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چكیده
بعد از انقالب مشروطیت ،در نتیجۀ برنامههای نوسازی دولتی ،جایگاا و موععیات باایاری از اعشاار جامعاه ییار
یافت .و این موضوع بر جنبههای مختلف حیات آنان أثیر گذاشت .اصناف و بازاریان از مهم رین اعشاری بودند کاه باا
وجه به ماهیت ش لیشان ،کارکردهای اعتصادیاجتماعی پررنگی داشتند و به مثابۀ طبقهای سیاسیاعتصادی ،ایفای نقا
کردند .این گرو ها به عنوان بخشی از ساختار حیات شهری ،با أثیرپذیری از سیاستهای دولتای و اوضااع جهاانی ،در
جریان حوادث مهم کشور عرار گرفتناد .دولات رضاشاا باا اشاراف باه کارکردهاای هندگاناه اصاناف ،در باایاری از
سیاستهای داخلی ،متوجه آنان بود و با نظارت بر نظام صنفی ،درصدد کاه

عدرت آنان بود؛ لذا ،برنامههای عمرانای

و اعتصادی دولتی ،باعث واکن هایی در میان اصناف و بازراریان شد؛ مانند اعتصاب و عطیلی بازار ،فرستادن عرایض و
طرح خواستهها و  . ...این مقاله با روش وصیفی حلیلی و با کیه بر اسناد و منابع کتابخانهای ،در پی بررسای وضاعیت
بازار و اصناف و پیشهوران ،در دهه اول 0011ش است؛ همچنین بهدنبال پاسخ باه ایان پرسا هاسات کاه اصاناف در
ساختار سیاسی اعتصادی کشور ،در دهه اول عرن 01ق هه موععیتی داشتند؟ علت و هرایی وجه دولات پهلاوی اول باه
این مجامع هه بود؟ دور ای که اصناف در مقایاه با دوران عبل ،بهشدت ضعیف شدند و حت کنتارل درآمدناد .نتاای
پژوه

نشان میدهد که بازاریان در دهه 0011ش ،کارکرد و نق

پررنگی در برنامههای سیاسای و اعتصاادی داشاتند؛

ولی برنامه های دولت رضاشا  ،در راستای نوسازی و أسیس دولت مطلقه و ورود آن به عرصه اعتصاد ،عدرت سیاسی و
مالی آنان را کاه

داد.
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میکردند و گااهی اوعاات مالیاات نمایدادناد ،در هار

مقدمه
در بررسی اریخ معاصر ایران ،هموار بایاد متوجاه

صورت ،زیرنظر دولات بودناد (فلاور 33/7 :0031 ،اا

و کارکرد باازار و اصاناف مختلاف آن باود .ایان

 .)011درحااالیکااه در عصاار پهلااویاول ،اصااناف از

موضوع بعد از انقالب مشروطیت ،پررنگ ر شد و آنان

جنبه هاای گونااگون سیاسای و اعتصاادی و اجتمااعی،

بااه عنااوان یکاای از اعشااار میااانی جامعااه ،در ساااختار

حت نظارت بیشتر و دعیا ار دولات عارار گرفتناد و

سیاساایاعتصااادی کشااور ،مداخلااه کردنااد .اصااناف و

عرصه برای فعالیت آزادانۀ آن ها از بین رفت و جزء در

صاحبان حِرَف که از ریشهدار رین نهادهای شاهری باه

مقاطعی بعد از کود ا اا انقاراق عاجاار ،عماالث خنثای

هشمگیری در حفظ و اشااعه

مهمای

نق

حااب می آمدند و نق

بودند .با وجه به اهمیت اصناف به عنوان بخ

بایاری از آدابورسوم ایفا میکردند ،بهنوباۀ خاود ،در

از طبقۀ متوسط سنتی ،ضرورت دارد کاه بارای حلیال

داشااتند و بااازار در واعااع،

اوضاااع کلاای جامعااه و جهااتگیااریهااای دولاات ،بااه

پیااروزی مشااروطیت نق ا

ساتونفقاارات و شااالودد زنادگی اعتصااادی ،در حیااات

وضعیت آنان پرداخته شود.

