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پیشگفتارکتابهااغلبسطرهاییاندکهخواندهنمیشوند.شایداهلفنآنراتورقی
بکنند،امامعموالًًفرعیوکماهمیتپنداشتهمیشود.بههمیندلیل،خوانندهیکراست
میرودسراغفصلاول!ازقضااینپیشدرآمدهایکماقبالمجالیاندکاندکهنگارندة
اثر،بهویژهاگرپژوهشگرتاریخباشد،فرصتوبهزعممن»اجازه«داردازآنچهدر
دلداشتهوبرقلمآوردهبگوید،تامخاطبپیشازورودبهمتنباانگیزةاووفرایند

شکلگیریاثرآشناگردد.
انتخابعنوان»سطرهایهمیشهناخوانده«بهجای»پیشگفتار«یا»مقدمه«کوششی
بودهاستبرایبرانگیختنمخاطبتانظریبررویکردوچهارچوبروشمندِیکتاب

بیندازد،کهدلمشغولیجدیامدرمطالعهوپژوهشتاریخبودهاست.

چهارچوب نظری
تاریخنگارهامهمترینپلارتباطیگذشته،حالوآیندةیکملتاند.اگرتاریخنگاری1را
»روایترویدادهایگذشتهازطریقبازسازیآنهادرمجموعهایبههمپیوستهوسازمند
باتکیهبرمنابعتاریخی،نهبرپایةشهودعقالنی«2بدانیم،رویکردکلیتاریخنگاربر
پایةنگرشیکهبهعاملیتیاکنشگرانتاریخدارداستواراست.نخستینتاریخنگارها
باپذیرشعاملیتصاحبانقدرتبهنگارشتاریخپرداختند.کاتباندرباریباروایت
حکایتنشستگانبرسریِرقدرْتپیشگامانتاریخنویسیشدند.ایننوعازتاریخنگاری،
و سیاسی کنشگران و ساختار به منحصر بود، خدمتگزارانحکومتها محصول که
دوران در که تاریخنگاری، نوع قدیمیترین بنابراین قدرتگشت. پیرامون مناسبات
امروزی،روایت تعبیر به یا، نامیدهشده،روایتقدرت »تاریخنگاریسیاسی« متأخر

»تاریخسیاسی«بودهاست.

1. historiography

2.علیرضامنافزاده،»جایگاهکسرویدرتاریخنگاریوتاریخشناسی«,فصلنامةنگاهنو،سالبیستودوم،شمارة96،
زمستان1391،ص44.

سطرهای همیشه ناخوانده
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باگسترشسپهرسیاست،تاریخسیاسینیزقلمرِوفراخترییافت.فخرالدینعظیمی
محدودةتاریخسیاسیراچنینتعریفمیکند:»تاریخسیاسیتاریخِاعمالقدرتاز
مقابل برفرودستانودرعینحالروایتفرودستاندر برایسلطه فرادستان سوی
است.تاریخسیاسیتاریخکارکردایدئولوژیوتالشبرایدستآموزیبرطبقاتپایین
است.تاریختاکتیکهاوترفندهابرایبرکرسینشاندنادعایخوددربهرهوریازحق
حکمرواییوسلطهاست.تاریختالشبرایطبیعییاضروریجلوهدادننابرابریو

غلبهاست.تاریخخشونتومکانیسمهایاعمالوتوجیهآناست.«1
بهشرحجنگهاوفتوحاتشاهان، ازروزگارکهن ایرانی تاریخنگاران اقبالونظر
چندوچونبرآمدنوسقوطسلسلههایپادشاهی،شیوةمملکتداریوسرگذشتدولتمردان
بودهاست.دراواخرقرننوزدهمم/سیزدهمه.قاینچهارچوبتاریخنگاریدراغلب
پژوهشهایتاریخِیمنورالفکراِنتحولخواهوپسازآندرآثارمشروطهخواهانباصبغهای
ملیگرایانهادامهپیداکرد,تابهگفتةسیدحسنتقیزاده,»هموطنانرابهفضایلمدنیتقدیم
ملیایرانواقفگردانندوازشکوهوعظمتدیرینایرانوازاحوالفضالودانشمندانو
پادشاهاننامدارکشورباستانآگاهسازند]...[تاایرانیاندرکبکنندکهدرگذشتهچهملتی
بودهوچهثروتوعظمتیداشتهاند،ازنژادچهنیاکانباعزموهمتبودهوامروزچرابه

اینحالافتادندوچگونهبایدخودرافرزندانالیقآناجدادمهینقراربدهند.«2
عرصة در منورالفکر طبقة ظهور و قاجار دورة اواسط تا سیاسی تاریخنگاری
تاریخنگارییکهتازیمیکرد،تاآنکهنخستیننسلمنورالفکردرایرانبهمنتقدانجدی
تاریخنگاریمنشیانوکاتباندرباریبدلگشتندوگشایندةمسیرجدیدیدرنگارش
تاریخشدندکهبر»تاریخنگاریفکر«استواربودودهههابعدبههمینعنوانروایت

غالبدرتاریخنگاریایرانشد.
اینسبکجدیدتاریخنگاری،کهمنورالفکراِننوظهورمبدعآنبودند،همچنانحکایت

برکشیدگانوسرآمدانجامعهــاینبارنخبگانفکریوفرهنگیــراروایتمیکرد.
منورالفکران،کهمحصولآگاهیایرانیاننسبتبهوضعآشفتهوعقبماندهدرمقایسه
باغربواصالحاتآموزشیسیاستمدارانتحولخواهبودند،تمسکبهاندیشهوفلسفة
غربراتنهاراهبرونرفتازوضعیتبغرنجمملکتمیپنداشتند,بههمیندلیلتغییر
فکرونگرشجامعةایرانیمهمتریندغدغةآنهاگشت.درایندیدگاهبااولویتیافتن
تأثیرفکردرتحوالتتاریخی،عاملیتتاریخیازکارگزارانحکومتبهمراجعفکری

منتقلشدومتعاقبآن،تاریخفکرواندیشهدرایراناهمیتیافت.

1.فخرالدینعظیمی،»تاریخیکهننوشتهایم«،ماهنامةمهرنامه،سالاول،مرداد1389،ص73.
2.سیدحسنتقیزاده،مجلةکاوه،شمارة25.
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اگرچهنسلاولمنورالفکرانوبهطورخاصمیرزاآقاخانکرمانیبهگفتةفریدون
مورخان سرآمد بودند، ایران ـسیاسی سنتی تاریخنگاری« سنتهای »ویرانگر آدمیت
اندیشهاتفاقًاخودآدمیتشدکهنقشیبیبدیلدرتحولتاریخنگاریایرانیایفاکرد.وی
بهطورمنسجمبهمطالعةتاریخاندیشهدرایرانمعاصروبهویژهدورةقاجارپرداخت.
پژوهشهایآدمیتدرزمینةدگرگونیهایفکریدورةشصتسالهایازتاریخقاجار
ــازصدارتامیرکبیرتاانقالبمشروطهوتشکیلمجلساولــوتأثیراندیشهورزان
تجددخواهبرتحوالتایران،اورابهنخستینراویسیرروشنفکریدرایرانبدلنمود.
اینرویکردآدمیتچنانموجقدرتمندیدرتاریخنگاریایجادکردکهتاچندین
دههمورخانواندیشهورزانحوزةتاریخمنحصراًبرتاریخفکرواندیشهدرایرانوآرا
ودیدگاهروشنفکرانمتمرکزشدند.دراینرویکرد،نخبگانفکریمهمترینکنشگران
سیاسیواجتماعیقلمدادگشتند؛گوییتنهاآنانبودندکهتاریخراپیشمیبردند.متأثر
ازاینفضا،رجالسیاسیوحکومتِینوگرانیزپیشازآنکهسیاستمدارشمردهشوند

روشنفکرقلمدادشدندوازرهگذراینعنوانآرایشانمعرفیگردید.
تاریخنگاریاندیشهیابهتعبیرعینیتر»تاریخنگاریروشنفکری«درایرانتادههها
پسازپیروزیانقالباسالمیچنانبرحوزةتاریخنگاریحکمرواییمیکردکهگوی

سبقترابافاصلةزیادیازرقیبپرقدمتخود,تاریخنگاریسیاسی,ربودهبود.
تاریخنگاریفکریوسیاسیرا،کهنحلههایرایجوغالبتاریخنگاریتادهههای
پایانیقرنبیستمم/چهاردهمه.قبودند،ازآنجاکهدرانحصارسرآمدانسیاسیو
فکریقرارداشتندمیتوانذیلعنوان»تاریخنگارینخبهگرا«جایداد.عاملیتدرهر
دویآنهاطبقةنخبةجامعهاست؛افرادیکهبهواسطةنسبتشانباخاندانسلطنتی،
جایگاهومنصبسیاسی،تمکنمالی،اعتباراجتماعیومذهبی،ومرجعیتفکریو
فرهنگیموقعیتوشأنبرترنسبتبهسایرینداشتندودارایامتیازاتخاصبودند.

