
 فقر و فاقه؛ بازخوانی روزهای 

 « قاف»تا « قاف»از 

 مریم پیمان

خواهد. لنز بازی میدزدد. هماش نگاهم را میرنگ گرفته است. صدای خنده، شوم. چیزی برای پوشاندن آنها ندارد. از خاکبه پاهایش خیره می

هست. آب هست. گاز هست. حتی تلفن و موبایل هم هست. تلویزیون شود. برق خواهد و تا صدای شاتر را نشنود خیالش راحت نمیدوربین را می

 گندم و حبوبات ندارند. جان هم ندارند برای کشاورزی و دامداری.نان ندارند.  ، در این چندین صد کیلومتر مارپیچ دور از شهر. گویاهم دارند

 حداقل چهار ی هشت خانواری،کنند. در هر خانه روستاها را سیر میهای نان خشک بچهماندهجوشانند و با تهآب را می بدبینانه، شاید هم همت.

دوند، روی سنگ و کلوخ رسد. میکفشی از کسی به دیگری نمی. پوشندترها را میهای بزرگسلباها ترکوچکد. سال حضور دار 10کودک زیر 

کند. اگر همین آب و برق را بگیرند و نان خشک هم فقر را باور نمیکند. کسی کسی رنج را تکرار نمی آورد.کسی درد را به روی خود نمی .کوچه

های بزرگ تاریخ شوند. آری! قحطی از این سرزمین و از این اند که بیماری از پای درشان آورد و شبیه تصاویر قحطیضعیف شدهقدر نباشد، آن

 مردم دور نیست.

 قحطی چیست؟ 

 چیز دوریاست. « ایابین»به قول دهخدا همان «. قحطی»شود؛ آید، آنگاه میشیند، فتحه روی قاف میندر کنار هم که می« قاف، حاء، طاء، یاء»

-شناخته« غالت»یا « نایابی خواربار»به شود قحطی. البته با خشکسالی عجین شده است. یاب شود یا نایاب، مینیست. وقتی چیزی کم از تصور

های آبی معروف باشد و خشکسالی در دورهوقتی به کم مربع کیلومتر 1٬۶۴۸٬1۹۵سرزمینی به مساحت وقتی . تا نبود دارو و کاغذ  تر استشده

 لفمخت هایگونه بر است ممکن که غذا گسترده کمبودیا  میابیبه ککارشناسان قحطی نیست. متعدد در آن رخ دهد، دیگر غریب با معنای 

 ،تغذیه سوءهمراه با ی از جغرافیاست که در تاریخ ناشبیشتر اجتماعی  -گویند. یک وضعیت اقتصادی، قحطی میشود واقع زنده موجودات

ترین های مختلف همراه بوده است؛ وبا، طاعون و حصبه مهمشده است. همیشه قحطی با بیماری میر و مرگ افزایش و هاگیریهمه گرسنگی،

هجری شمسی وجود دارد که بسیاری از موارد وبای  1۴تا  12د تنها درباره بیماری وبا در قرون ها سندر اسناد فارسی دهمثال هاست. این بیماری

 ای و کشوری بزرگ ایران تقارن زمانی دارد. های منطقهقحطیشده در اسناد با گزارش

 دهد؟چرا قحطی رخ می

رخی بآید. می پدید محیطیزیست و سیاسی اقتصادی، عوامل از ترکیبیو به دلیل  به تایید بسیاری از مورخان قحطی تنها یک عامل ندارد

ها به دو دسته دالیل طبیعی و دالیل تاریخی و اجتماعی رخ اند. قحطییا آنها را دامن زده ها اشتباه مدیریتی نیز یا منجر به قحطی شدهسیاست

زدگی از جمله دالیل دسته هجوم ملخ و سن سانی و حیوانی،گیر انهای همهدهند. دالیلی چون وضعیت نزوالت جوی، سرما و سیل، بیماریمی

 هایکومتح ناتوانی هوایی، و آب الگوهای تغییرثباتی سیاسی، سوء مدیریت، استبداد و احتکار از دالیل دسته دوم هستند. نخست و جنگ، بی

 و ... معیشت خشکسالی همانند محیطی شرایط تغییر یا محصوالت کاهش ،گیرهمه هایبیماری ها،جنگ ها،بحران با مقابله در وسطایی قرون

ها در کنار عوامل دیگر انسانی مانند جنگ در ها و سیلها، زلزلهمانند سونامی طبیعی یبالیامردم را با مشکل جدی حیات مواجه ساخت. 

العلل دارد: نخست عامل طبیعی را علت یعنی سه دیدگاه در نوع عامل قحطی وجود اند.ها خوانده شدههای مختلف علت شروع قحطیکتاب

خواند و دیدگاه سوم، هر دو این مشکالت را دخیل ها را دلیل اصلی میداند. دیگری، عوامل اجتماعی و سیاسی مانند جنگیابی و قحطی میکم

اننند. دکه خشکسالی را عامل اصلی قحطی میاند هایی بیشتر مطرح کردهدیدگاه اول را مستشرقان و اروپایی داند.گیری و ادامه قحطی میشکلدر 

گونه که همواره ثابت شده نه ها همانقحطی: »اندمدافع دیدگاه دوم هستند و نوشتهمورالپه و کولینز در کتاب گرسنگی جهانی از سوی دیگر، 

ند. با سرزنش طبیعت به عنوان عامل ما از هایی اجتماعی و به عبارت دیگر نتیجه عمل انسان و نه خداوند هستهایی طبیعی بلکه فاجعهفاجعه

 دیدگاه سوم نیز طرفدارانی در بین مورخان ایرانی دارد.  « اند.کنندهشویم که این بنیادهای انسانی هستند که تعییندرک این مطلب غافل می



 ن و زمان قحطی در سراسر زمی

شده است. در جهان و تاریخ شناخته هاقحطیاما تاریخچه و گستره  ،دهای ارشد سازمان ملل یمن را در معرض خطر قحطی خوانیکی از مقام

چنین آفریقا در دو دسته از مناطق به شدت گرم و هم هادهند. قحطیتنها در مناطق خاص یا در دوره زمانی دور در تاریخ رخ نداده و نمیآنها 

 رلندایدر  تاریخ هایقحطی ترینبزرگ از یکییابی شده است.  مثال و کم شاهد قحطینیز جای جهان جایبه عالوه، اند. دیده شدهدر طول تاریخ 