شهری بود .بهعالو  ،زمانی کاه وساایل ار بااطی مانناد

دربااب وضاعیت درونای اصاناف و پیشااهوران ،در

امروز وجود نداشت ،بازار از منابع عمدد کاب خبر و

عصر رضاشا کاه برهاهای حااا

در ااریخ معاصار

محلی برای انتشار اخبار و بادل اطّالعات نیز به شامار

ایران است ،اکنون اثر مباوط و منااجمی هیاه نشاد

می رفت .بازاریان کارکرد مذهبی بایار پررنگی داشاتند

است .کام وبای

در بااب حیاات اعتصاادی و جااری

که این مائله در سبک معمااری نیاز نماود یافتاه باود؛

کشااور ،آثاااری در دساات اساات و در منااابع آن دور ،

بدین معنی که عرارگرفتن بازار در کناار مااجد جاامع،

می وان گزارش هایی را پیگیری کرد؛ ولی واکاوی نق

به نوعی باعاث اتاتالف و همبااتگی باین بازاریاان و

نهاد بازار و بازیگران آن ،موضوعی اسات کاه همچناان

روحانیان و به عبارت بهتر ،اعتصاد و ماذهب باا دیگار

در این مقطع م فول ماند است .پاار ای از اساناد ایان

اعشار شد بود؛ لذا در حوالت کشور ،هموار ایان دو

مجامع ،به همت رضا مختاریاصفهانی باازخوانی شاد

نبااکو و

کااه بااه نوبااۀ خااود ،درخااور حاااین اساات .آرنااگ

طبقه ،به یاری هم در رویدادهایی مانند جنب

انقااالب مشااروطیت نق ا آفریناای ماایکردنااد .بعااد از

کشاورزیان نیز رسالۀ دکتری اش در باب باازار و نقا

مشروطیت نیز با کارکردهای هندگانه ،به واسطه ار باط

آن ،به زبان انگلیای است .وی بهطور خصصی ار ،باه

با مردم و همینطاور اوان ماالی ،در جریاان حاوالت

مائله وجه کرد است؛ ولی محدود زمانی حقیا او،

کشور بودند؛ همچون اولتیما وم ،جناگجهاانی ،کود اا

مربوط باه دورد پهلاویدوم اسات .باهعاالو  ،اساناد و

و . ...عصر رضاشا آغاز دوران از ای بارای اصاناف و

عرایض فراوانای در مراکاز آرشایوی کشاور ،از جملاه

جار بود .این مجامع ا این زمان ،دارای استقالل ناابی

مجلسشورایاساالمی موجاود اسات .در آثاار کااانی

درونی و وان سیاسی بودند و این روند به خصوص در

همچون ماتوفی ،در شارح زنادگانی مان ،هادایت در

غیاب دولت مرکزی عوی ،شدت بیشاتری مای گرفات؛

خاطرات و خطرات و ...نیز ،باا جانباداری از حکومات

البته این سخن ،به معنای عدرت سیاسیاعتصاادی آنهاا

وعت ،گزارش مباوط و دعیقی در این بار اراتاه نشاد

نیات و باا ماام مخاالفتی کاه در برابار دولات اباراز

است .این نوشتار می کوشد با بهر گیری از آثاار متناوع
مربوط ،وضعیت و حوالت درونی اصناف و پیشه وران

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

کم اهمیت طبقه متوسط شاهری را در

جمع و فعالیت بازاریان و پیشه وران بود و باه عناوان

بازار ،یعنی بخ

دهااۀ اول عاارن 01ش 0733 ،ااا 0001ش 0371/ااا

یک اصطالح پربار ،یک مکان ،یک اعتصااد ،یاک روش

0300م ،بررسی کند.

زنادگی ،یااک طبقااه و نماادی از حیااات اسااالمی بااود
(کشاورزیان)010 :0080 ،؛ بنابراین ،بازار و اصاناف در
ایران دور اسالمی ،نهادی پربار و أثیرگذار بودند.