درداستانپرفرازونشیبتاریخنویسیدرایرانهموارهیکغایببزرگواصلیوجود
داردوآن»مردمعادی«هستند.ناگفتهنماندکهانحصارتاریخنویسیحولفرادستانو
نخبگانتنهابهتاریخنگاریایرانیتعلقنداشت،بلکهازهمانبدوتشکیلتمدنهای

بشریبرسپهرتاریخنویسیجهانسیطرهیافتهبود.
فاصلهگرفتنازگفتمانتاریخنگارینخبهگراازدهةسومقرنبیستموازاروپاآغاز
شد.ازآنجاکه»اعضایفرانسوی‘مکتبآنال’1برایدرکپویاییاجتماعیوروشهای
تغییرجوامعازمطالعاتبینرشتهایورویکردماتریالیسمباالهامازعلوماجتماعیسود
میبردند،توجهشانراازاتفاقاتاصلیوافرادقدرتمندبهجدالنیروهایفرودستو

1. Annales school
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افکارتودههامعطوفکردند.چنینمفاهیمیالهامبخشگروههایتاریخنگارمارکسیست
فعالدربریتانیابعدازجنگجهانیدوموسپسبرخیازتاریخنگارانایاالتمتحده
شد.تمرکزآنانبرزندگیوجدالهای‘مردمعادی’بود.آنهاهمانطورکهرویروابط
اجتماعیمردمفرودست،اشکالمعروفاعتراضوفعالیتهایروزانهازقبیلتفریحات
وکارتمرکزداشتند،بهبررسیرویکردها،باورهاورفتارهانیزپرداختند.مجموعةاین

تالشهادرسال1960بهعنوان‘تاریخازپایین’1شناختهشد«.2
اینسبکجدیدازتاریخنگاریعاملیتیمتفاوتازتاریخنگاریسنتیورایجتاآن
زمانداشت؛عاملیتیکهحاصلنگاهازپایینبودوبه»سرگذشتازنظرافتادگاندر
تاریخسنتی«3توجهنمودهو»تاریخنگاریمردم«نامیدهشدهبود.ایننوعازتاریخنگاری
درپیآنبودکهنشاندهد»مردمعادیهمعاملیتداشتهوفقطتودهایمنفعلاز

قربانیانبیهدفوفاعلیبیاختیار]درجامعهوتاریخ[نیستند«.4
»مردم«دراینسبکازتاریخنویسیدرواقعنهتنهاگروهیمنفعلدرتاریخنبودند،
بلکهبهعقیدةپیشکسوتاِنایننحلهازتاریخنگاری،کهعمدتًاگرایشهایسوسیالیستی
از متأثر مورخان این میآمدند. شمار به اجتماعی جنبشهای اصلی عامل داشتند،
دیدگاههایچپگرایانهتهیدستانوگروههایفرودستراموضوعمطالعةخودقراردادند
وذیلیکدستهبندیجدیدتحتعنوان»تاریخفرودستان«بهنگارشتاریخجنبشهاو
اعتراضهایاجتماعیپرداختند.»تعریفیکهاینگروهازمورخانازفرودست5داشتند
بیشترهمانتعریفیبودکهآنتونیوگرامشیدریادداشتهایزندانخودارائهدادهبود.
انسانفرودست،بهتعریفگرامشی،انسانیاستدرحاشیهماندهونهلزومًاتهیدست.

انسانفرودستناتوانازاعمالقدرتدرجامعهاست.«6
بهتدریجدامنةایننوعازتاریخنگاریگسترشیافتوازنقشگروههایحاشیهایو
طبقاتفرودستدراعتراضاتوجنبشهافراتررفتوبهحوزةزندگیهمةمردمجلب
شد.ویژگیممتازایننوعازپژوهِشتاریخآناستکهجنبةجامعهشناختیبیشتریپیدا

کردوبههمینخاطرهم»تاریخمردم«به»تاریخاجتماعی«بدلگشت.
مطالعاتتاریخاجتماعیبهدنبالبهدستآوردنتصویریجامعازگذشتةزندگی
تودةمردموچگونگیرفتارجمعیآنانبود.دراینعرصةتازهدرحوزةتاریخنگاری،

1. History from below

2.اندروآی.پورت،»تاریخازپایین،تاریخزندگیروزمرهوتاریخُخرد«،ترجمةسیدهفاطمهحسینی،دوفصلنامةتاریخ
شفاهی،سالچهارم،شمارة2،پاییزوزمستان1397,ص44.

3.پیتربرک،»تاریخجدید،گذشتهوآینده«،ترجمةسهیالترابیفارسانی،کتابماهتاریخوجغرافیا،شمارة117-116.
4.پورت،همان،ص44.

5. subaltern

6.تورجاتابکی،»تاریخراازپایینبخوانیم«،ماهنامةمهرنامه،شمارة4،مرداد1389،ص60.
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تجاربمردمازرویدادهاومعیشتعامهکهدرتاریخنگارِیسنتیجایگاهیمکتومو
حاشیهایداشتبهمتندرآمد.درهمینراستاشاخههایجدیدیازتاریخاجتماعیبه
نام»تاریخزندگیروزمره«1و»تاریخُخرد«2دردهههایپایانیقرنبیستمشکلگرفتند.
»بهرغمتفاوتدرروششناسیورجوعبهمنابع،ایندوموضوعدربسیاریازموارد
شباهتهایبسیاریبهیکدیگردارند.درحالیکهتاریخُخردبهدنبالمسائلخاص
تاریخزندگیروزمرهسعیدرتمرکزبرروی وشنیدنیدرتجربیاتزندگیاست،
فعالیتهایروزانه،ناآگاهانهوتکراریدارد.اینرویکردتالشداردتابااینتمرکزبه
بازسازیروابطاجتماعیومبادالتروزانهایکهبهباورآنهاکلیدفهمتحوالتتاریخی

استبپردازد.«3
مورخانروزمرهکوشیدندتاراههاییراکهدرآنپدیدههایجمعینتیجةعاملیت
فردیوفعالیتهایمردمعادیباشدبهنمایشبگذارند.ازنظرآنهازندگیروزانة
عامهجزئیازفرایندیاستکهطیآنساختاروایدئولوژیبازتولیدمیشودوتغییر
میکند.آنهامعتقدندمردمعادیبیشتریننقشرادرساختناجتماعخودبرعهدهدارند.
بنابراینگونههایمختلفتاریخاجتماعیمقیاسهایتاریخراکوچککردهاندوروی

تکتکافراد،جوامعواتفاقاتقابلاعتناتمرکزمیکنند.
بدینشرح،تاریخاجتماعینحلهاینوظهوردرتاریخجهاناست؛چنانکهقدمتش
درغربکهخاستگاهشاستهنوزبهیکقرننرسیدهاست.تاریخاجتماعیدرایران
سابقهایبسیارکوتاهترداردوبهدورةپسازجنبشمشروطیتمیرسد.پسازانقالب
مشروطهبرخیازتاریخنگاراندربررسیتاریخوبهطورخاصرویدادهایاعتراضِی 
منتجبهجنبشمشروطیتبهنقشمردمایرانپرداختند.کسرویازپیشگاماناینرویکرد
بهشمارمیآید.کتابتاریخمشروطةایراناونخستینپردهبرداریازکنشگرانناشناس
جنبشمشروطهاست.»بهعقیدةاو،گسترشوپایداریجنبشنتیجةایستادگیکسان

گمنام،بازاریان،ومردمبیشکوهشهریبود.«4
عاملیت بر که مشروطه، جنبش از نخبهگرا تاریخنگاریهای مقابل در کسروی
از خود اثر در بودند، استوار پایتخت مذهبی رهبران و متنفذ تجار منورالفکران،
جانفشانیهایمردمگمناموازدلبستگیآنانبهآرمانهایمشروطهحکایتکردهاست؛
زیرابهادعایاو,»درسناخواندگانوکمدانشانکوشیدندوبیشترآنانیاجانباختندیا
پراکندهشدندوچونکسانینبودندکهدرپیناموآوازهباشندوبهخودنماییبپردازند،

1. History of everyday life  2. Micro history

3.پورت،»تاریخازپایین،تاریخزندگیروزمرهوتاریخُخرد«,ص42.