تند، داش زمینی رابه ویژه سیب غذایی موادها توان پرداخت هزینه بیشتر برای جایی که در آن سال انگلیسیرخ داد. از آن میالدی 1۸۴۵ سال در

میالدی به دلیل  1۶۵پیش از آن، لندن در سال منتقل و این کشور با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شد.  انگلستان به ایرلند ازمواد غذایی 

میالدی بر اثر آنفوالنزای بزرگ  1۹1۸بر اثر زلزله و همه کشورها در سال  1۹0۶میالدی و سان فرانسیسکو در سال  17۵۵طاعون، لیسبون در 

تنها به ها متعلق به دوران قدیم و قحطیدچار کمبود شدید مواد غذایی شد. اما  1۹۴0. بنگال نیز در اندقحطی را در ابعاد مختلف تجربه کرده

 اواخر درنیز  سودانبه همان دلیل قحطی ایرلند دچار قحطی شد.  اتیوپی،میالدی  1۹7۳در نبود وسایل ارتباطی و درمانی نبوده و نیستند. دلیل 

اند. تجربه کرده را قحطی 2000 سال اوایل در زیمبابوه یا 1۹۹0 دهه در شمالی کره .ندشد مواجه بزرگی قحطی با 1۹۸0 دهه اوایل و 1۹70 دهه

پیشتر در  .مدیریت کرد کشاورزان به هزینه کمک دادن با را قحطی ماالوی(، دولت 2007تایمز )سوم دسامبر بر اساس گزارش روزنامه نیویورک

 د. رداهایی از قحطی وجود نیز گزارش فرانسه در 7۵ و بریتانیا درمیالدی  ۹۵ سال دوره میانه در

بندی کرد. و مصنوعی دسته طبیعیهای ها را به دو دسته قحطیتوان قحطیبر اساس تجربه کشورهای مختلف و اسناد موجود از قحطی می

های زیاد در طول یریت مناسب با وجود تعداد کشتهی هستند و با مدطبیعهای دهند، عموما قحطیهایی که به دالیل جغرافیایی رخ میقحطی

گیرند و تلفات آنها هر چند اندک باشد، به دلیل انتظارات های مصنوعی به دلیل شرایط سیاسی شکل میکنند. اما قحطیزمان سامان پیدا می

 زرگب قحطی» بیستم قرن جنایات بزرگترین از یکید. مثال شوها و شدت آنها با اغراق یاد میمردم از حکومت در رفع آنها درباره تعداد کشته

 میلیون 7 تا ۳ استالینبود.  شدهمهندسی مصنوعی قحطی یک در اوکراین« گرسنگی از مرگ» معروف شد.« هولودومور»به  که است «اوکراین

 اشتراکی نظام اجرای یافت. کاهش پنجم یک به نزدیک اوکراین جمعیتبا این اقدام به کشتن داد و  1۹۳۳ و 1۹۳2 هایسال بینرا در  اوکراینی

 ، دهقانان را تحت فشار قرار داد. شدمی تولید دولت برای باید که غالتی سهمیه بردن باال باو  دکر آغازرا  اوکراین در قحطی استالین

معتقدند که قحطی آتی زمین  با توجه به گرمای زمین، احتمال بارش اندک در مناطق مختلف کره زمین و بر اساس آمار جمعیت، کارشناسان

 اب ویژه به جهان است. غذایی مواد کیفیت بلکه کمیت نه کند،می بدتر را وضعیت آنچهدر کشورهای هند و چین رخ خواهد داد.  20۵0در سال 

 زا ناشی میر و مرگ .کندمی پیدا آمادگی زیادی هایبیماری برای انسان بدن منابع این کمبود باشد و  خواهد روهروب هاسبزی و میوه کمبود

 یغذایبی هند در و ناسالم غذای چین در که باشد این در بزرگ کشور دو میان تفاوت شاید و رفت خواهد باالدر هند و چین  غذایی مواد کمبود

مسئله کمبود آب در کشورهایی چون ایران، الجزیره، مصر، مکزیک و پاکستان به  ،بعد از این دو کشور پر جمعیت .عامل مرگ و میر خواهد بود

در معرض قحطی در همسایگی ایران هزار کودک افغان  ۵00یونیسف اعالم کرد که  سال گذشته جالب است کهعنوان خطر بعدی مطرح است. 

. باالست یاربس مناطق این در سوءتغذیه میزان. گذاشت خواهد کودکان زندگی بر مخربی تاثیر خشکسالی»هستند. در گزارش یونیسف آمده است: 

 نفر میلیون ۳0 حدود در»ماه پیش نیز فائو گزارش داد:  1۳درست  .«شد خواهد بدتر آنها سالمت وضعیت شرب، آب و کافی غذای داشتن بدون

.« ندهست بشردوستانه هایکمک نیازمند غذا تامین برای یا و آمد خواهد کجا از شانبعدی غذایی وعده که دانندنمی آفریقایی کشور ۳ و یمن در

 مردم جهان است. همه زنگ خطری برای  هااین گزارش

 های ایرانقحطی

قحطی به عنوان فرصتی برای گسترش شعر و ادبیات شان مانند های تاریخیترین تجربهسختتر از آنانند که از قایرانیان خوش ذو

ترین معروفدرباره قحطی آمده است. اشعاری  های ابتدای قرن چهاردهم شمسیمتون قدیم و در روزنامهفارسی استفاده نکنند. در 

به » نسان شدند؛مجبور به خوردن گوشت ادر آن زمان مردم که دوره ناصری قحطی  .دارداشاره به زمان قحطی شعر درباره قحطی 

 1۸۸۶حکایت کوتاهی از یک نویسنده ارمنی به نام رافی در  .«هشت و هشتاد و است دویست و هزار/ گشت باب خوریآدم که سالی



قمری نوشته  12۸۸توسط محمد مهدی خوانساری وجود دارد که احتماال در سال « عبرت االخالف»میالدی ثبت و شعری نیز با نام 

بال/ شاه کج کال/ رفته کربال/ گشته بی»فولکلور زیر نیز درباره قحطی معروف دوره ناصرالدین شاه نوشته شده است: شعر  شده است.