تعریف مختصری از صنف و بازار و بازاریان
از مهم رین مشخصاههاای حیاات شاهری ،در هار

این ساختار درونی طی عرون متعدد ،به ویژ از دور

دور ای ،وجود بازار و بازاریان با هدف کااب ساود و

صفوی ،در جریاان باود .از اوایال عارن 03م00/ق ،اا

أمین ارزاق و مایحتاج مردم باود .در هار یاک از ایان

جنگ جهانی اول ،جمعیت شهرنشین ایران را بین  71اا

بازارها ،مجموعه مختلفی از اصناف متعادد باا الزاماات

71درصد کل جمعیت ،خمین زد اند و از دور عاجاار

خاص هر صنف ،وجود داشات .اصاناف جماع صانف

به بعد ،این بخ

باود (عیااوی،

(طبقه ،گرو  ،نوعی نظم اجتمااعی) اسات کاه از عارن

 02 :0033ا  .)03در احصاتیه اصناف هاران ،در ساال

یازد عمری به بعاد ،باه گروهای از پیشاه وران اطاالق

0011ق0373/م ،عداد  717نوع شا ل مشاخص شاد

مااایشاااد (فلاااور 30 :0088 ،و  .)37ایااان نهااااد

است و عداد بایاری از افراد ،در بازار ،در امور صانفی

سازماندهی شد  ،دارای سلاله مرا بی بود که فرد شاغل

مش ول باه کاار بودناد (اشارف .)71 :0013 ،در بااب

در هر صنف ،ابتدا از شاگردی و پادویی شروع میکارد

میزان و عداد دعی جمعیت ،آمار واحاد و معتباری در

و به مقام استادی می رسید؛ بنابراین ،اصناف گروهای از

دست نیات؛ ولی در هر شهر و بازاری ،هموار افرادی

مااردم بودنااد کااه رتاایس خااود را برماایگزیدنااد و

بودند که به امر هیه و عرضه کاالهاا باه ماردم اشات ال

کارکردهای مالی و سیاسی هنادی داشاتند .باا بررسای

داشتند .از طرفای ،نقا

سیاسای شاهر و پایتخات ،در

ساااختار جمعیتاای کشااور در دوران معاصاار ،مشااخص

کیفیت و نوع صمیمگیریهاا و کارکردهاای هندگوناه

میشود که درصد درخور وجهی از جمعیت شاهری را

سیاسی ،اعتصاادی ،اجتمااعی ،فرهنگای و ماذهبی کاه

اصناف و بازاریان شکیل میدادند .جعفر شهری عاداد

بازاریااان دارا بودنااد ،باار اهمیاات اصااناف و بازاریااان

از هفتاد میداند که

می افزود .وان مالی آنان و کمکهایی که مای وانااتند

عالو براین ،حجر ها و یمچههایی نیاز وجاود داشات

به رهبران دیگر گرو ها ،به ویژ علماای ماذهبی ،اراتاه

(شهری 003/0 :0033 ،ا  .)011صنف الزامات خاصای

کنند و پرداخت مالیات به دولت نیز ،در وجه باه آناان

داشته و هرصنف ،به حرفهای اشت ال داشات .عضاویت

بی أثیر نبود .بنابراین اصناف در جوامع شاهری اهمیات

آن،

فراوانی داشتند و در این زمینه ،در سالهای مشاروطیت

استاد و در مرا ب بعد ،کارگر و پادو عرار مایگرفات و

و بعد از آن ،بیشتر در کانون وجه عرار گرفتند .با وجه

برخاای اصااناف مااوروثی بودنااد (فلااور.)32 :0088 ،

بااه حمایاات گاااترد بازاریااان از رهبااران مشااروطه و

بنااابراین ،نظااام صاانفی و نهاااد پیشااهوری در ساااختار

مخالفان حکومت اساتبدادی عاجاار و اینکاه باه لحاا

سیاسیاجتماعی ایاران ،نهاادی أثیرگاذار باود و نقا

کمّاای ،باازر اارین طرفااداران مشااروطه را شااکیل

بایاری در حوالت ایفا می کرد .بازار نیز محلای بارای

میدادند ،در شهرهای سردمدار مشاروطهخاواهی مانناد

بازارها و بازارهههای هران را بی

در آن ابع نظام و سلااله مرا بای باود و در رن

داتماث در حال افزای

هااران و بریااز ،بازارهااا کااه اصااناف عناصاار اصاالی

 /77پژوه های اریخی ،سال پنجا و یکم ،دور جدید ،سال هفتم ،شمار سوم (پیاپی  ،)72پاییز 0031

شکیلدهند آنها بودند ،اهمیت خاود را حفاظ کارد

مجلس ،در مدح سیاستهای عشایری او صاادر کردناد

بودند .بوروژوازی مشاروطه خاوا در واعاع ،شاامل دو

 ،00ش70 ،7جمادیالثاانی 01 :0017و

گرو بود :جار کوهک و بزر

(حبلالمتین،

و طبقه متوسط رو باه

 .)00بعد از سرکوب شیخ خزعل ،برای زتینات مجلس،

پایین ،یعنی اصناف و پیشه وران (شاجیعی023 :0027 ،

هزینههای هنگفتی به اصناف و پیشاهوران حمیال شاد

ا  )028که جمعیت این گرو  ،بیشتر از دستۀ اول بود.