4.منافزاده،»جایگاهکسرویدرتاریخنگاریوتاریخشناسی«،ص48.
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بهشناسانیدنخود آنان،دروغگویانوالفزنان بهجای ماندندو ناشناخته بیشترشان
برخاستندوچونکسیدربرابرایشاننبودوپاسخیبهایشاندادهنمیشد،دروغهایشان

ریشهمیدوانیدودرآیندهکمترکسیبهدروغبودنآنهامیتوانستپیببرد.«1
دهههاپسازاینرویکردکسروی،همچنانکنشهایفردیوسیاسیآریستوکراتها
ورجالسیاسیودرباریدرمحورپژوهشهایمورخانقرارداشتودرقیاسبا
تاریخنگاریسیاسیوفکری،کمتربهتاریخاجتماعیایرانپرداختهشد.براینمونه،
ازدورةقاجارروایتهایمتکثرومتنوعیازکارگزارانحکومتی،نخبگانفرهنگیو
مذهبی،ومنورالفکرانمستقلودولتیوجوددارد.غالبمطالعاتیکهدرحوزةتاریخ
ـبهویژهرویدادهایمهمسیاسیهمچون قاجارانجامشدهبررویدادهایحولحکومتـ
نهضتتنباکو،جنبشمشروطیتوتأسیسمجلسشورایملیــونقشنخبگاندر
اینتحوالتسیاسیمتمرکزبوده،امادرمورددیدگاهها،کنشهاومطالباتمردمدر

برهههایمختلفایندورهپژوهشهایاندکیصورتگرفتهاست.
درنگارشتاریخایرانعمومًارویدادهایسیاسیوکنشگراننخبةآنهامهمتراز
بستروزمینةاجتماعیبهشمارآمدهاندوپرداختنبهتاریخمردْممهجوروکماقبالمانده
است.درتاریخنگاریدورةقاجار،همچونروندکلیتاریخنگاریدرایران،مورخان
اغلبباجداسازینخبگانبقیةجامعهرابهصورتکلیتبیهویتیبهنام»توده«کنار
گذاشتهوقابلاعتنابرایمطالعهندانستهاند.پرداختنبه»بود«و»باش«مردمکسرشأن

اکثرپژوهندگانومورخانمحسوبمیشد.
کتابجامعهنگاریعهدقاجارمیکوشددرحوزةتاریخنگاریمردمگامبردارد.از
همینرو،بافاصلهگرفتنازشرحروایتشاهانوحکایتنخبگانونهادهایقدرت،
سراغمردمکویوبرزِناینسرزمیندربرههایازتاریخــدورةقاجارــرفتهاست.
ـکهشاخهایکمترپرداختهشدهازتاریخنگاری ایناثربارویکرد»تاریخنگاریروزمره«ـ
اجتماعیاستــعاملیتیمتفاوتباتاریخنگاریسنتیونخبهگراداردوفعالیتهاو

کنشهایناآگاهانةروزانةمردمراسوژةاصلیپژوهشخودقرارمیدهد.
کتابجامعهنگاریعهدقاجارضمنتوصیفتجربههاوعاداتورسومزندگیمردمان
شهریوروستاییوسیرتغییراتیکهدرحوزههایمختلفزیستفردیوجمعیشان
بهواسطةتحوالتسیاسیواجتماعیدورةقاجارووروداندیشههایتجددغربیروی
داد،بهتأثیرمتقابلدگرگونیاندیشهوکنشعمومیبررویدادهایسیاسیاواخرقاجار
میپردازد،تانشاندهدچگونهفعالیتهایروزانهوتکراریمردمدرجامعهایکهدستخوش

بازسازیهایفکریوساختاریاستدرگیرکنشهاومقاومتهایآگاهانهمیگردد.

1.احمدکسروی،»تاریخهجدهسالهراچرانوشتم«،چندمقاله)کلن:1996(،ص225.
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دررویکردتاریخنگاریروزمرهطرحعقاید،باورهاوحتیخرافاتعامهبهاندازة
سپهراندیشةروشنفکرانوسیاستمداراندرتاریخنگاریاندیشةسیاستحایزاهمیت
است.ازسویدیگر،متأثرازسبکوسیاق»تاریخنگاریاجتماعی«،برزیستاجتماعی
مردمهمتأکیدداردوتالشمیکندتاتصویرجامعیاز»بود«و»باش«ورفتارجمعی

مردمارائهدهد.
اینکتاببانگاهیبینرشتهای،کهمبتنیبرتاریخیسازیعلوماجتماعیومطالعات
فرهنگیواقتصادیاست،نوعجدیدیازروششناسیمطالعاتتاریخیرااتخاذکرده
کهتلفیقینوآورانهازتجربههایتاریخنویسیمردماست.اگرچهاینشیوهازنگارِش 
تاریْخخطسیرفراخیراطیمیکند،بانگاهیجزئینگرانهزندگیروزانه،مناسبات
خانوادگی،کسبوکاروتفریحوسرگرمی،وفرهنگواندیشةایرانیانعهدقاجاررا
بررسیمیکند.ازاینمنظر،پرداختنبهجزئیاتآدابورسومروزمره،مانندآداب
مهمانیومعاشرت،غذاخوردن،ازدواجوسفروامثالهم،نهتنهابهعنوانقطعاتیازپازل
زندگیفردیوجمعیدرآندورهحایزاهمیتاست،بلکهشرحکیفیتوچگونگی
زندگیمردمعادیزوایایپنهانبسترفرهنگیواجتماعیآندورهراروشنمیکندو
میتواندبهدرکدقیقترووسیعتریازسیرتحوالتاجتماعیوسیاسیدورةقاجار
بینجامد.ایننوعتاریخنگاریحتیبهماکمکمیکندکهنگاهجامعتریبهکامیابیهاو

ناکامیهاینخبگانفکریورجالسیاسیدراصالحجامعةقاجارداشتهباشیم.
دام در افتادن از آگاهانه هستند، عادی مردم کتاب این در هدف گروه اگرچه
تاریخنگاریفرودستانپرهیزنمودهوکوشیدهامنهتنهاطبقةسرآمدرابانگاهایدئولوژیک
تخطئهیاحذفنکنم،بلکهبابیانخردهروایتهایافرادشناختهشدهوبرجستهدرکنار
مردمبینامونشان،تصویرفراختروعینیتریاززیستمردماندورةقاجارراپیشروی

مخاطببگذارم.
قطعًابیانخردهروایتهایمردمعادیباروندکلیگرایِیتاریخنگاریسنتیکهصرفًا
برتحوالتورویدادهایمهمسیاسیدورههایتاریخیتمرکزمیکندمغایرتدارد.اما
نقطةافتراقایناثرباتاریخنگاریهایسنتِیپیشینبدینجاختمنمیشود؛درکتاب
جامعهنگاریعهدقاجارکوشیدهامتجاربتاریخعامهدردورةقاجاررابهنثریسلیس،

