوردند و بي به

الممالك پيغام جدي و تندي بـه جهـت    بيگ، در اين باب آقاي مستوفي از قرارِ تقريرِ محمدعلي
 17... خواري هستي و روزها مشـغول  ها مشغول شراب فرستادند كه شب ]تهران[ وزير ]ميرزاعيسي[

شـما   :در امر شهر رسيدگي نداري و ميرزاعيسي هم در جواب گفتنـد وجه  هيچبه  ؛بازي و هرزگي
كلـي در كارهـا مداخلـه     به ؛بازي و روزها با سيدهندي مشغول كيمياگري هستيد 18...ها به  هم شب

  ... آيد همه را گردن من انداخته، زياده در اين از من برنمي. كنيد نمي
ها به اسم مصال بيرون رفتند كه  ت يهوديشعبان حضرا 27روز دوشنبه  ،در همين اغتشاش نانِ

مراجعت به خانة وزير مختار روس رفتند و شكوة زياد كردند كـه دو   ]در[ .دعاي باران كرده باشند
. اطفال مـا از گرسـنگي تلـف شـوند     ]و[نزديك است عيال . روز است نان به ما نرسيده است شبانه

طور تغير كه  پاي خود را به زمين زد بهوزير مختار روس از روي صندلي برخاست، چند مرتبه 
بـه حضـرات   . نظم گذاشـته  قدر بي اند مملكت خودش را چرا اين پادشاه ايران كه تشريف برده

روم و يا  الممالك مي آباد پيش مستوفي يوسفيا فردا خودم به   يهودي اطمينان داد كه شما برويد من
  ... گذارندنويسم كه قراري در اين كارها ب كاغذ به ايشان مي

بِ خانـة  جات آمده بودنـد در  عمله... چند نفر از ...  روزي. اين اوقات امر نان مغشوش است
هـا   يك نفر آن. ها نكردند اعتنايي به آن ؛دو سه روز در خانة وزير ماندند. ميرزاعيسي به جهت مزد

ميرزاحسين مميز پرسـيد كـه ايـن     ميرزاعيسي از حاجي. از گرسنگي در همان خانة وزير تلف شد
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اين بيچاره از گرسنگي مرده اسـت  : ميرزاحسين گفت حاجي! عمله چرا مرد؟ بلكه وبا گرفته است
  وبا كجا بود؟

  
 3سند 

  )ق 1288اريخ ت(تحصن مردم در قزوين و گرسنگي ...  گزارش
  آ آرا 1367از آرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران 

زاده اسماعيل بست هستند و قريب پانصد نفر از مرد و زن و بچه  نفر در بقعة اماماالن قريب هزار «
كنند از گرسنگي و همة عرضشان اين است  متصل فرياد مي...  از گرسنگي در پاي تلگراف حاضرند

الحكومه هيچ بـه فريـاد ماهـا     وزير و نايب ؛ها همه از دست رفته نزديك است هالك شوند كه بچه
كـن بـه    حكـم   انبارهاي قزوين غله زياد است و كسي در. خواند كمشان را كسي نميرسد و ح نمي

  ».شود از حاكم كاري ساخته نمي ]و[انباردارها نيست 
  

  4سند 
سلطنتي در اعتراض به كمبود غذا و گرسـنگي، تـاريخ    اركها در  از تجمع زنگزارش 

  ق 1289
  !برادر مهربان

هـاي   تـوپچي . جمع شده بودند كه عارض شوند از گرسنگي! ها حكايت قابلي نبود فقرة اجتماع زن
چند نفر فراش فرسـتادم رفتـه   . بودند و يك نفر هم دستش زخمي شده بود را بسته كارقراول درِ 

ب از طرف بـا . خودم هم رفتم قراول گذاشته قدغن نمود كه زن راه ندهند...  ها را متفرق كردند آن
حكايت قابلي نبود كه باعث . ها را مانع شوند هم قراول گذاشته قدغن نمود زن) همايون(= هميون 

 .امسال بايد متحمل اين جزئيات شد! تغير خاطر مبارك اقدس بشود

  
  5سند 

  ق 1286سال دربارة قحطي و احتكار گندم 
نگهداري  ةبه شمارآرشيو سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران  اسناد بيوتات مضبوط در 