(بهار )033/7 :0030 ،و این هزینه ها را خود آن هاا ،باه
نشانۀ شادی قبل کردند .با خروج احمدشاا از کشاور،

وضعععیت درونععی اصععناف و یشععهوران در عصععر

وعتی رضاخانِ رتیسالوزراء به هران آمد ،اصناف باازار

رضاخان

در ضیافت بزرگای مقادم او را گرامای داشاتند (غنای،
رین

)010 :0022؛ بنااابراین ،اصااناف و بازاریااان ابتاادا بااا

حوادث اریخ معاصر ایران اسات کاه درباارد جواناب

حُاننیت و امید رون خود ،به رضاخان نگریاتند و از

مختلف آن ،سخنها رفته است .عدر ماالم اینکاه ایان

برنامههای او که را را برای فعالیتهای آنان میگشاود،

رویداد ،محصول اوضاع پس از جناگجهاانی و ییار

پشتیبانی کردند.

کود ای سوم اسفند 0733ش0370/م ،از بزر

سیاست انگلاتان در باب ایران بود .اصناف و بازاریاان

ااا ایاان زمااان ،امااور مالیااا ی اصااناف و پیشااهوران

با سازمان منظم درونای خاود 0،ازجملاه طبقاات مهام

زیرنظر مقامات نظامی سنتی شهری ،همچاون کالنتار و

جامعه بودند که در دور ش ساله ،یعنای از کود اا اا

داروغه عرار داشت و بهتدری این وظیفه ،به عهد وزیر

مجلس مؤساان ،در جریان حوادث روز عارار داشاتند.

جنااگ گذاشااته شااد .آنگااا میلااا و ()Millspaugh

در کود ای رضااخان ،آناان همچاون باایاری از ماردم

مدیریت آن را به وزارت مالیاه واگاذار کارد (میلاا و،

هران ،با دید خوش بینی و حُاننیت ،باه ایان ماائله

 13 :0013و  .)31همینطور ادارد نظمیاه نیاز ،در اماور

نگریاته و وعاوع آن را ا فااعی مثبات و أثیرگاذار ،در

آنان مداخله کرد که داوم این امر الشی برای نظاارت

سرنوشت خود داناتند .آنان ابتدا از رضااخان حمایات

دعی ر و منظم ر بر اصناف بود.