روانوزبانیسادهروایتکنم.
نگارندهدراینبارهبهجدمعتقداستکهقلمفرساییمغلقوحتیطنازانهنهتنها
زیبندةتاریخنویسینیست،بلکهحتیازآفاتنگارشتاریخازگذشتهتابهامروزبوده
است.نظامهایزبانیوآرایههایادبیهمچونحجابیمانعدرکبیواسطهوآزادانهاز
روایتهایتاریخوعینیتیافتنتجاربتاریخیدرذهنمخاطبمیشوند.راویباید
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بیپردهومستقیممخاطبراباتاریخروبهروکندتاپیشوبیشازآنکهتاریخرامطالعه
کردهباشد،بابازسازیتوأمانپدیدههایتاریخیدرذهنخویش،روایتهایتاریخی
راتجربهکند.ابزارکارمورخمنابعتاریخیاند،نهبیانآراسته.چراکهبهقولآدمیت,
»تاریخنگاریغیرازفننقالیاست.«ایناثرکوشیدهاستباطرحجزئیاتکمنظیراز
گسترةزندگیفردیوروایتهایمستنداززیستاجتماعی،تصویرروشنیازگذشتة

زندگیمردمدورةقاجاررابهنمایشبگذاردتاخوانندهبهتماشایشبنشیند.
دورة از اگر است؛حتی دشوار امریبس بینامونشان مردمان زندگی روایت اما

نهچنداندوِر»قاجار«باشد.دلیلآن،کمبودشدیددادههاومستنداتذیربطاست.
ازآنجاکهگفتمانغالبتاریخنویسینگارشتاریخحکمرانانورجالدرباریو
بازخوانیوتحلیلرویدادهایمهمسیاسیبودهاست،منابعتاریخنگاریسنتیومتون
رسمیبهجاماندهازگذشتهکهمحصولمورخاندرباریاستقادربهتأمیندادههای

موردنیازتاریخنگاریاجتماعیوزیرشاخةآن،تاریخنگاریزندگیروزمره،نیستند.
کتابشناسیتاریخقاجاردرسیطرةبالمنازعمورخاننخبهگرایسیاسیوفکری
است.بنابراینفرودستاندرحاشیةاوراقتاریخجایگرفتهاند.ازاینرو،جستجوی
آناندرمتنتاریخنوشتههاامرپرمشقتیاست.باوجوداین،برایمطالعةزندگیروزمرة
قراردادها، رسمی، اسناد قبیل از دسترس در منابع تمام سراغ به تاریخ گمشدههای
عقدنامهها،گزارشهایرسمیپلیس،مکاتباتشخصی،روزنامههاومکتوباتآندوره
رفتموازمیانآنهمه،درسفرنامههاوروزنگارهاردپایبیشتریازمردمعادییافتم.از

اینرو،دراینپژوهشباگشادهدستیازاینمنابعبهرهگرفتهشدهاست.
بازرگانان ایرانی،درکنارسفرنامههاییکهمسافران،دیپلماتهاو خاطراترجال
ازسفربهایراندردورةقاجارنگاشتهاند،شناختجامعةایرانیراازمنظر»خودی«و
»دیگری«بهدستمیدهد.امابهگفتةآدمیت,»تاریخنویسیخبرگیدرشناختمنابع
تاریخیاستوفهمودانشوخبرگیدربهرهبرداریازآنضرورتدارد.«زیراهمواره
بدفهمیازمنابعوسوءتعبیرازرویدادهایتاریخیوجودداشتهاست.اینامردرمورد

سفرنامهها،خاطراتوگزارشهایغربیانازایرانمصداقبیشتریمییابد.
دردورانقاجاربهویژهدردورةحکمرانیناصرالدینشاهبهدلیلگسترشمراوداتبا
اروپاتعدادچشمگیریازاروپاییانباعنواندیپلمات،پزشک،باستانشناس،سیاحوحتی
بازرگانبهایرانسفرکردند.اغلبآنهانیزتجربیاتومشاهداتخودرادرقالبسفرنامه
وخاطرهنویسیبهرشتةتحریردرآوردند.ایننوشتههابرایغربیاِنمشتاقبهآشناییبا
دنیایشرقبسیارجذاببودند،زیرادریچهایبهشرقافسانهایوهزارویکشبیباز
میکردند.ضمنآنکهاینگزارشهاوسفرنامههابرایمأمورانسیاسیاروپاییکهبهمنظور
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انجاممأموریتهایدیپلماتیکراهیایرانمیشدندراهنمایذیقیمتیبهشمارمیرفتند.
ازآنجاکهمسافرانفرنگیدرسفرنامههایشانمشاهداتوبرداشتهایخودرااز
حوزههایگوناگونجامعةایرانیازسرحیرتوغربِتمواجهةبیگانهایباسرزمینی
شرقیباجزئیاتگزارشدادهاند،ازمنابعارزندةشناختساختاراجتماعیدورةقاجار
محسوبمیشوند.البتهنبایدازنظردورداشتکهنظرهایمسافراناروپاییفارغاز
برداشتهایخطاوغرضورزانهنبود.عمدةمشکلسفرنامههاشاملسوءبرداشتهای
ناشیازناآگاهیوناآشناییبازبانفارسیوتاریخوعرفاینسرزمین،کلیسازیو
تعمیمگراییوبزرگنماییخصیصههاورفتارهایناپسندجامعةایرانیاست.دراین
میان،آنچهبرخیازپژوهشگرانتاریخباانگشتنهادنبرآنبهنقدجدیسفرنامهها

پرداختهانددیدگاه»شرقشناسانة«آناناست.
پیشفرضاروپامدارگفتمانشرقشناسانهمرجعقراردادنغرباست.درذیلاین
دیدگاه،جامعةایرانیبهدلیلاسارتدرزنجیرهای»سنت«پایبستهدرجهلودچار
زوالشدهوتجددواندیشههایمدرنغربیمیتواندافقهایتازهایبهرویجوامع
شرقیبگشایدواسبابرشدآنهارافراهمکند.اینتفکرکهبرخیتاریخنگارانآنرا
نوعیزمینهسازیبرایاستعماروورودتجددغربیمیدانند،دردالیلیکهگوبینودر
کتابمذاهبوفلسفهدرآسیایوسطیبرایآشناییبامللشرقبرشمردهمشهوداست:
»سروکارپیداکردنباملل،بدونشناساییاوضاعواحوالروحیوفهمیدنمقاصدو
طرزفکرآنان،فقطبرایافتخارطلبانیخوباستکهقصدجهانگیریداشتهباشند,اما
کسانیکهمانندمااروپاییانمیخواهندمللعقبافتادهرادرمراحلتمدنوتکاملوارد
نمایندوباآنهاپیماناتحادببندندوبهعبارتدیگر,آنهاراتحتالحمایةخودقرار
دهند،بایددرنخستینمرحلهبهطرزفکرواوضاعواحوالفکریوروحیآنانکاماًل
آشناییحاصلنمایند.چهاگرغیرازاینکنند،عملیراانجامخواهنددادکهازروی
عقلوشعورنبودهاستونتیجهایجزاینکهمنفورآنهاواقعبشوند،ازاقداماتخود

نخواهندگرفت.«1
امامنتقدانتفکرشرقشناسانهبههماندامکلیسازیومطلقانگاریایافتادندکه
سفرنامههایفرنگیانرابدانسبببهچالشمیکشیدند.آنهادراستنتاجیسطحیو
تعمیمینظرهاودریافتهایغربیانازایرانرایکسرهکنارگذاشتندومدعیشدندکه

ازسفرنامههانمیتوانبهایرانشناسیرسید.
نگارندهامادرفاصلةایندونگرشمتقابلگامبرداشتهاستوباعلمبهاینموضوع