این شعر بازتاب دقیق وضعیت « نان شده گران/ یک من یک قران/ یک من یک قران/ ما شدیم اسیر/ از دست وزیر/ از دست وزیر

 دند. داال رفته و قیمت نان گران شده بود و درباریان اطالعی از وضع تهران به او نمیتهران در این قحطی بوده است که شاه به کرب

گویا مردم این سرزمین گرم و خشک یاد «. حرفِ آخر عشق است»اول قحطی، حرفِ دوم فقر، همان « قاف، حرفِ»برای ایرانیان 

 گرداگرد ستا کوهیها فرقی نیست. این یکی در افسانه« قاف»آن و « قاف»اند تا با هر شرایطی سازگار شوند. برای آنها بین این گرفته

هایی که در آن جای دارد و آن یکی کوهی است از کشتگان و جنازه حیات آب چشمهو  کندمی طلوع آن پشت از خورشید که زمین

ی هایو اشارهتاریخی تنها چند بیت شعر در میان دیوان اشعار  های دورِجز پوست و استخوان بر تنشان چیزی نمانده است. از قحطی

نوبت برف  ۶7مثال در کتاب تاریخ بیهقی به نزول صفحه؟؟؟ موارد موجود را ببینید.( تصویر )در مانده است. باقیدر برخی از تواریخ 

ی قمری در خراسان و عراق پرداخته است. هجر ۴01متوالی در سده چهارم قمری در نیشابور اشاره شده و بعد از آن به قحطی سال 

دهد. بیهقی نیز معتقد است که تعداد باالی نفر در این قحطی خبر می ۴00سعد خرگوشی در کتاب تاریخ خود از مرگ روزانه 

یش از ب های متاخر از زمان ناصری تا به امروزاز قحطی یابی بیماری جوع کلبی بوده است.کشتگان به دلیل قحطی نبوده و علت کم

های هند، انگلستان و آمریکا وجود دارد که نویسندگان آنها نه تنها ایرانیان و خانهسه هزار سند تنها در ایران و صدها سند در کتاب

. انداند، بلکه سفرا و نظامیان خارجی حاضر در زمان جنگ جهانی اول در ایران آنها را نگاشتهحاکمان والیات و ماموران مالیاتی بوده

ت محمدقلی مجد اس اثر  «قحطی بزرگ»شده است، کتاب  ایران منتشردر کتابی که درباره قحطی  ترینو معروف ترینشدهشناخته

 این پژوهش به تاکنون 1۳۹1متاسفانه از سال . زاده انجام داده استو آخرین پژوهش جدی درباره این موضوع را دکتر الهام ملک

 امیر افخمی به زبان انگلیسی است. هر سه اثر دربارهاثر دیگری نیز در حدود شش ماه دیگر نوشته . چاپ نرسیده و قابل مطالعه نیست

کنند. مجد در کتابش دو دیدگاه متفاوت درباره قحطی را بیان مینخست، دو اثر قحطی بزرگ ایران در دوران جنگ جهانی است. 

 10ها بوده است و طرفداران او از هولوکاست و کشتار مات انگلیسیکند که قحطی دوران جنگ جهانی اول به دلیل اقدااعالم می

کنند و دیدگاه دوم معتقد به دالیل متعدد برای قحطی در این دوران است و ها دفاع میمیلیون ایرانی در این دوران توسط انگلیسی

جود این دو رویکرد در ظاهر وبا کند. هجری شمسی معرفی می 12۹۸ها در ایران را تشدیدکننده قحطی سراسری سال حضور روس

های ایران که در زمان جنگ جهانی اول رخ داده است، حضور نیروهای توان به این نتیجه رسید که در مورد یکی از قحطیمی متفاوت

ن زده قحطی دام خارجی و تقسیم ایران به منطقه نفوذ انگلستان و روسیه مردم را با مشکل تامین آذوقه مواجه ساخته و به بیماری و

ان های ایرتوان قحطیاین حال، بر اساس اطالعات موجود میبا اثر سوم نیز تاکنون منتشر نشده و محتوای آن روشن نیست. است. 

  به شرح زیر نام برد.بر اساس زمان  را

 الی و قحطی در ایران رخ داده است.در تاریخ طبری آمده است که در زمان فیروز هفت سال خشکسیابی در ایران باستان: الف. قحطی و کم

های هخامنشیان مثال در کتیبه داریوش به خشکسالی ایران اشاره شده است و پادشاه آن را یکی از خطرهای در کمین در کتیبه چنینهم

 «نه خشکسالی، نه دروغ این کشور را اهورامزدا از دشمن، خشکسالی و از دروغ بپایاد، به این کشور نیاید نه دشمن،» کشورش خوانده است: 

 (۵2، ص 1۳۸0)کتیبه داریوش، راشد محصل، 

توان به کتاب تاریخ الفی اشاره کرد. در این کتاب درباره نخستین قحطی ثبت شده در تاریخ ایران میهای سراسری در دوره اسالمی: ب. قحطی

صورت کلی در تاریخ ایران به وبا، خشکسالی و قحطی در کنار هم قحطی رخ داد. اما به هجری شمسی همراه با وبا  ۴11در سال آمده است که 

ترین مهماما ها وجود ندارد. توان موارد متعددی را نام برد. به هر حال، آمار دقیقی از میزان تلفات و علت اصلی هر یک از قحطیاشاره شده و می

 نام برد.  به شرح زیر توانهای تاریخ معاصر ایران را میقحطی
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بر اساس میانگین نظر پژوهشگران  اند.اسناد خواندههجری قمری( در بیشتر  12۸۸ری شمسی )هج 12۵0ترین قحطی تاریخ ایران را به سال بزرگ

سنت جان مرگ و میر ناشی از این قحطی را میلیون نفر دانست. اولیور  ۵/1های این قحطی را حدود شدهتوان تعداد کشتهو استادان تاریخ می

بر اساس آمار جمعیت ایران در آن زمان حدود هفت میلیون نفر بوده  در اصفهان، یزد و مشهد حدود یک سوم جمعیت این شهرها خوانده است.