کردند و اعادام او را الزم و راهای بارای پایااندادن باه

در مجلاااس ههاااارم ،در ساااالهاااای  0011اااا

هاارجوماارج اواخاار عاجااار و ضاامین امیناات ش ا لی

0017ش 0370/ااا 0370م ،وعتاای احاازاب سیاساای

داناتنند؛ بناابراین در نتیجاۀ اعادامات رضااخان بارای

برنامه های خود را شریح کردند ،اکثریت مردم ازجملاه

ایجاد امنیت و ثباات سیاسای ،جاار و اصاناف هاران

جار ،کابه و پیشهوران ،متمایل باه رجاالی بودناد کاه

زحماات او باه پایتخات

جارت و ...آماادگی

شکرنامههای بایاری به پا

برای اصالحات ملی ،امنیت ،رون

ارسااال کردنااد (روزنامااه ایااران73 ،رجااب 0011ق،

داشتند (بهار .)07/7 :0030 ،هماان طورکاه اشاار شاد

ش .)7 :0011این به علت أثیرات سوء ناامنی ،برحیات

از هفتاد

جعفر شهری عداد بازارها و بازارههها را بی

و نظم داخلی را برای

ا میداند؛ به عالو حجر ها و یمچههاایی نیاز وجاود

انجام فعالیت خود الزم میداناتند .در نتیجاۀ سارکوب

داشتند (شهری 003/0 :0033 ،ا )011؛ بناابراین آنهاا

عشااایر جنااوب بااه دساات رضاااخان ،عاادد فراواناای از

جمعیت درخور وجهی بودناد .گرهاه فاوران درصاد

رؤسااای اصااناف ،بااه اسااتقبال او رفتنااد و بیانیااهای در

جمعیت وجه ولیاد شاهری خارد کااالیی را در آخار

آنان بود که اصناف وجود آرام

عصر عاجار 77درصد و در عصر پهلاویاول 00درصاد

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

می داند (فوران 030 :0088 ،و )037؛ یعنی این جمعیت

رضاخان ،یعنی برعراری مرکز سیاسی اعتصاادی ،محاو

به علت ییر ش ل یا عطیلی کاابوکارشاان ،کااه

استقالل درونی آنها ،افازای

پیدا کرد اند .رضاخان از ابتدا ،متوجه اهمیات پشاتیبانی

و )...پی بردند به جرگه مخالفان او پیوساتند .ازطرفای،

بازاریان ،برای کاب مشروعیت خود بود؛ لذا در عصار

در این دور  ،میزان واردات بار صاادرات مایهربیاد و

ریاسااتالااوزراییاش بااه اسااتفادد سیاساای از بازاریااان

درآمدهای دولت نیز هندان هشامگیر نباود .در نتیجاۀ

پرداخت .هدف از ایجاد هیئت ا حادیه اصاناف هاران،

وزیع نشدن درآمد بین مردم و حمیل مالیات ،باه ویاژ

در سال 0011ش0371/م ،اأمین مشاارکت اصاناف در

برای ایجاد صنایع جدید و گرانی کاالها ،عدرت خریاد

جریان انتقال سلطنت به پهلوی بود که عوامل رضااخان

مااردم افاات کاارد؛ لااذا بااازار هناادان رونقاای نداشاات.

در ایجاد آن نق

داشتند .در بیانیه آنان آمد بود:

کااالو صانعت خاارجی

(عصرحدید ،خرداد  ،0012ش .)73 :13بنابراین ،وعتای

«هیئت ا حادیه اصناف هران ...به مام اصناف اعالم

رضاخان برای برعراری جدد شروع به کار کرد ،اصناف

میدارد که برای عطع ریشه فاااد عاجااری ...نهضات و

و بازاریان ازجمله گرو هایی بودند که در کنار رهباران

عیام کرد است» (اشرف.)70 :0021 ،

مذهبی عرار گرفتند و با برنامه های غیربومی او مخالفت

باایاری در ایجااد خاوشبینای و

این بیانیاه نقا

کردند و متوجه مقدمههینی او برای حکومت شدند.