1.کنتژوزفآرتوردوگوبینو،مذاهبوفلسفهدرآسیایوسطی،ترجمةم.ف.)بیجا:بینا،بیتا(,ص2.
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کهرگههاییازپیشداوریهایشرقشناسانهوبرداشتهایسیاحانهدرگزارشهای
اروپاییانوجودداردبهسراغاینمنابعمهمتاریخرفتهاست,زیرادرغیابروایتهای
مسافران یادداشتهای و مشاهدات تاریخی، دورههای در اجتماعی زیست از بومی
خارجیازجامعةایرانباتمامضعفهایشانازمهمتریناسنادتاریخیومردمشناسیبه
شمارمیآیند.رویکردگزارشگونةآنهادادههاییارزشمنددراختیارتاریخنگاریُخرد
واجتماعیقرارمیدهد.نادیدهانگاشتنآنانمحرومشدنازمنظرهایمستندیاستکه
ازدلتاریخگشودهشدهاند.باوجوداین،تأکیدبراستنادبهاینمراجعبهمعنیپذیرش
بدونارزیابیآنهانیست،بلکهاینمطالعهمیکوشدباکنارهمقراردادنروایتهای
متعدْدمخاطبراازبرداشتهایناصوابوسطحیعبوردهدوبهدرکقریببهواقعی

ازگذشتهبرساند.
نکتةالزمبهذکرآناستکهنقصانمنابعتاریخیمنحصربهسفرنامههایغربیان
ارزشمند منابع از دیگر یکی که قاجار دربار رجال خاطرات و روزنگارها نیست.
تاریخنگاریمحسوبمیشوندنیزخالیازابهاموایرادنیستند.نگارشاینروزنویسها
متأثرازمالحظاتگوناگونیبودهاست.براینمونه،برخیازشاهزادگانخاطراتخود
رابهغرضورزیودشمنیبادیگرییاتطهیرخودنوشتهاند.1باوجوداین،خاطرات
رجالدرباریکهناظربروقایعدربارووابستگانآنبودند،ازآنجهتکهگوشههاییاز
زندگیفردیوخانوادگیوتاحدیسیاسیکسانیراکهدرساختارقدرتنقشداشتند
روشنمیکنند،گرانقدرند.ضمنآنکهدرالبهالیشرحرویدادهایروزمرهبهتوصیف
مناسباتوارتباطاتمیانشاهزادگانبایکدیگروطبقاتفروترنیزپرداختهاندوبدین

لحاظارزشدوچندانمییابند.
بدینشرح،درحالیکهاطالعاتاندکیازروزمّرگیهایعامةمردمدراسنادرسمی
وحکومتیبهجاماندهازدورةقاجاروجوددارد،سفرنامههاوروزنگارهابیشترینامکان
دسترسیرابهسیاقمعیشتمردمانگذشتهمیدهند.بهمنظوربهرهگیریازهرگونه
مستنداتیکهناظربرایناطالعاتباشد،درایناثرازدادههایروزنگارها،خاطراتو

سفرنامههایداخلیوخارجیباهمةنقصانهاومشکالتشانبهرهبردهایم.
موردالزمبهذکردیگرآنکهدرکناربدفهمیازمنابعتاریخی،گمانهزنیوپیشداوری
مورخنیزازعواملمداخلهگردرتحقیقاست.هنگامیکهمورخبرداشتوتفسیرخود
رابهروایتشالحاقمیکند،خواستهیاناخواستهباتحمیلنظرخود،مانعازتبیینودرک

مستقلوعمیقمخاطبازتاریخمیگردد.
بهباورنگارنده،کارمورخقضاوِتآنچهمینگاردنیست.کاراوجستجودرالبهالی

1.منصورهاتحادیه،»خاطراترجالوتاریخنگاریروانی«،ماهنامةمهرنامه،شمارة4،مرداد1389،ص63.
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منابعوچینشقطعاتبیشتریازتکههایگمشدهومغفولتاریخدرکنارهماستتا
طرحکاملتریازگذشتهراپیشرویمخاطبخودقراردهد.دراینمیان،اگرتصویر
ـ ـکهدلمشغولیخاصنگارندهاستـ ازآِنگمشدگانتاریخغنیاینمرزوبومباشدـ
تالشوعشقیافزونترمیطلبد,چراکهسراغگرفتنازآنانجستجویاشارههاست،نه

متنها.وصدالبتهیافتنشانچهگواراست.
ناصری  عهد پردهنشینان نگارنده، پیشین اثر همچون قاجار عهد جامعهنگاری کتاب
)1396(،کهبهجنبههایمختلفزیستزناندرعهدقاجارپرداخته،ادامةپژوهشحول

گوشهنشینانتاریخایرانونگارشتاریخازپاییناست.
ایناثرباعبورازمرزهایتاریخنگاریسنتیبهحوزههایگوناگونزندگیمردمان
دورةقاجارواردشدهاست.بنابراین،ازرهگذرپرداختنبه»طبقاتاجتماعی«،»ساختار
داده اختصاص بهخود را کتاب ابتدایی »ساختارشهری«کهسهفصل اقتصادی«،و
بهتصویرمیکشد.در است،بسترزیستاجتماعیوکسبوکارومعیشتعامهرا
ادامه،درفصلهای»خلقوخویایرانیان«،»آیینهایملیومذهبی«و»آدابورسوم
وروزمرّگیهایمردم«رویکردیجزئینگارانهمییابدوبانگاهیموشکافانهبهزندگی
روزانةجامعةقاجارمیپردازد.ازاینمنظر،بهپوششوآرایشمردانوزنان،آداب
ورسوممهمانی،عاداتتغذیهونوعخوردوخوراک،چگونگیسفرکردن،وضعیت
بهداشتودرمان،رسوموعرفحاکمبرازدواجوآیینهاوجشنهاوسوگواریهای
ملیومذهبیپرداختهمیشود.دراینمیان،بهرهمندیازعکسهاینفیسکتابهای
گنجینةعکسهایایراناثرزندهیادایرجافشار،سیمایتهرانومیدانتوپخانةتهرانبرغنای

اینصفحاتافزودهاست.
شایدکنارهمقراردادنموضوعاتمختلفیچوناقتصاد،آدابوعاداتزندگی
روزمره،کالبدشهریوبناهایمسکونی،خلقیاتایرانیانومواردیازایندستدرقالب
هیچیکازتاریخنگاریهایمعمولنگنجد.اماچهباکاگرباگذرازتقسیمبندیهای
کالسیکتاریخنگاریوگریزازچهارچوبهایروایتگری،ازگسترةفراخوگوناگون
زندگیمردمانگذشتهگوشههاییبرگزیدهاموکنارهمگذاردهامتاتصویریکلیاز
جامعةایراِنعهدقاجاربهدستخوانندهدهم.هرچندآگاهمکههرفصلکتابمیتواند
عنوانپژوهشیمستقلباارائةناگفتههاییمفصلترباشد،جامعهنگاریعهدقاجاربرآن
استکهچشماندازجدیدیپیشرویعالقهمندانتاریخاجتماعیایرانبگشایدوشاید
همآغازمسیریتازهدرروایتگریتاریخمردماینسرزمینباشد.تاریخنگاریداستان

گشودهایاستکهپایانندارد.
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٭٭٭
سطوریکهپیشرویخوانندهاست،دربرههایازسختترینسالهایزندگینگارنده
بهتحریردرآمدهاست.اغراقنیستاگربگویمکهبیشترینانگیزهامدرنگارشایناثر
پناهبردنبهروایتزندگیمردانوزنانیخاموشودرعهدیدوربرایگریزازرنجها
ولحظاتملتهبمبودهاست.ازاینرو،صفحاتایندفتررابهروحبلندپدرموروان

مادرمکهدرهمینایامبربستربیماریاشوسپسبهسوگشنشستمنثارمیکنم.
درطولچهارسالکارمستمراینکتاببیشازهرکسیمدیونهمسرمدکتررضا
کامیابمقدسهستمکهپیوستهنگرانبهانجامرساندناینکتاببود.اگرحمایتهای
بیدریغشرادرآنروزهایدشوارنداشتم،ایناثرهرگزبهتحریروطبعنمیرسید.بیش
ازآنکهبتوانمسپاسخودرابهقلمبیاورم،بهاومدیونم.همچنینازفرزندانمعلیرضاو

بارانکهبامحبتوشکیباییخویشمراهمراهیکردندبسیارسپاسگزارم.
پریسا.کدیور
تروردین.1400
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1

طبقة چهار به میتوان جامعهشناختی رویکرد با را قاجار دورة در ایران جامعة
ـاقتصادیتقسیمکرد.ردهبندیجامعةایراندراینطبقاِتچهارگانهبراساس اجتماعی

میزانعایدات،محلعایداتوامرارمعاش،وموقعیتاجتماعیصورتگرفتهاست.