توان این می به این ترتیب،( اند. )گیلبر و گولدسمیددرصد جمعیت از دست رفته 2۵تا  20میلیون نفر حدود  ۵/1است و  با احتساب مرگ 

 مردار ،موش گربه، سگ، بارکش، حیوانات گوشت علف، خوردن بهرا  مردم قحطی شدت ترین قحطی دوران معاصر ایران دانست.قحطی را بزرگ

هدایت در کتاب خاطرات و خطرات نوشته است  .شد شایع نیز کودکان قتل و دزدی بچه خواری،آدم نقاط بعضی در ورساند  حیوانی فضوالت و

هجری قمری برف سنگینی باریده است و برخی عوامل دیگر به همراه این بارش منجر به قحطی آن سال  12۸۸ل ساکه پیش از این قحطی در 

بار منجر به گرانی و کمبود خواروبارانی دو سال پیشین را اند و کمهای متعدد خشکسالی را عامل اصلی این قحطی سراسری دانستهدر کتابشد. 

ها خشک ها و چشمهها، قناتها آسیب دید. رودخانهاند. محصول دیم ایران به کلی سوخته و زراعت آبی در نتیجه کاهش آب رودخانهذکر کرده

یمت نان ق» هران نوشته است: درباره قیمت نان در ت« شرح زندگانی من»عبداهلل مستوفی در کتاب  قیمت غالت به شدت  افزایش یافت. شدند و

( به یک من یک قران 12۸7هجری قمری بیش از یک من هفت شاهی نبود، به مرور ترقی کرده و در این وقت )زمستان  12۸7که در اوایل سال 

هایی رخ داد و ان شورشدر تهر...« قیمت نان به یک من پنج قران که  پانزده شانزده برابر قیمت عادی آن بود رسید  12۸۸رسید ... در زمستان 

انگلیسی صادرکننده گندم حمله کردند.  خانهها را تصرف کردند. در بوشهر دو هزار نفر به ساختمان تجارتخانهها تلگرافدر اصفهان سادات و زن

 هه وضع بهتری نداشتند.رسید و در این برتومان رسید. گندم اصفهان و یزد از فارس و کرمانشاه می 100در کاشان قیمت گندم به خرواری 

هر چه بخواهم از پریشانی مردم و خرابی مردم بنویسم هزار یک را از »نوشته است:  «تاریخ سرگذشت مسعودی»السلطان در مسعود میرزا ظل

لشکر تاتار و امیر تیمور خونخوار نکرده بودند.  آیم. به طور یقین در غلبه مغالن آنچه قحطی در این دو سال بر اصفهان وارد آورده بود،عهده برنمی

   «چه کاشان و این مزید بر علت شد. قم از او صد درجه بدتر.« گل بود به سبزه نیز آراسته شد»وضع کاشان هزار درجه از اصفهان بدتر به مضمون 

ر شهر قم نوشته است. بر اساس این سند، بیش از مشاهدات خود از این قحطی را د اکبر فیضمیرزا علی. قم سندی وجود داردقحطی درباره 

اعم از طفل، زن و  مردار 110ود اند. در این بین، حدنفر در قم به دالیلی چون سرما، گرسنگی و خورده شدن جان خود را از دست داده 200

ها مردم از شرایط بد قحطی جان خود را از اند. برخی به دلیل بیماری و گرسنگی جان سپردند و برخی کشته شده بودند. نه تنخورده شده مرد

ی محمدتق)برای دیدن جزییات صفحه ؟؟؟؟ رجوع کنید.(  اند! دست دادند، بلکه یک مرد و دو زن نیز به دلیل کشتن و خوردن طفل اعدام شده

، شاندندکبودند، فریب داده، به گوشه خلوتی میهایی را که به دنبال غذا گفته است که اراذل و اوباش زن« تاریخ داراالیمان قم»بیگ ارباب در کتاب 

در شهرها سگ و گربه نماند. سوراخ موران را » ارباب نوشته است:  فروختند. میکردند یا آن را به قتل رسانده و از گوشت آنها سد جوع می

ها و مکاتباتی درباره های خارجی نیز نامهدر روزنامه« آمدند.ها از بیم از خانه بیرون نمیشکافتند و اندوخته آنها را معاش خود قرار دادند. موش

ای را چاپ کرد که در آن ادعا شده میالدی نامه 1۸71ژوئیه  2۸خواری در ایران به چاپ رسیده است. مثال روزنامه تایمز در خواری و آدممرده

ی را های بدبختها بگمارد تا دهاتیشده نگهبانانی در قبرستانخورند به طوری که حاکم شیراز مجبور های خود را میاز فرط استیصال بچه»بود: 

درباره شرایط نیشابور، قزوین، استرآباد و کرمانشاه نیز اسنادی « که درصدد بیرون آوردن اجساد تازه دفن شده از قبرها بودند، ممانعت کنند.

کشند و چه خراسانی! ... آدم را می»لضرب در تهران نوشته است: اوجود دارد. مثال عبدالحمید اصفهانی از تاجران مقیم مشهد خطاب به امین

در این « گیرند که سگ کشته و گوشت او را آورده و فروخته است.خورند، دیگر چه رسد به اسب و االغ. هر روز در مشهد آدم میگوشت او را می

پروری آسیب جدی دید و بسیاری از مردم مهاجرت و ی و داماعالم شد. کشاورز های عفونی، حصبه و وباهای زیادی از بیماریقحطی گزارش

هجری  12۸7برخی معتقدند رواج کشت تریاک و پنبه و کاهش کشت غالت همراه با خشکسالی  حتی طوایف قشقایی زندگی ایلی را رها کردند.

کنند و احتکار و ناتوانی حاکمان حال اشاره میهای وجود غالت در برخی نقاط مانند چهارمقمری منجر به این قحطی شد. برخی دیگر به گزارش

دانند. آنچه مسلم است، دالیل متعددی این قحطی را ایجاد و تشدید کرده است. با وجود فاصله در رسیدگی به امور را دلیل تشدید قحطی می

بسیار کمی درباره آن وجود دارد که روایت روشنی  زمانی کمتر از  دو قرن از این حادثه اطالعات دقیقی از آن نداریم و  به دالیل نامعلوم اسناد

درباره کشتگان در قحطی بزرگ قم علل مختلف برای مرگ از سوی راویان متفاوتی ذکر شده است که  از جزییات در شهرهای مختلف ارائه دهد.

 در جدول زیر قابل مشاهده است.