  ب آرا 528
دست قدرت رباني ابوابِ قحط بر عباد گشـوده و بـس قحـط و غـال در اكثـر       ... ق 1286نة در س
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هـا   به نوعي كه اموات در معابر ريخته و كسي را پروايِ دفن آن ؛برافراخته بود ،ممالك، خاصه ايران
  19.كردند تغذي ميخوردند و بعضي به گوشت اموات  اكثري را جانوران مي. نبود

نحوي بخل و خست ارباب تمـول را گرفـت كـه موجـب      بهدر اين فتنة كبري و داهية عظمي 
كردند و ابـداً   دادند و فرياد مي در خانة هريك ده نفر فقير و اطفال از گرسنگي جان مي. حيرت بود

د كـه بـه آن ده سـاله    داد و اكثريِ انبارها از گندم انباشـته داشـتن   يكي لقمة ناني به دست ايشان نمي
  .خوراك ايشان را كافي بود

 ... جز جناب مستطاب اجل اكرم سپهسـاالر اعظـم   ،از اولياي دولت هم كسي در فكر فقرا نبود
  .كه بسياري را به توفيق رباني از هالكت برهانيد

ايت تسعير نه آن بود كه چون گندم بي ،االبصار شد كه موجب حيرت اولي ،از وقايع آن ايام... ]و اما[
هـا فرمـود بـار     حضرت سپهساالر مبلغي بسيار پول بـر مـال   ،)العاده يافت قيمت آن افزايش فوق( يافت

شما   كردند و خدمت يكي از بزرگان فقها ارسال فرمود و پيغام فرستاد كه چون امروز اكبر و اعلم علماء
ختمي مرتبت بر شما الزم است و حالِ امت بدين مقام رسيده كه به چشـم   تهستيد و رعايت حالِ مل

به قدر مقـدور   كفار فرنگستان را بر حال اين مردم بيچاره رِقت دست داده و ]كه طوري به[ ،بينيد خود مي
عالي در  قدر از جناب همينلهذا  ،سعي دارند ،مذهب )اختالف، تضاد( تباين ]وجود[با  ،در حفظ نفوس

هي و حفظ مردم استدعا دارم كه هر قدر گندم كه بدانيد و زيـاده از مايحتـاج خودتـان باشـد، بـه      همرا
بفروشيد و وجه آن را نقد دريافت كنيد، بلكه نفوسي چنـد از هالكـت برهنـد و بـه      ،قيمت عادلة وقت
  .باشيدشما نيز در اين ثواب عظيم شريك  )كسي كه احسان كرد نجات يافت( جانَ حكم منْ اَحسنَ

تر خواهد فروخت، گفت كه  كه گندم زياده تسعير خواهد يافت و گران عالم مذكور به طمع اين
كه روزي يكي از عالمِ مذكور پرسـيد   تر آن و از همه عجيب... من گندم ندارم و از فروختن ابا كرد 

مسـلمان  مـذكور داشـت كـه مـن خـود ايـن مـردم را        ...  سبب اين عمل چـه بـود؟  ! كه جناب آقا
  .لهذا به ايشان نفروختم! دانستم نمي

  
 نوشت پي

 

 شـمار  بـه  زمـين  ايران بزرگ آفت سه از يكي خشكسالي داريوش كتيبة در كه نيست شگفت .1
» )داردمحفوظ ( بپاياد دروغ از و خشكسالي،  دشمن، از اهورامزدا را كشور اين«: است آمده

 ).52: 1380 محصل،راشد (
 .است قحطي و گرسنگي معناي به جوع ريشة از .2
 در كـه  هشـت  و هشـتاد  و دويسـت  و يكهـزار  قحـط  وقايع رسالة نويسندة ،فيض اكبر علي .3

 :گويد مي چنين قم در ق 1288 قحطي بروز طبيعي علل دربارة ... ،داد روي قم دارااليمان
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  :آمد عنا و رنج و غال و قحطي اين ماية چيز دو... 
 بلـدان  اكثـر  و )شـهرها  :مصـر  جمع( امصار بيشتر در) كه( بود متوالي سال سه: اول اما
 بـه [. نرسـت  گيـاهي  نجسـت،  شـاخي   نجوشـيد،  ابـري  ندرخشيد، برقي نخروشيد، رعدي
  :سعدي ]گفتة مصداقِ