سرآمدان اجتماعی و اقتصادی
طبقةنخست،طبقةسرآمدانمالیواجتماعیبود.سرآمدانمالیشاملشاهزادگانقاجار،
رجالدربارِیصاحبالقاب،اعیانواشرافشهری،وخانهاوزمیندارانبزرگمیشد.
بهروایتعلیاصغرشمیم،»اشرافواعیانهرشهرکسانیبودندکهیابرحسبتمول
سرشارویابهعلتتقرباجدادیبهدستگاهحاکمهویابراثرانجامخدماتقابلتوجه
بهدولتبهکسبلقبنایلگردیدهبودند.اینگروهاجتماعیرامیتواننظیرطبقةنجبا

واصیلزادگانجامعههایقرونوسطاییاروپادانست.«1
درمتونتاریخیمرتبطباقاجارهموارهدوواژةاعیانواشرافهمراهبایکدیگر
برایمعرفیطبقةسرآمدبهکاررفتهاست.شایدبهایندلیلکهخاندانهایبرجستهای
کهازاهمیتواحترامسایرطبقاتجامعهبرخورداربودندخاستگاهیکسانینداشتند.در
یکنگاهکلی،موقعیتممتازاینخاندانهامتأثرازجایگاهسیاسی،اقتصادیوموقعیت

موروثیآنهابود.
اشرافیتسنتیشاملخانوادههاییمیشدکهباشاهقاجارنسبتداشتند.ازآنجاکهتعداد
فرزندانفتحعلیشاهبسیارزیادبود،تعداداینخانوادههابههزارمیرسید.درمیانطبقةاشراف
همقشربندیوجودداشت.بهگفتةخانمپیرنیا،ازنوادگانمظفرالدینشاهونوةعبدالحسینمیرزا
فرمانفرما،شاهزادههاونوادگانیکهبهخانوادةسلطنتیمتصلمیشدندوسلطنتدرآنها
تداومداشت»قاجار«،وبقیةوابستگانبهایلکهعمومًافرزندانونوادگانفتحعلیشاهبودند

1.علیاصغرشمیم،ایراندردورةسلطنتقاجار)تهران:مدبر،چاپهفتم،1375(،ص376.
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»قجر«خواندهمیشدند.1بنابراینشاهزادههاییکهازتبارعباسمیرزابودند،چونسلطنتاز
نسلعباسمیرزاادامهیافتهبود،وضعیتمالیواعتباراجتماعیباالتریداشتند.

پادشاهقاجارقرارداشت. از طبقةاشرافسنتیدرصدرطبقاتاجتماعیوبعد
خاندانهایاینطبقهدارایسنتورسومویژهایبودند،ازجملهآنکهازطبقاتپایین
جامعههمسراختیارنمیکردند.امادربسیاریمواقعآداباشرافیرعایتنمیشد.برای
نمونه،شاهزادهعبدالحسینمیرزافرمانفرماپسازهمسراولش،دخترمظفرالدینشاه،
زناندیگریهماختیارکردکههمگیازطبقاتفروتربودند.یاخودناصرالدینشاهکه
حرمسرایشپراززنانودخترانروستاییبود,ونیزبرخیازرجالدربارش،کهحتی

لقباشرافیداشتند،پیشازآندرزمرةخدموحشمدرباربودند.
بعضیازصاحبنظرانمعتقدندکهطبقةاشرافیقاجارباسنتاشرافیتغرب،کهدر
آنگذارازطبقاتپایینبهباالبسیارمشکلبودوخلوصخونیوحفظآدابورسوم
اشرافیاهمیتیحیاتیداشت،قابلمقایسهنبود.2اشرافیتدرآندورهمیتوانستپدیدهای
یکنسلیباشدکهباموقعیتسیاسییاثروتحاصلشدهبود؛خانوادههاییچونمستوفی
بدونآنکهنسبتیباشاهانقاجارداشتهباشند،بهدلیلجایگاهسیاسیوتمکنمالیتوانستند
زمینوملکزیادیبخرندودرزمرةزمیندارانبزرگدرآیند.ایندستهازخانوادهها،که
بهمرورخودراباالکشیدهبودند،برایکسبمشروعیتبااشرافسنتیوصلتخانوادگی
کردندوواجدامتیازاتاشرافیشدند.بدینگونه،طبقةاشرافقاجاردرگذرزمانبسط

یافتوخانوادههاییکهنسبتسببیباشاهانقاجارداشتندنیزبدانافزودهشدند.
نخبگاناجتماعی،کهمیتوانآنرامعادلnotabilityبهمعنای»اشخاصبرجسته«در
زبانانگلیسیدانست،فاقداصلونسبسلطنتیواشرافیبودندووضعیتاقتصادی
پایینترازاشرافداشتند،امانفوذوجایگاهیکهدرحوزةاجتماعیزندگیشانداشتند
آنانرادرزمرةسرآمدانمحلیقرارمیداد.بازرگانانبزرگ،کارگزارانبلندمرتبةحکومتی
ـمانند ورجالدینیکهبهواسطةاعتبارمذهبیشانبدینموقعیتباالدستیافتهبودندـ
امامانجمعه،مجتهدهاوروحانیونطرازاول،شیخاالسالمها،روحانیونردةمتوسطو

باالخرهسیدهایمتنفذــبهترتیِبامتیازدراینگروهجایمیگرفتند.
یکیدیگرازگروههاینخبةاجتماعی»منورالفکر«انیاروشنفکرانبودند.روشنفکری
و دارالفنون مدرسة فارغالتحصیالن ناصریشکلگرفت. دورة دوم نیمة از مشخصًا
مدرسةسیاست،تحصیلکردگانواروپارفتگاناعضایاینگروهنوظهوراجتماعیرا
تشکیلمیدادند.ناگفتهنماندکهخاستگاهاجتماعیغالبآنهاطبقةممتازبود،زیرا

1.»آداباشرافیما«)گپیکوتاهباعروسمیرزاحسنخانمشیرالدوله(،ماهنامةعلومانسانیمهرنامه،شمارة2،اردیبهشت1389،ص142.
2.احمداشرف،»شبهاشرافیتایرانی،اشرافیتنبود«،مهرنامه،شمارة2،اردیبهشت1389،ص143.
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تحصیلدرمدرسةدارالفنونورفتنبهغربتنهابرایشاهزادههاوپسرانرجالعالیرتبه
میسرمیگشت.بعضیازمنورالفکرانوارددیوانساالریشدندوبهخدمتحکومت
درآمدند.بیشترآنهاباچاپوانتشارروزنامه،تأسیسمدارسجدید،ترجمةآثارسیاسی
واجتماعیغربونوشتنمقالههاورسالههایجسورانهواعتراضیتأثیربسزاییدر
روشنگریوآگاهیبخشیدنبهجامعةشهریبهویژهطبقةمتوسطومتمکنداشتند.
روشنفکرانبابهراهانداختنگفتماناصالحطلبیوتحولوتجددخواهینقشمهمی
درپیدایشورشدجریانمشروطهخواهیایفاکردندودرجریانجنبشمشروطیت,به

همراهروحانیون،رهبریوهدایتمبارزاترابهعهدهگرفتند.
و عمومی سواد سطح افزایش معلول که قاجار، دورة اواخر طبقاتِی خودآگاهی
آگاهیهایسیاسیواجتماعیبود،منتجبهانقالبمشروطهشد؛انقالبیکهبهگواهاکثر
صاحبنظراْنانقالبطبقةمتوسطشهریبودکهفعالترینطبقهدررویدادهایاجتماعی
بهشمارمیآمد.دراغلبشورشهایشهریکهعمومًابرسرمسائلیچونکمبودو
گرانیموادغذایی،مالیاتهایسنگینیاظلمحکاموعمالشانرویمیداد,طبقةمتوسط
بیشتریننقشراداشت.کسبهوپیشهورانبرایآنکهصدایاعتراضوخشمخودرا
بهگوشعواملحکومتبرسانندازحربةتعطیلیبازاراستفادهمیکردندوغالبًانیزاز
حمایتروحانیونوعلمابرخورداربودند.ازآنجاکهبازارشریاناصلیشهرونبض
تپندةمالیوالیاتمحسوبمیشد،معموالًًحکامدرصددبرآوردنمطالباتمعترضان

برمیآمدند.
ـاجتماعیبودکهدرجامعةشهری طبقةسومطبقةفرودستوکمبضاعتاقتصادی
در و میشد حماالن و دورهگردها چاروادارها، روزمزد، کارگران مستخدمین، شامل
جامعةروستاییوایلیاتیاکثریتگستردةروستاییانوعشایررادرخودجایمیداد.