 

 شدگان در قحطی بزرگ قمهای مرگ کشتهعلت

گرسنگی و 

 سرما

گرسنگی، سرما و 

 خورده شده

کشته و  خورده شده

خورده 

 شدن

کشته شدن به  اعدام

 های دیگرروش

کشتن به علت 

 شدهخفه

+ چند  17 + چند طفل20 ۸0 + چند نفر 7۹

 طفل

۳ 2 1  

 شدگان قحطی بزرگ قمجنسیت و سن کشته

  ناشناس طفل پسر دختر مرد زن

   1۳2 + چندین طفل2۴ ۳ ۵ ۹ 2۹
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« پختکیسال دم»یا « سال مجاعه»هجری شمسی است. این سال به عنوان  12۹۸-12۹۶های دیگر تاریخ ایران متعلق به سال قحطی معروف

اره این قحطی اغراق دربدر شهرهای تهران و اصفهان گسترش یافت. سال گذشته ایران دچار این قحطی شد.  100در کمتر از  است.خوانده شده 

بر  12۹۸شمسی به نظر طبیعی و دالیل تشدید و کشتار ناشی از قحطی هجری  12۵0عوامل ایجاد قحطی خورد. بیشتر از استناد به چشم می

ن احمد شاه سلطنت را بر عهده داشت. محمدولی خا احتکار و سوء مدیریت بوده است.حضور نیروهای نظامی خارجی، اساس اسناد به دلیل 

است ... االن چند ماه است که طهران قحطی و گرانی. گندم  1۳۳۶االول ماه جمادی 21شنبه شنبه سه» هایش نوشته است: کابنی در یادداشتتن

تومان الی  اش به مردم بیچاره فروخته است. برنج خرواری صدخرواری یکصدو ده تومان رسیده که شاه به این قیمت، پریروز، از گندم ذخیره

، حاکمی است؛ دولت نداریممیرند... تقصیر بیالحساب روزی پنجاه نفر از گرسنگی میو خرواری هشتاد تومان. ... علیصد و بیست تومان، جیک

 «صاحبی ......ایران در تمام والیات گرانی، قحطی، گرفتاری، بیپادشاه طفل، آن هم آدم به دور ...گندمی انبار دارد، خیالش نگران فروش است 

، اختالفات محلی، خرید غالت هزار نفر را برآورد کرده است. شرایط جوی بد، ناامنی ۳0جابری انصاری درباره تلفات این قحطی در اصفهان حدود 

درصد و برخی  2۵برخی معتقدند برای نیروهای روس و انگلیس حاضر در خاک ایران، محتکران و ... از عوامل این دوران قحطی بوده است. 

اند. قحطی در تمامی نقاط ایران وجود داشته است. تنها دو منطقه تاکنون بر درصد جمعیت ایران در این قحطی از دست رفته ۴0ند گویمی

های ساکن در منطقه شاغل در اساس اسناد دچار قحطی نشده است. نخست، خوزستان قحطی را تجربه نکرده است و بر اساس اسناد انگلیسی

ه دیگر اند. منطقها از این امر در مکاتبات خود گله کردهن تنها بیسکوییت، کاکائو و قهوه گران شده بود. ناوگان انگلیسیامور نفت در این دورا

قائنات است؛ این منطقه در زمان قحطی بزرگ دچار کمبود نشده است. بر اساس یک سند موجود به همت یک تاجر و حاکمان شهر، قائنات 

اند. منابع زیادی درباره این قحطی وجود دارد و تفاوت کردهدم از شهرهای منطقه برای دریافت آذوقه به آن رجوع میدچار کمبود نشده است و مر

یابی شدیدی است که در شود. اما آنچه واضح است وجود کمدیدگاه فاحشی در بین مورخان در میزان کشتار جمعیت و عامل قحطی دیده می

 ست. هر منطقه به دلیلی تشدید شده ا



 تلگرافات قرار از و نیست هیچ برنج تومان، نود جو است، رسیده تومان یکصد به خرواری گندم همدان در: »است هآمد السلطنهعین خاطرات در

 ایتغ به کار آن توابع و طهران خود آذربایجان، والیات خراسان، یزد، کرمان، در. شده بلوایی و نیست هیچ اصفهان در. شوندمی تلف اهالی نصف

در مناطق جنوبی ایران نیروهای انگلیسی و در غرب  «.نیست فراوانی امید رهگذری هیچ از و شودمی افزوده آذوقه قلت بر روزروزبه و شده دشوار

اعالم شد. جنگ با وجود کردند و این امر باعث تشدید کمبود مواد غذایی برای مردم عادی مینیروهای روس برای نظامیان غالت انبار می

طرفی، به خاک ایران کشیده شد و خشکسالی را دامن زد. درباره جزییات این قحطی بیش از قحطی دوره ناصری سند وجود دارد. مثال تنها بی

هد. دیمانده از فرمانفرما اشاره کرد که تصویر دقیقی از وضعیت شهر در دوران قحطی ارائه مها و اسناد باقیبه یادداشتتوان درباره شیراز می

ی های نظمیه به کمبود و گرانخورد. گزارشنانی، بیماری و نزاع از موارد مشکالتی است که در این اسناد به چشم میخوارگی، بیخشکسالی، ملخ

اوضاع از مردم ها وجود دارد. فرمانفرما برای رسیدگی به ها به دلیل گرسنگی و نبود نان این گزارشمرگ زن و مرد در کوچهکند. ارزاق اشاره می

در یک دعوت عمومی از بزرگان و اصناف شهر از آنها خواست که یک هیئت نظارت برای کنترل  1۳۳۶محرم  21گیرد. در متمول شهر کمک می

راز قحطی و گرانی در همه جای ایران و حتی در سایر کشورها نیز رخ داده. به عالوه در فارس و شی»اوضاع انتخاب کنند. در این جلسه گفت: 

خبران تاسی رت همه زراعت را از بین برده و اگر چند نفر تحریک شده حرفی بزنند، نباید باخبران از بیها و جنگ و غاخوارگی و شورشملخ

دار شد. مسئولیت نظارت بر آنها را عهده« هیئت جوانمردان وطن»بر اساس مذاکرات این جلسه هفت دالعجزه در شیراز تاسیس شد و « کنند.