 يتيم چشم آب جـزآبنمانـد قـديمهايسرچشمهبخوشـيد
 نخيل و زرع نكردندترلبكه بخيلشدزمينبرآسمانچنان

 و شد شوارع )شدن بسته( تسديد جهت بدين كه )زمستان( شتا سردي و هوا برودت: دوم اما
 كه بباريد چنان متوالي هاي برف الحجه ذي اواسط تا شوال شهر اواخر از. قوافل )عدمفقدان، ( تفقيد
 به مكان اين از و نشدند وارد قم به بعيده و قريبه امصار و قرا از )پياده( راجلي و )سوار اسب( راكب
 ،بسته يخ آنها نهرهاي  بازمانده، كار از شهر هاي آسياب متوالي ماه سه. ... ستندبن بار قوافل ديگر جايي
  .بود آسيا نبودن جهت از مردم معاش امر عسرت جهت يك. .. آسيا دو جز نمود، مي محال آب مجال

 حمام هشتاد به قريب كه شهر، جميع در. نشد جاري شهر به نهرها از آب ماه سه اين در هم
  ... بازمانده كار از مابقي شده حمام چهار به منحصر داشت، داير

 سخن برطبقِ بود، كرده مراجعت كربال از كه طهراني شخصي ]كه بود اي درجه به سرما شدت[
 در ديدم را نفر سيزده ،است فرسخ چهار كه ،قم تا ساليان منزل از: گفت مي و خورد مي قسم خود،
 .)115 -  114: 1387 گل، صفت و گرني(» ...بودند شده خشك ها برف ميان در) كه( راه بين

 را او شـد  معلـوم  بازنگشـت،  رفتـه،  بيـرون  خانـه  از داشـتم،  خواهرزني درگاه بندة اين... « .4
 .)60 :1353 ارباب،( »اند خورده

 تومـان  نـود  بـه ) قحطـي  ازقبـل  ( كـه  داشـتم  باغي: كرد حكايت قم دهات اهل از شخصي .5
 گنـدم  آرد نيم ]و[ من يك به ]راآن [ كه شد سخت من بر كار چنان آن. ندادم. خريدند]مي[

  .)60 :1353ارباب، ( نموديم جوع سد خود اطفال و عيال با و فروختم
 را ماديـان  يـك  شـدن  مثله از وحشتناكي صحنة ،اهللا هدايت ميرزا از روايت به، فيض اكبر علي .6

  :كند مي توصيف شرح بدين گرسنگان جماعت توسط
 كـه  نمـودم  ذبح را او. شد هالك به مشرف) كه( گرديده مبتال مرضي به بود مادياني مرا... 
 فقـرا  و بينداختنـد  آورده بـرزن  در را او جسـد  چون. شوند متنّعم او حالل گوشت از فقرا
 و امعـاء  و اسـتخوان  و پوسـت  و گوشـت  كه نمودم مي  مالحظه ايستاده خود شدند، مطلع
 هيچ ساعت  نيم مدت در! خوردند مي و كندند مي خام خام سبع، حيوانات مانند ،را او احشاء
  ).62 :1353 ارباب،( بودند نگذاشته باقي او از اثري

سوراخ موران را شـكافتند و اندوختـة آنهـا را معـاش      ]حتي[. شهرها سگ و گربه نماند در .7
  .)60 :1353ارباب، ( آمدند ها، از بيم، از خانه بيرون نمي موش. خود قرار دادند
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  :نيز و
 مسـموع  سـگ  آواز ندرت به و ايم نشنيده قم در خروس آواز است، سال يك قريب اكنون
  .)63: 1387 گل، صفت و رنيگ( اند خورده را همه كه شود مي

  : نيز و
 بقعـة  در كه ها زن آن صحبت. بوديم نشسته دوستان از تن سه دو با روزي مطهر صحن در

 مـا  روي پـيش  فقيـر  مـردي . بود ميان در بودند، خورده ]و[ كشته  را  اطفال  كاشي آقابزرگ
 و سگ من مثل خوري؟ مي را مردم طفل چرا! پدرسوخته: بگفت استماع از بعد. بود ايستاده
 گرسـنگي  از حـال  بـه  تـا : گفتاي؟  ) خورده( سگ و گربه تو مگر: گفتم او به! بخور گربه
  .)118 :همان( ام خورده ]و[ كشته گربه و سگ پانزده