دستةچهارمافرادبیطبقهبودندکهازلحاظسبکزندگیوشیوةتولیْدانگلوار
میزیستند.مطربها،لوتیها،دراویشومتکدیاندرزمرةایندستهقرارداشتند.

زنانبدونآنکهعاملیتیدرجایگاهاجتماعیشانداشتهباشندبهواسطةمردخانواده
دلیل به اما میگرفتند, جای ـاجتماعی اقتصادی طبقات از یکی در همسر( یا )پدر
محدودیتحضوردراماکنعمومیوسنتهایحاکْمبسیاریازامتیازاتاجتماعِی

مردانهمطبقةخودرانداشتند.
ازآنجاکهحضورزناندرعرصةعمومیمقبولوپسندیدهنبود،زناِنطبقةسرآمد
بهندرتازخانهبیرونمیآمدند.بااینوصف،زنانشاغلکهعمومًاازطبقةفرودست
بودندبهدلیلرفتوآمددرکویوبرزن»محترمه«شمردهنمیشدندواغلببهآنها
اهانتمیشد.مشاغلیکهزنانبرعهدهداشتندشاملمشاطهگری،قابلگی،دالکی،داللی،
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خدمتکاری،مردهشویی،مطربی،دایگی،روضهخوانیوامثالهمبود.البتهدرمیاناین
مشاغل,دایگیوروضهخوانیموقعیتبهتریداشتند.زنانروضهخواندرمجالسو
مهمانیهاییکهبهمناسبتهایمذهبیبرپامیشد،همچوننذریدادن،مولودیخوانی،
سوگواریهاوعزاداریهایمذهبیوغیرهحضورمییافتندومجلسراادارهمیکردند.
زنانروضهخواندرشهرومحلةخودشهرتداشتند.نقلاستکه»دردورةمحمدشاه
زنیواعظبهنامحاجیهامسلمهمشهوربهرابعهثانیکهدروعظزناناستعدادخاصی
داشتومحمدشاهبهذوقوسخنوریاوپیبردهبود،حاجیهرابهکرمانفرستادتااهالی

کرماننیزازوعظاومستقیمًامستفیذشوند«.1
درمقایسهبازنانشهری،زنانایلیاتیوروستاییازآزادیهایاجتماعیبیشتری
برخورداربودند.آناندرتأمینمعاشخانوادهدرکنارمرداندرتولیدصنایعدستیو

فراوردههایشبانکارگینقشپررنگیداشتند.
تقسیماتطبقاتیجامعةقاجاربهصورتمشخصیازطریقپوشش،آدابورفتار
معاشرتیوشیوةزندگیدرعرصةعمومیهویدابود؛مثاًل،لباسوکالهمردانموقعیت
اجتماعیوتمکنمالیآنهارانشانمیداد:تجاروبازرگانانفینهباعمامةشیرشکرییا
مندیلیاکالهپوستبخاراییبهسرمیگذاشتند.اعیانواشرافهمکالههایبلندداشتند.
اندازةطولکالههادررقابتبرایبهرخکشیدنشأنومنزلتاجتماعیبهتدریجآنقدر
بلندشدکهبه75سانتیمترهمرسید.مردانطبقةمتوسطعمدتًاکالههاینمدیبرسر
میگذاشتندوفقراکهتوانخریدکالهنداشتندپارچهایکوتاهبرسرمیبستند،زیرادر
دورةقاجارتماممردانسرخودرامیبایستمیپوشاندندوایننشانةشرافتشانبود.
اگرمردیپوششبرسرنداشتاورامجنونمیپنداشتند.علما،روحانیونوطبیبانکه
منزلتوجایگاهاجتماعیداشتندبهجایکالهعمامهبرسرمیگذاشتند.رنگعمامه

خودبرتمایزاتدیگریداللتداشت.
اعیانواشرافحتیاگرتمّولوثروتخودراازدستمیدادند،بازهملقبوافتخارات
وفاصلةطبقاتیخودراباجّدیتحفظمیکردند.ازآنطرف،طبقاتفروترنیزبهفکربرهم
زدناینترتیباتوازمیانبردناینشکافنبودند.یکیازسیاحاناروپاییدربارةهنجارهای
جامعةدورةقاجارچنینمینویسد:»توصیفآدابمعاشرتدرایرانجزئیاتوریزهکاری
مفصلدارد.اماهرکسیچندوچونآنرامیداندوازابتدایجوانیچنانبهسهولترعایت
میکندودرواقعچناندرمدارجاجتماعیهویداستکههیچفردیدربدترینشرایط،از

موقعیتدقیقومناسبخودوآدابواصولمربوطبهآنبیخبرنیست.«2

1.مریمعاملیرضایی،سفردانهبهگل)تهران:نشرتاریخایران،1389(،ص30.
2.جیمزموریه,سفرازراهایران،ارمنستانوآسیایکوچکبهقسطنطنیهدرسالهای1808-1809,ترجمةابوالقاسمسری

)تهران؛توس,چاپاول,1386(,ص288.
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پایاندورةناصریاختالفاتوفاصلةطبقاتیدرجامعه تا قاجار ابتدایدورة از
موجب طبقاتی تفاوتهای رو همین از میشد. پنداشته الهی مشیت و مسلم امری
برانگیختهشدنخصومتوشورشهایبینطبقاتینمیشد.ایننگرِشتسلیمورضابه
ـاقتصادِیمکتوموتمایزوامتیازهایناشیازآنبهتدریجاز تقسیمبندیهایاجتماعی
دورةتکوینمشروطهدراواخردورةمظفریازسویطبقةمتوسطبهچالشکشیدهشد.

طبقة متوسط
ـاقتصادی دررأسطبقةمتوسطتجاروبازرگانانخردهپابودند,اماپیکرةاینطبقةاجتماعی
رااهالیبازارتشکیلمیدادندکهشامل»کسبه«)فروشندگاناجناس(،»پیشهوران«)صاحبان
فنوحرفه(و»صنعتگران«میشد.میرزاها،روحانیونواطبانیزدراینطبقهجایمیگرفتند.
باگسترشبوروکراسیاداریوتشکیالتدولتیوخدماتشهریازنیمةسدةسیزدهم
ه.ق،مواجببگیراندولتینیزبهطبقةمتوسطشهریپیوستندواینطبقهوسیعترشد.نکتة
قابلتوجهآنکهاینگروهنوظهوردرطبقةمتوسطازثباتدرآمدمکفیبرخوردارنبودند،

چراکهپرداختدستمزدمواجببگیراندولتیوکارگراناغلبماههابهتعویقمیافتاد.