های حاکم شیراز تابه و تاسیس دارالعجزه از اقدامزد. تهیه آرد و نانکرد و این اقدام به قحطی دامن میپلیس جنوب در فارس غله را انبار می

ل مدادند تا از گرسنگی نمیرند. مردم حضور پلیس جنوب را عاها به مردم لباس و غذا میبرای رفع مشکالت ناشی از قحطی است. در دارالعجزه

اجازه  کردند ودهنده او بدرفتاری میخان، نایب کنسول انگلیس در شیراز مردم با غسلمثال پس از کشته شدن غالم علیدانستند.  قحطی می

م بریزند خواستند سها در آب مینفر ژاندارم بیمار سم داد و ژاندارم ۹دفن او را در قبرستان شهر ندادند. در شیراز شایع شد که دکتر انگلیسی به 

 «ها خیال دارند اگر پیشرفتی بکنند، مخفیانه دستبردی به ذخیره بزنند.کلیه ژاندارم» یا در راپورتی از نظمیه آمده است: ها را بکشند. تا انگلیسی

دالعالی ولد مرحوم سیدعب»  اند: های مردم خبر دادهمثال در سندی از اعتراضاواسط سال وبا نیز در شیراز شایع شد. در ( 22۴)سند شماره 

)سند  «برند.آید. تمام به کنسولخانه مینماید که نان و گوشت گیر مردم نمیحاجی سیدعلی اکبر فال خیری درب مسجد وکیل داد فریاد می

 روزنامه نوبهارجالب است که در . ها دو مسئله اصلی شهر بوده استرسد گرانی و خشم مردم از انگلیسبر اساس اسناد به نظر می( 22۹شماره 

کم ح»ن با عنوادهد. در خبر ها به وضوح نشان میدر صفحه چهار خبری نوشته شده است که وضعیت ضدیت مردم را با انگلیسی 12۹۶اسفند  ۹

د الدین مجتهد دعوتی از مدیران جرایاالسالم آقای آقا سید کمالشنبه گذشته از طرف حضرت مستطاب حجتروز سه» آمده است: « تحریم

له راجع به حرمت پیش خریدن ارزاق و معامله سلم شده و در آن مجلس شرحی از مظالم دولت جائره انگلیس اظهار و الیحه از طرف آقای معظم

 متاسفانه بواسه کثرت مطالب فقط به درج چند قرار آن الیحه موفق گشتیم:  -و سلف قرائت گشت

قحط و گرسنگی را در ایران ایجاد و خون مسلمانی را در عروق ایرانیان بخشکاند. انگلیس ها خواهد پیش خریدن ارزاق مسلمانانگلیس می -

شرفی تبدیل نموده رجال حامی اسالم را ؟؟؟ و غالم و نوامیس مخدرات اسالمی را ما را بوسیله گرسنگی به ذات بیخواهد عزت مسلمانی می

 برده و کنیز ساکنین جزایر بریتانیا قرار دهد.

شود از جمله احزار بر بعضی موجبات این کلمه مباح مبدل به حرمت میاز احکام حقه الهیه است بواسطه عروض لمه الهی با اینکه این ک -

اعتالف نفوس محترمه از آنها و تسلیط کفر بر اسالم که بر احدی مخفی نیست و هر یک از اینها در شرع مقدس اسالم برای حرمت  مسلمین و 

معامله سلم و سلف  گویمهذا به لسان شارع صادع ؟؟؟ به صورت رسا میالناس مسلطون علی اموالهم خواهد بود. علی فع حکمعلت تامه است و ر

 باشد.کلیه در این زمان با موجبات مذکوره به خارجه و داخله حرام و در حکم محاربه با حضرت ولی عصر عجل اهلل فرجه می

     «وطنان عزیز ما به موقع اجرا گذاشته شود.را تقدیس کرده و منتظریم که از طرف عموم همالدین سیدکمالپرستانه آقای آقا ما این نظریات وطن

در شهر یکی از حوادث مهم  روز بلوا ۴0 د.زب مشروطه مشکالت را دامن انقالشیراز کند و در روند قحطی در شهرهای مختلف گسترش پیدا می

   آورد.آرام به دست مینیروهای نظامی خارجی بعد از جنگ شهر سامان خود را آرامپس از خروج اما تاریخ شیراز است. 



 

  هجری شمسی 1320یابی کم -3

 1۳20 در فروردین اطالعات این در حالی است که در روزنامه رخ داد. 1۳2۴تا  1۳20های در ایران در سالمواد غذایی  یابی شدیدسومین کم

دهد. دلیل اصلی خبر مییابی و گرانی مواد غذایی کماز روزنامه سال همان  مهر ماهخبر از وفور مواد غذایی به مناسبت عید وجود دارد، اما در 

شدیدکننده لیه و ترسد که این دلیل عامل اوگران حضور نیروهای متفقین در ایران بوده است. اما به نظر مییابی به ادعای بسیاری از تحلیلاین کم

ها و ... از دیگر دالیل این قحطی بود. به عنوان مثال، تغییر قیمت مواد غذایی و واکنش اولیه بازار شرایط است. احتکار، سوء مدیریت، وضعیت راه

لیس مواد غذایی به ویژه در ایران و تقسیم کشور بین نیروهای روس و انگ 1۳20حضور نیروهای خارجی در شهریور بود. یابی مواد غذایی به کم

دولت موافقت مجلس شورای ملی برای چاپ یک میلیارد اسکناس را دریافت کرد و در نیمه دوم سال دست  1۳21. در فروردین نان را کاهش داد

 تواند تاثیر روانی این اقدام را بر بازار تهران نشان دهد. به این کار زد. جدول زیر می

 نوع کاال بر اساس

 کیلوگرمی  ۳00واحد  

 قیمت به ریال 

  1۳21مهر  1۵در 

 قیمت به ریال

 1۳21آبان  ۶در 

 درصد تقریبی افزایش

 ۳۵  2100 1۶00 آرد گندم

 2۹ ۳200 2۴00 برنج دم سیاه

 ۴0 2۸00 1۹۵0 برنج صدری 

 ۸0 1۸00 1000 لوبیای سفید

 ۴۴ 21۵0 1۶۵0 نخود اعالء

 ۴۳ 2۳00 1700 لپه اعالء

 

 2۵ها هم مطرح شد. روزنامه اطالعات در مشکل مردم نبود، بلکه کاهش کیفیت آن مشکل دیگر بود. گرسنگی مزمن در روزنامهکمبود نان تنها 

نانواها آرد دولتی را به قیمت خورند. پزند، میرحم میمردم تهران، مواد چرکین و کثیفی را به نام نان که نانواهای بی» نوشت:  1۳21بهمن سال 