امیدواری ،به سردارس ه داشت .رضااخان بارای جلاب

از مهم رین برنامههای رضاخان در این راستا ،طارح

وجه و کاب شاهرت ،باهویاژ باین طبقاۀ متوساط و

مائله جمهوری خواهی بود کاه باا مخاالف سرساخت

ااود هااا ،در مراساام مااذهبی 7هااون عاشااورا ،حضااور

مردم بازار هران و علماا روباهرو شاد (حااتری:0031،

یااک دسااته عاازاق ،در عاشااورا

 .)082گرهه با وجه به خاوشبینای کاه باه او وجاود

پابرهنه به بازار می آمد که محل جمع عازاداران باود و

داشت ،بایاری از طبقات با لگرافهایی از این برناماه

در مراسم روضه خوانی اصناف شرکت می کارد (عاین-

دفاع کردند .به زعم گرو های سنتی ،جمهاوریخاواهی

الالطنه 3133/8 :0028 ،ا  .)3112با وجه به اعادامات

در واعااع باادعتی در ساااختار سیاساای هناادین عرناای

بعدی ،می اوان گفات هادف رضااخان جلاب وجاه

حکومتهای ایرانی بود؛ بنابراین علمای طراز اول ،بارای

بازاریان و الش بارای فریاب آناان باود .رضااخان در

نشاندادن ناخرسندی خاود از متحاد سانتیشاان ،یعنای

باترسازی برای عدرت گیری ،از هیچ الشای فروگاذار

بازار ،کمک گرفتند و آناان علیاه جمهوریات دسات باه

باود؛ ولای باا کیاه

ظاهرات خیاباانی زدناد (ا اابکی .)80 :0030 ،ازجملاه

صرف بر این نهاد ،نمی واناات اهاداف خاود را جلاو

رهبران مذهبی مخالف رضاخان ،مادر

و خالصایزاد

ببرد .در این راستا ،اتتالفی با احزاب هندگانه ،ازجملاه

بودند که نفوذ فراوانی میاان بازاریاان داشاتند .آن دو باه

اصالح طلبان که وارث اعتدالیون پیشاین باود ،صاورت

همرا شصت نفر از نمایندگان اصناف ،در منازل مادر

گرفت .حزب اصاالح طلبای کاه رهباری آن در دسات

جمع و بارای ساقوط کابیناه وعات گفاتوگاو کردناد

روحانیان و جار بود (آبراهامیان .)011 :0088 ،اصاناف

(بهبودی)111 :0027 ،؛ بنابراین بازاریان و پیشاه وران در

رابطۀ نزدیکی که باا علماا داشاتند،

نشان دادند و وعتی

مااییافاات .او در رن

نکرد 0.پایۀ اصلی عدرت او ار ا

و بازاریان براسا

عطعاث از نمایندگان این حزب اطاعت میکردند.
اصناف مختلف بازار وعتای باه ماهیات اصالی کاار

برابر برنامۀ جمهوری خواهی ،واکن
بین مدر

و بهرامی ،دبیراعظم ،درگیری صورت گرفات

و در نتیجۀ سیلیخوردن مدر  ،به مصداق این بیت:
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از این سیلی والیت پر صدا شد

سردارس ه الش میکرد با کماک رؤساای اصاناف،

دکاکین باته و غوغا به پا شد

برنامه های خود را عملی کند؛ ولی آنان عرایضی نظایم

باته شدن بازارها نشانه عالعه بازار به هر امری باود

و امضاء کردند که افراد باه مجلاس برساانند و پاس از

و با کشید شدن درگاهی به باازار ،یرانادازی صاورت

باااتن بااازار ،نمایناادگان اصااناف در صااحن بهارسااتان

گرفاات (هاادایت 737 :0030 ،و 730؛ مکاای:0037 ،

ایاتادند و عرایضی در نقد آن نوشتند (ماتوفی:0020 ،

 178/7و  .)173انگیز آنان در این بار  ،بیشاتر ماذهبی

 131/0و  .)131بنابراین این بار نیز ،طبقه متوسط سنتی

باود و از عواعاب آن اینکاه ممکاان باود ،باه وضااعیت

با نقشه های دولتی مخالفت کردند .این اولاین مخالفات

اعتصادی آنان نیز ضربه بزناد .هرهناد بیشاتر اصاناف،

آنان با رضاخان بود و در حالی بود که جار به عناوان

معنای جمهوری را همانند معنی مشروطه نمایدانااتند

طبقهای مشروطه خاوا  ،باا وجاه باه امنیتای کاه او در

(دولااتآبااادی .)010 :0037 ،در واعااع عطیلاای بااازار،

کشور ،برای حق نهادهای مدرن به عمال آورد باود،

مائلهای بود که در رویدادهای مختلف کرار مایشاد؛

به حاکمیت او گارای

یافتناد ( رابایفارساانی:0081 ،

مثالث در شیع جناز عشقی ،شاعر ،بازارها عطیل شاد و

 .)120این همراهی ا حد بایاری ،ناشی از امیاد بارای

در حادثه عتل ایمبری ( ،)Imbrieکناول آمریکاایی ،باا

عانون مداری و امنیات داخلای باود کاه باه زعام آناان،

اعالم حکومت نظامی عداد بایاری از معاریف باازار و

عاجارها واناایی برعاراری آن را نداشاتند و در مجلاس

کااابه دسااتگیر شاادند (بهااار 012/7 :0030 ،و .)072

پاانجم ،بااه بااایاری از خواسااتههااای آنااان عماال شااد.

همین طور در جریان بلوای نان و کمباود خواروباار در

بههرحال ،بازار مرکز ثقلی برای جمع مخالفاان و اباراز

آخر اباتان 0011ش0371/م ،آنان با یورش به سامت

وجود گرو های مخالف با دولت وعت بود .همینطاور

مجلس و باتن دکانها گفتند ما شاا را مایخاواهیم و

در جامعۀ مذهبی ایران ،باین علماا و بازاریاان ا حاادی

آرام

محکم و دوسویه وجود داشت و آن دو به پشتوانۀ هام،

شاادند (بهااار 731/7 :0030 ،و )733؛ بنااابراین طبقااه

در برابر حکومت میایاتادند؛ البته در مقایااه باا دورد

نشان میداد.