کاسبان
کاسباْندکاندارهایفروشندةکاالبودند؛مانندبقاالن،بزازان،عاّلفان،قصابها،صرافان،
توتونچیان،قنادانوغیره.برخیازاصنافراستةمخصوصبهخودرادربازارداشتند،
مانندپارچهفروشانکهدربازاربزازهامستقربودند.برخیدکانهاماننددکانهایآذوقه
وتنباکوفروشیدربازارپراکندهبودند.مطابقآمارسال1269ه.ق/1231ه.ش,کهیک
سالپسازقتلامیرکبیرتهیهشدهاست،ازکلدکانهایبازارتهرانکهمجموعًا3,791 
باب»دایر«بود،1,354بابیعنی35درصددکانهاآذوقهفروشیبودند.ازاینمیان،
بقالیبا532باب،عطاریبا213،نانواییبا199،سبزیفروشیبا98وقصابیبا89باب
بهترتیببیشتریندکانهاراتشکیلمیدادند.پسازدکانهایخوراکیفروشی،دکان
تنباکوفروشیبزرگترینتعداددکانراشاملمیشد:109دکان.1عالوهبردکانهاییکه
دربازاربودند،درمحالتمختلفتهراننیزدکانهایمتعددیوجودداشت.درآمار
تهیهشدهبهتاریخ1320ه.ق/1281ه.ش،تعداددکانهایمحلةدولت2,546،محلة
سنگلج1,824،چالِمیدان1,453ومحلةعودالجان1,314باببودهاست.2نکتةجالب
آنکهنوعکاالییکههرصنفمیفروختمعلومومشخصبود.مثالً،آنچهمربوطبه

1.منصورهاتحادیه،اینجاطهراناست,مجموعهمقاالتیدربارةطهران1269-1344 ه.ق)تهران:نشرتاریخایران،1377(،
2.همان،ص388. ص40.    
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صنفبقالبودعطارنمیفروخت،یاقندوشکروادویهوکاالهاییکهمختصعطاری
بودهیچصنفدیگریعرضهنمیکرد.

ازاواخردورةقاجار،بهویژهازدورانتکوینمشروطه،عکاسی،نفتفروشی،دوچرخهسازی،
مبلومیزوصندلیفروشی،سیگارفروشیودواخانهبهدکانهاافزودهشدوافزونبراینها،

فروشاجناسلوکسوخارجیبهصورتمتمرکزدر»مغازه«ها1صورتگرفت.

پیشه.وران
پیشهورانصاحبانهنروفنونیبودندکهیاصرفًادرقبالارائةخدماتدستمزدمیگرفتند؛
مانندمقّنیها،بّناها،سلمانیها،پنبهزنان،صحافانوغیره،یاکاالهایتولیدخودرادر
کالهدوزان، درودگران، خیاطان، طباخباشیها، خبازان، مانند میفروختند؛ دکانهایشان
دباغباشیها،دواتگران)سماورسازان(وبسیارتولیدکنندةپیشهوردیگر.پیشهورانبرخالف

کسبهمجامعصنفیمنظمیداشتند.

1.دکانهایخیاباناللهزارراکهبزرگتروجدیدبودند»مغازه«میخواندند.مغازههاازدکانهایبازارگرانتربودند.

عطاری
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از »فقط آنها داشتند. روزمزد کارگران و شاگردان حرفهای و ماهر پیشهوران
خانوادههایخودشانشاگردمیپذیرفتند،اختالفاترادرمحاکمحلاختالفخودشان
فیصلهمیدادند،موازینحرفهایوصنعتیخاصیبینخودبهکارمیبستند،ازقهوهخانه
وحماموراستةبازاروزورخانهوحتیگورستانخاصخوداستفادهمیکردندومراسم،
نشانههاودربعضیمواردقواعدیسّریبرایپنهانداشتناسرارحرفهایخودداشتند.

اینصنوف،دریککالم،گروههایبستهایبودند«.1
درمیانپیشهورانمشاغلتقریبًاارثیبود.براینمونه،درودگردروهلةنخستحرفة
خودرابهپسرانشمیآموختتاوقتیآنهابهسنبلوغرسیدندبهکمکاوآیند.آنها
حتیروابطسببیراهمبهگروهوصنفخودمحدودمیکردند،یعنیبرایپسرانشان

دخترانیازخانوادههایهمصنفمیگرفتند.
اطالعاتپراکندهایازکسبهوپیشهورانبرخیازشهرهایبزرگآندورهموجود
است؛یکگزارشمالیاتیازاصفهاندردورةناصری)1256ه.ق/1219ه.ش(،197 
سراجها، پنبهزنان، بافندگان، آنها از برخی که برده نام را پیشهور و کاسب صنف
همان در بودند.2 عبادوزان و کفاشها نقرهکاران، زرگران، خیمهدوزان، کالهدوزان،

1.یرواندآبراهامیان،ایرانبیندوانقالب،ترجمةکاظمفیروزمند،شمسآوریومدیرشانهچی)تهران:مرکز،چاپچهاردهم،1378(،ص21.

2.میرزاحسینخانپسرمحمدابراهیمخانتحویلدار،جغرافیایاصفهان,بهکوششمنوچهرستوده)تهران:شنگرف,1387(،صص90-88.

نمدماالن
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گزارشمالیاتی،قریببهدویستپیشهدرتهرانآوردهشدهاست.1اغلبکسبوکارها
تااواخردورةقاجارکموبیشادامهیافتند.درتهراِناواخرایندوره،14نوعتجارت،89 

نوعکسبو99نوعپیشهوجودداشت.2
درکنارکسبهوپیشهوران،صنعتگرانهمدربازارمشغولبهکاربودند.مسگران،
نقرهکارانوزرگران،درودگران،سراجها،وکفشوکالهدوزانراستةمختصبهخودرا
دربازارداشتندودکانهایتفنگسازانوصحافانوفلزکارانهمدربازارپراکندهبود.
البتهازآنجاکهصنعتگرانازاصنافسابقهداربودندمیکوشیدندتادرکنارهممتمرکز

باشند،حتیاگرخارجازبازاردریکیازمحالتشهرکنارهمقرارگیرند.
صنعتدرایرانعمومًادستیبودوکارگاههامتشکلازابزارآالتسادهومختصر
مسکونی محالت درون یا بازار راستة در میتوانستند بهراحتی رو، همین از بودند.
از غیر به ایران قرنسیزدهمه.قصنعتدرشهرهای ابتدای در بگیرند. شهرجای
صنعتخانگیکهشاملانواعبافندگیفرشوشالوابریشممیشدمحدودبهصنعت
نساجیبود.بهگفتةلردکرزن،کهدراواخرقرننوزدهم/اوایلقرنسیزدهمه.قدر
ایرانحضورداشت،»درایراناساسًاکارخانهبهآنمعناکهدراروپاشناختهمیشود
ایجاد و نیرو انتقال برای آب و بخار از استفاده معنای به نیز صنعت ندارد. وجود
حرکتهنوزپدیدةناشناختهایمیباشد.«3بازرگانانمعروفوثروتمندیچونحاج
کارخانههای ایجاد با را صنعتی تولید برای گامها اولین امینالضرب4 محمدحسین
ه.ق نیمةسدةسیزدهم از برداشتند. ابریشمبافی و برق تولید کارخانة مانند کوچک
کارخانههایکوچکیمانندکاغذسازی،مهماتسازیوشیشهوچاپدرکنارکارگاههای
سنتیصابونپزی،آجرسازی،چوببریوصنایعبافندگیشروعبهفعالیتکردند.این

کارخانههاوکارگاههایتولیدیکوچکبودندوحداکثر30کارگرداشتند.
دردهةنخستقرنبیستمم/چهاردهمه.قمراکزتولیدیمتعلقبهسرمایهگذاران
خارجیدارایبیشترینکارگرانصنعتیبودند؛درسال1914م/1332ه.ق,7,000تا
8,000کارگردرشرکتنفتایرانوانگلیسو4,000تا5,000نفردرشیالتدریای
خزرکهمتعلقبهروسهابودکارمیکردند.عالوهبراین،اروپاییان41کارگاهبزرگدر
سرتاسرایرانایجادکردندکهبیشاز1,100کارگردرآنهامشغولبهکاربودند.5البته
بایدتوجهداشتکهاینکارگرانماهرصنعتیدرمقایسهباکارگرانسنتیکهازقدیمدر
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