اكبر فيض، آكنده از شرح ماجراهاي متعدد و  ميرزاعلي، نوشتة ... ق 1288قحط سال  وقايع رسالة .8
اسـت   ،زنـان كودكان و درمورد  ويژه به ق، 1288خواري در قم در قحطي  آدم ربايي و  مكرر آدم
  :شود جا به نقل يكي دو مورد آن اكتفا مي كه در اين

. نمـود  مي تكدي كرده نان طلب روزي شهر بيرون )چاپارخانه( چپرخانة در فراهاني مردي
 و خـوردني  تـو  )بـار  كوله :بار كولمقلوبِ ( باركول و جيب در بايد ]گفت[ ميان آن از يكي

اسـتنطاق،  ( اسـتعالم  از پـس  نمـوده،  امتنـاع  و ابا مرد آن ؟كني مي تكدي چرا باشد؛ تنخواه
 بـه ...  را او. بديدنـد  او بـاركول  و جيـب  ميـان  در اطفال پاي و دست پنجة چند )تجسس
 خپه شهر ايندر ] را[ طفل پنج كه نمود اعتراف و اقرار. كردند اش روانه شرع حاكم محضر

  ). 115: 1387 گل، صفت و گرني... ( ام خورده )گرسنگي( جوع شدت از نموده ]خفه[
  :جمله آن از است؛ شده ذكر مقتوالن و شدگان ربوده تعداد از آمارهايي همچنين مذكور رسالة در

 ثابـت  مـن  بـر  آنچـه  فرمودند بنده اين به ،مالمحمدصادق حاجي ،شريعتمدار جناب روزي
 انـد  خـورده ] و[ كشـته  شـهر  ايـن  در تاكنون را طفل و زن و مرد نفر پانصد از زياده شده،

  ).126: همان(
 مخصوصاً و شده درج رساله در كه ديگري اطالعات به توجه با ـ مذكور آمار كه رسد مي نظر به

 علت و محل از دقيقي اطالعات آن در كه، 1288 سال مردگان و مقتوالن آمار جدول مالحظة با
قم  ←براي تفصيل بيشتر (آميز باشد  مبالغه ـ است شده ذكر خبر راوي نيز و متوفي جنسيت و مرگ

  ).ق در قم 1288، جدول آمار مقتولين قحط سال 5، ضميمة ق 1288 در قحطي بزرگ
 به شيراز از خود مسافرت شرح ضمن نيز ،مسعودي تاريخ نويسندة ،السلطان ظل مسعودميرزا

 هاي قتل مرتكب كه كند مي نقل را قاتلي از باورنكردني و العاده خارق داستاني قم از عبور و تهران
  :بود شده متعدد و متوالي
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 طفـل  و آدم دو و شصـت  او كه نهاوند، اهل از بودند، گرفته قم در كه ديدم را درويشي... 
 در شـد  مـي  قادر كه هركس به. بود چاهي در درويش اين منزل! بود خورده ]و[ بود گرفته
 كردنـد  پـاره  پاره صحن ميدان در را او. خورد مي و كرده خفه اطفال از غيره و ها كوچه پس

  .)211: 1325 السلطان، ظل ميرزامسعود(
 كه نويسنده ادعاي رغم به و قربانيان تعداد و محل دقيق جزئيات ذكر وجود با نيز، ماجرا اين
 داشـته  هـم  اساسـي  اگـر  ،و واقعيت تا دارد شباهت افسانه به بيشتر است، ديده را متهم شخصاً
  .است شده داده زيادي برگ و شاخ بدان باشد،

 همدان شهر علماي از مراسله سه دو روزها اين فرمودند ،مالمحمدصادق حاجي ،شريعتمدار جناب .9
 شكايت مكان آن فقراي و همدان غالي و قحط و عسرت و سختي از كه است رسيده من به

 دو محققاً حال به تا كه است شده سخت چنان همدان كار كه اند نوشته جمله آن از ]و[ داشته
 حيوانات ساير و گربه و سگ. است شده خورده انساني محترم نفس كوچك و بزرگ از نفر هزار
  .)122: 1387 گل، صفت و گرني( كنيد قياس اين بر را
 .است يافته راه مبالغه زياد، احتمال به ،»محققاً« قيد ذكر وجود با نيز، مذكور برآورد در