سلطنت رضاشا  ،عدرت این اتتالف افزون ار و عادرت

گرهه عطیلی ها موعتی بود .در ایان زماان ،نماینادگان

اصناف مختلف و بازاریان عبال از سالطنت پهلاویاول

اصااناف و بازاریااانی کااه در مجلااس حضااور داشااتند،

بیشتر بود؛ هراکه هنوز برنامههای نوسازی اجارا نشاد

خالصی زاد را فرساتادند اا اعتاراق ماردم را االیم

بود و رضاخان ا رسیدن به سلطنت ،باید صبر میکارد

رتیس مجلس کند و اصاناف در برابار مجلاس ،برضاد

و به طور کامل ،آنان را نباید کنار میگذاشت.

سردارس ه نمی خاواهیم و سا س باا نطا مادر
بازاری بدین وسیله در برابر دولت واکن

جمهوریت شعار دادند (کارونین 000 ،0082 ،و )001؛
بنابراین ،همچون دورد دوم عاجاار ،اصاناف و بازاریاان

بافت شهری و همبستگی بعین بعازار و روحانیعان در

دوبار در جریان مااتل روز عرار داشتند و از مخالفاان

عصر رضاشاه

به شمار میرفتند .در روند حوادث نیز ،عد باایاری از

با مطالعاه سااختار شاهرهای ایاران دور اساالمی،

از

می وان دریافت که بازارهای اصلی و عدیمی شهر غالبااث

طرفداران الیحه بود ،غاتله جمهوری خاواهی ل او شاد

در کنار ماجد جامع واعع شد و معمااری ایان بناهاا،

آنان زندانی شدند و نهایتاث هون عداد مخالفان بای
(.)Ashraf,1990:37-38

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

مکمل همدیگر بود اند .همین مائله که ار باط بایاری

ساکنان شهرها زندگی عمومی خود را سازماندهی کنند.

با مااتل اعتقادی داشت ،بین دو نهاد بازار و روحانیاان

نتیجااۀ رکیااب ایاان شاابکۀ مشااتر  ،در جنااب هااای

یا اعتصاد و مذهب ،همبااتگی ایجااد و هماین ار بااط

اعتراضی ،ایجاد ا حادی فعاال باین باازار و مااجد باا

دوسویه ،در حوالت این دور نقا آفرینای مایکارد.

پیامدهای سیاسی با حداکثرِ اهمیت ،در ایران بود .ا حاد

ابزار اصلی برای ایجاد همباتگی ،موعظۀ نماز جماعت

علما و بازار در زمینههاای باایار و باه علال مختلاف،

بود و بازاریان برجاته ،در زمان نماز و به این مناسبت،

وسعه پبدا کرد و بازاریان با علمای شیعی همباتگی و

به بحث دربار مااتل مربوط به منافع متقابل در کااب

ا حاد سنتی داشتند .نزدیکی و همباتگی فیزیکی باازار

و کار و گاهی ،در عرصۀ سیاسی میپرداختند ( Ashraf,

و ماااجد ،در ساااختار شااهرهای ایااران دورد اسااالمی،

 .)1990:31-32قویاات عقایااد مااذهبی و اخالعاای و

ازجمله عوامل مهام ا حااد باود (.)Ashraf, 1990: 31

بنیادهایی که می واند در جهت بقای اصول دین اساالم

بازار نبض جامعه بود و با نظام خاصای برعارار باود و

عمل کنند ،از کارکردهای اصالی باازار باود (فالمکای،

کاالهای اصلی زندگی ،در آنجا معامله میشد .ماجد و

 .)010 :0021این همباتگی و نزدیکای عامال محار

حمام عمومی هم ،در مجاورت آن باود و محلای بارای

کابه در مشارکت سیاسی نیاز باود؛ بناابراین ،باازار در
کنار ماجد و مکتب ،ازجمله مراکاز ماذهبی باه شامار
میرفت ( .)Groot, 2007: 23این همبااتگی در واعاع،
نق

انتشار اخبار به شمار میرفتند.

1

بازاریان با روحانیان و مجاامع پهلاوانی نیاز ار بااط
داشتند و عضویت در این گارو هاا ،باه آناان احااا

بایاری در حوالت و بای مردم بازی کرد و در

امنیت می داد و آنان با شرکت در مراسام ماذهبی ،ایان

حااوادثی همچااون مشااروطیت نیااز ،کااامالث مااؤثر بااود.