امروز » شاعری هم در این باره سروده بود: « فروشند و از این رو، دولت ناچار شده است، نانواخانه مرکزی تهیه کند.قاچاق میگزاف به طور 

هایی ایجاد کرد. در کرمانشاه در آذربایجان کمبود ارزاق و گرسنگی اعتراض«. ایم نام آن نان کردیمچو خران/ چون آدمیخوریم کاه و جو هم

  اصفهان نیروهای انگلیسی به دنبال غالت بودند و مردم با آنها درگیر شدند. و سه مجروح داد. در شورش یک کشته

هجری  1۳10 در مثالو ... ایران را با قحطی جدی مواجه کرد.  ، ناامنی، احتکار، قاچاق، حضور نیروهای خارجیخراب هایجاده، زلزله و سیل

مزید  مه خشکسالی. ، اما به دلیل نبود نیروهای خارجی در کشور تبدیل به قحطی نشدکرد خراب را لنگه تا بستک از متوالی زلزله سهشمسی 

 انبارهاآب آب که اندنوشته واشاره شده است  دشتستان نظیر مناطقی در آب شدید کمبودبه  1۳11 سال در اطالعات روزنامهبر علت شد. در 

 گران به اعتراض در اهکرمانش ردمم1۳20 انآب دردر شهرهای مختلف کمبود نان دردسرساز شد. . اندآوردهمی خارج از را آب مردم و شده تمام

 هربانیش اختمانس هب نرسید و نتیجه به مقامات با آنان ذاکراتکردند. م اجتماع شهربانی مقابل در و تعطیل را اهمغازه و بازار نان، کمبود و شدن

 مردم دست در شکر و قنـد پارچه، برنج، کوپن رشت در. شدند مجروح نفر سه و کشته نفر یک شهربانی، ماموران تیراندازی با که کردند حمله

 عوزیت ردمم بـین را اهآنبـود که  موجود دخانیات ارانب در سیگار فراوانی مقدار براین، عالوه. نبود شکر و پارچه و قند از خبری اما بود؛ باقی

 به زن و مرد نفر، هزار2 حدود1۳21 تیـر1۸ز رو در رفتننگ نتیجـه الدنب هب .کردند همراجع فرمانـداری به بار چند رشت اهالی. کردندنمی

 ککم تدرخواس ورویش ولگریها کم بود، از کنسپاسبان تعداد چون کردند. غارتو آن را  کردند حمله شهر کوبیبرنج کارخانه و راهاساروانک

 اعتراض در بروجرد مردم 1۳21 ردادم ۴ در کرد. گیردست را ایدهع و رقمتف را ردمم و شد وارد هربانیش بـه شوروی سرباز کامیون چند. دکردن

 را نفر دو حکومت، ماموران دخالت. کردند وارد اراتیخس و کرده حمله غله انبار و شهرداری و دارایی هب و ورشش صبح ۶ ساعت از نان کمبود به



 امانج یحرکت چنین نیز خمین مردم 1۳21 مهرماه در. دزدن ورشش هب تدس گرسنه مردم نیز گلپایگان. در کرد مجروح را ایعده و رساند لقت به

 امینت بر مبنی وی، مساعد قول دریافت و روزیتنخس اب همکالم از پس و کردند تحصن هرش نهاتلگرافخ در و شورش مالیر مردمماه  آذر در. ددادن

 هب تسد بار دو تبریز مردم. اما ددنکر رکت را هتلگرافخان هر،ش از هغل روجخ عمن از اطمینان کسب و تویسرکان و نهاوند و مالیر از دمگن تن 2۵0

 هایساختمان. مردم به ددادنیم مردم به زمینیسیب انن ایج هب انانواه که بود قحطی چنان دچار تبریز 1۳21 اسـفند و بهمـن در. زدند ورشش

 تهران 1۳21آذر 17 ورشزدند. ش شورش به دست نان، کمبود از حاصل فشاراثر  در نیز آبادنجف مردمحمله کردند.  شهر غله انبارهای و دولتی

 متس بـه یجمعدسته و دکردن اره را درس ایهالسک آموزاندانش روز، این در .بود اقتصادی فشارهای هب مردم اعتراض و واکنش در نیز

اراذل و  و شد افزوده جمعیت دادتع ربکردند.  کایتش آن ابییکم و انن خراب وضع از شعار، دادن با و شدند وارد مجلس به .درفتن تانبهارس

 و در شکستن و هامغازه غارت به هنگام، شب و آمدند هاخیابان هب اقچم و چوب باهایی . عصر گروهکردند خراب رامجلس  چیز همهاوباش 

 نفر 700 کشته، نفر 20 وابل این در. بود «نان یا مرگ یا» مردم لیاص عارش.دکردن غارت نیز را آنجا و رفتندقوام  منـزلبه . دپرداختن اههپنجر

 .دندش بازداشت نفر 1۵۶ و زخمی

        راکندگی قحطی در ایران پ

ایران در طول تاریخ داستان شده سراسری است و هر یک از شهرهای بزرگ ای ایران بسیار بیشتر از این موارد شناختههای منطقهتعداد قحطی

شمسی نیز رواج داشته است.  12۵0خواری در تهران در سال مجاعه یا پیشتر در قحطی مجزا و روزهای دشواری درباره قحطی دارد. اگر چه آدم

رین تمیعت تلفات بزرگاز نظر ج این اخبار با شدت بیشتر در شهرهای دیگر به ویژه در قم، کاشان، نیشابور و اصفهان زیاد شنیده شده است.