 در متوطنِ طهراني، معروف تاجر قاسم، حاجي مرحوم پسرِ تاجر، اصغر علي حاج(=  ايشان هم...  .10
 طفل هفت گرسنگي از تاكنون نمود اعتراف كه گرفتند را زني نيشابور در نمودند حكايت) مشهد

 .)130: همان( بكشت را او السلطنه حسام نواب. ام خورده) را(
 يقين، طور به. آيم برنمي عهده از را هزاريك بنويسم مردم خرابي و مردم پريشاني از بخواهم هرچه .11

 اميرتيمور و مغول لشكر بود، آورده وارد اصفهان بر سال دو اين در قحطي آنچه ،مغوالن غلبة در
 بدتر درجه صد او از قم...  بدتر اصفهان از درجه هزار كاشان وضع. بودند نكرده خونخوار

 .)211  -  210: 1325 السلطان، ظلمسعودميرزا (
  .است تهران وزير ميرزاعيسي مراد .12
 هنگام وي. نيست مناسبت بي ـ يادشده سياح ـ جان سنت اوليور از ديگري نوشتة نقل مدعا اين ييدأت در .13

  :نويسد مي چنين بود، رسيده پايان به تقريباً بحران كه زماني يعني، 1872 ژوئن در ،قم از مجدد عبور
 گذشته سال جوي و گندم كه برخوردم شترها از شماري بي كاروان به  قم، از عبور ضمن ،ژوئن ماه در

 از يكي به منطقه اين. كردند مي حمل تهران به همدان نزديك حاصلخيز منطقة يك از را
 به همدان مستقيم جادة در قم. بود نيز وزير ضمن در كه داشت تعلق شاه نزديك خويشاوندان

 همدان محصول كه صورتي در بود؛ دروشدن حال در زمان آن در جا آن خرمن ولي نيست؛ تهران
 ادعا با ،بتواند شاهزاده كه بودند آمده راه آن از منظور اين به ها كاروان. شد مي برداشت بعد ماه دو
  .كند اجتناب احتكار اتهام از ،است امسال تازة غلة قم از شده حمل غلة كه اين به

الك است كه پسرش دامـاد  خان معيرالمم سنت جان از شاهزاده، دوستعلياوليور منظور  احتماالً
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دارسلطنتي و نيز وزيـر ماليـه بـود و از امـالك او و       شاه و خود وي مدتي خزانه ناصرالدين
: 1387 گـل،  گرني و صفت( رسيد غله به تهران مي ،كني، طي دورة قحطي  مالعليهمچنين 

 .)257 ،247 -  245 :1350آدميت،  ←و نيز ؛ 185 -  184
 كارگزاران از برخي شقاوت و رحمي بي و حدوحصر بي آزمندي گواه گوياترين زير روايت .14

  :است عصر آن حكومتيِ
 خوردند، مي جوع شدت از فقرا كه گوسفند، خون از يزد در شد مسموع كه قراري از... 

 حواشي در مندرج يادداشت ازنقل ! (است گرفته مي ماليات الملك ناظم ميرزامحمدحسين
 نام به شخصي توسط كه) 3354 ةشماربه ( ملك ملي كتابخانة در مضبوط خطي نسخة
و  يگرن است؛ شده نگاشته ق 1288 رجب در گركاني بابا ميرزا ابن محمود آقا  ميرزا
 .)153 -  152: 1387گل،  صفت

 .شود يبررس ـ آن زمان يخيمنابع تار گريبا توجه به د ـ مدعا نيا سقمكه صحت و  بهتر است .15
 هـا  قيمت: ايران 1870 - 1872 سالِ قحطيكتاب نويسندة  ،)Charles Melvill( ملويل چارلز .16

 تداوم و تشديد در حكومتي كارگزاران فساد و يكفايت بي كنندة تعيين ثيرأت بر نيز  ،سياست و
  :است زده كيدأت مهرق  1288 قحطي

 اصـلي  عوامل به تبديل) 1871 -  1870( موقع اين در سودجويي و ،فساد سياسي، لياقتي بي
  .)190 :1387 گل، صفت و گرني( گرديد اوضاع شدن تر وخيم و تر طوالني

  .است روسبي معناي به شده حذف ةكلم .17
  .است اَمرد معناي به شده حذف ةكلم .18
  .است ق 1288 عظيم قحطي از قبل سال دو به مربوط مذكور بيمصا كه است ملأت شايان .19
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