آمار پروری آسیب جدی زد. هجری شمسی نیز به کشاورزی و دام 1۳20اند. اما قحطی سال هجری قمری نسبت داده 12۸۸قحطی را به سال 

 زیر قابل مشاهده و مقایسه است.  ساس سال و محل رخداد در نمودارهای مناطق ایران بر اموجود و در دسترس قحطی

 های تاریخ ایرانشده در کتابثبت هایوضعیت قحطی

 منطقه  تعداد کشته  سال قحطی

 خراسان   هجری قمری 11۵

 سیستان  هجری قمری  220

 ری و تهران  هجری قمری  2۸0

 ری و طبرستان  هجری قمری  2۸1

 گرگان  هجری قمری ۳71

 سیستان  هجری قمری ۴00

 نیشابور هزار نفر  107 هجری قمری ۴01

 سیستان   هجری قمری ۴0۴

 سراسری  هجری قمری ۴2۳

 نیشابور  هجری قمری ۴۳1

 ساوجبالغ   هجری قمری  ۴۳۸

 اصفهان  هجری قمری  ۴۴2

 غزنین  رضی ابراهیم 

 غزنین  هجری قمری ۵0۴

 بیهق نفر ۹00حدود  هجری قمری ۵۴۸

 اصفهان   هجری قمری  ۵۸۸

 هراتبلخ، دامغان، اصفهان،   هجری قمری ۶17



 هرات  هجری قمری 712

 یزد  هجری قمری  7۳۳

 اصفهان  هجری قمری  7۵0

 کرمان  هجری قمری 77۵

 کرمان  هجری قمری ۸1۹

 بم  هجری قمری  ۸۵7

 اصفهان و قم  هجری قمری 1001

 اصفهان  هجری قمری 107۸

 اصفهان   هجری قمری 111۹

 اصفهان  هجری قمری  11۳۴

 اصفهان   هجری قمری  11۶۵

 منطقه مرکزی  هجری قمری  1202

 کرمان  هجری قمری 120۸

 فارس  کریم خان 

 فارس  هجری قمری 122۸

 آذربایجان   هجری قمری 127۳

 تهران  هجری قمری  127۸

 12۵0هجری قمری ) 12۸۸

 هجری شمسی(

تهران،گیالن، یزد، اصفهان، مشهد،  میلیون نفر ۵/1

 خراسان، فارس 

 تهران  هجری قمری  1۳02

 بادکوبه، رشت، سمنان، دامغان، تهران  هجری قمری 1۳10

 تهران   هجری قمری  1۳1۶

 تهران   هجری قمری  1۳17

 تهران، اصفهان، یزد، مشهد، فارس  هجری قمری 12۵۸

 اصفهان  هزار نفر ۳0 هجری قمری 12۵۸

 تهران   هجری قمری  1۳2۵

 بلوای اصفهان   هجری قمری  1۳2۹

 سراسری   هجری قمری  1۳۳۶

 1۳20هجری قمری ) 1۳۶0

  (هجری شمسی

 سراسری 

 1۳21هجری قمری ) 1۳۶1

  (هجری شمسی

 تهران 

 

   ایران  قحطی یا خشکسالی؛ امروز یا فردای

ی دهد که قحطتجربه تاریخی ایران نشان میاصفهان، کرمان و یزد آب و هوایی گرم و خشک دارند و خشکسالی آنها باورکردنی است. اما خراسان، 

یابی نیست. تنها در جاهایی قحطی کمتر در شهرهایی چون گرگان و رشت هم فاجعه آفریده است و تنها طبیعت مقصر رخ دادن قحطی و کم

شیراز و بزرگان قائنات دو نمونه بارز  هایاند. دارالعجزهاند و توانمندان به فقرا کمک کردهرخ نشان داده است که مردم به یاری یکدیگر شتافته



واند تکمبود در دورانی که ارتباطات، حمل و نقل و بهداشت پیشرفت جدی داشته است، میزیستی مردم در دو منطقه متفاوت ایران است. این هم

 میرزادر خاطرات شک است. های خمدیریت شده و مشکلی برای مردم ایجاد نکند. نباید فراموش کنیم که کشور ایران یکی از سرزمین

 یک .ندارد باشد هم کرجی راندن قابل که رودخانه یک. صنعت حیث نه دارد راه طبیعت حیث از نه ما مملکت» آمده است:  (السلطنهعین)سالور

 رتسمت آن فرسنگ پنجاه با فرسنگ ده به شود پوسیده بشود، فاسد خزر بحر ماورای در برنج این. نیست هم آهن خط وجب یک با کانال

 ام وسیع مملکت تمام در باید یا. غالت دیگر جای در طورهمین دارند،برمی کرایه قیمت مقابل چندین شود حمل اگر یا. نمود حمل شودنمی

 داشتنن خراب و ویران ایران مملکت حقیقت در. بمانند گرسنه نصف یک همیشه نباشد اگر یا باشند رفاه در تا باشد خوب اعلی حد به چیزهمه

 و اسدف شانغله فراوانی شدت از دیگر سمت هستند، گرسنگی و عسرت و تنگی گرفتار سمت یک همیشه نشود ساخته آن تا. بس و است راه

 اشدب تومان دو خرواری االن غله سیستان در شاید. تنگی و عسرت در چیزها و امتعه سایر برای آن فروش عدم واسطه به شپشه، گرفتار خراب،

اسفانه و هنوز مت« .بدهد جان و بکشد آه نان تکه یک برای فارسی باشد برهنه و لخت باید فروش عدم از سیستانی. تومان یکصد به فارس در اما

ران ای. هنوز در مرزهای جنوب شرقی بریمآبی در سراسر ایران رنج میآبی و کمبیچنان از همهای ایران از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند. راه

کنند و برای هر تانکر هزینه گزاف مصرف آب در منطقه مکران مردم برای نوشیدن و مصرف آب با استفاده از تانکر آب خریداری و ذخیره می

ینده پردازند. با توجه به عدم تعادل توزیع آب در ایران امروزی و هشدارهای کارشناسان درباره آواحدی در تهران را می 10بیش از یک ساختمان 

بارندگی در ایران، تدبیر راهی برای مدیریت و سامان دادن به مصرف آب با هدف جلوگیری از خشکسالی در درجه نخست و قحطی به عنوان 

آبی به خشکسالی منجر خواهد شد و خشکسالی قحطی را در ها روند کمبینیبر اساس پیشپیامد آن تنها راه موجود است.  در غیر این صورت، 

رایی های اجهای فرهنگی و همراهی تمامی دستگاهریزیاین امر، تنها یک امر سیاستگذارانه صرف نیست، بلکه نیازمند برنامههد داشت. پی خوا

تصاویر و توصیفات به جای ماند هاست تا با آموزش و هشدار مردم را نسبت به عمق فاجعه پیش رو آماده سازند. و آموزشی کشور از جمله رسانه

پیشگیری از یک فاجعه انسانی است، تا آمیز باشد، اما وحشت از آن نشانه عقل، و تدبیر برای آن های ایران و جهان هر چند اغراققحطیهاز 

   جنگ وعده داده شده بر سر آب و غذا به تعویق افتد. 
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