احاا

را قویات مایکردناد (آپتاون 012 :0081 ،اا

اجالملو اشار کرد است کاه علایرغام ساختگیری

)013؛ بنااابراین هماااایگی باعااث ار باااط نگا نااگ و

دولت و اینکه مناسک مذهبی نشانۀ عقبمانادگی باود،

دوسویۀ آنان شد بود .جدا از مااتل مذهبی ،روحانیاان

کابه و جار و طبقات عوام ماااجد را پار مایکردناد

برای اجرای برنامه های خود ،به پول احتیااج داشاتند و

(آیرملو .)717 :0081 ،نکتۀ درخور عما دیگار اینکاه

بازاریان و اصناف نیز به پشتوانهای عوی در برابر دولت

دو گرو فوق ،در طول حکومات پهلاوی اول ،هماوار

نیازمند بودند .در بازار پرداخت مالیات دینی ،کمک باه

دشمن و مخالف اصلی برنامههای او بودند و با رغیاب

مؤساات خیریه و حفظ رابطهای به طور کلی خوب باا

آنان بود که ود مردم وارد عرصه مایشادند .باه زعام

علما همه نشانههایی از قوا باود (.)Ashraf, 1990: 31

کشاورزیان:

با وجه به ساختار مذهبی کشور و ا حادی کاه باین دو
مخالفت علما و بازاریاان باا

نهاد روحانیان و بازار وجود داشت ،سیاست هاای دورد

«این همکاری براسا

دولاات اسااتوار بااود و ار باااط ایاان دو در هاار یااک از

رضاشا در راستای ماذهبزدایای ،باعاث نارضاایتی و

جنب های اجتماعی عرن بیاتم ،گواهی بر وجود ا حاد

واکن

اصناف ،به عنوان طبقه متوسط سنتی ،میشد .او

و همباتگی می باشد که بر دشمنی با نوسازی اعتصادی

بعااد از رساایدن بااه پادشاااهی ،ظاااهرات عمااومی در

و باادعتهااای ایاادتولوژیکی اصاارار ماایکردنااد»

عیاادعربان و زنجیرزناای مااا محاارم را ممنااوع کاارد

(.)keshavarzian, 2007: 233

(آبراهامیااان)021 :0088 ،؛ گرهااه عباال از ساالطنت ،در

رکیب بازار و ماجد ،عرصهای فراهم مایکارد کاه

مراسم شرکت میکرد.
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حادثۀ مهم دیگر ،ییار در سابک معمااری برخای

حضور داشتند (کا وزیان)08 :0087،؛ بناابراین گازارش

بازارها بود که در این دور  ،ادارد بلدیه (شاهرداری) آن

فااوق ،ناشاای از امیاادواری ایاان طبقااه جامعااه ،بااه

را انجام مایداد؛ ماثالث ایجااد ییار در روشانایی باازار

روی کارآمدن رضاشا بود و اینکه بادین وسایله ،مناافع

اُرسی دوزها (شهری .)171/0 :0033 ،بازاریان و اصناف

خود را حفظ کنند.

در مراسم مذهبی و عزاداری شرکت فعال داشاتند و در

رضاشا به صنف روحانیان و بازرگاناان و بازاریاان

اعیاد دینی ،هزینه های باایاری متحمال مای شادند .در

واباتگی نداشت و با کاه

وان سیاسای و ماالی ،در

سال 0013ش0301/م ،بعاد از صاویب عاانون بلدیاه،

پی متحول کردن حیاات آناان باود (بروجاردی:0083 ،

نظامنامه ای برای نحو اجرای این مصوبه نظیم شد کاه

 .)007شاید اغراق باشد که رضاشا کاالث آناان را نادیاد

در آن ،وظااایف ایاان ادار در اماار خریااب ،اارمیم،

می گرفت؛ ولای در مقایااه باا شااهان عاجاار ،ار بااط

نوسازی ،نقشه کشی و ...به طور مفصل ،وضیح داد شد

کمتری با این اعشار داشت .همچنین ،سیاست نوساازی

(سامکا ،ش سند ندارد ،بازیابی .)731/8211أسیس این

جامعه منجر به پیدای

الیههاای اجتمااعی جدیادی از

نهاد ،به معنای آغاز دور جدیدی در اریخ معمااری و

روشنفکران و دیوانااالران و ،...درکناار طبقاات سانتی

حیات شهرنشینی بود و پیشه وران و اصناف مختلف ،از

شد و همین مائله از اهمیت آنان میکاست.

آن ماتثنی نبودند.

در این دور نیز ،گامهای بلندی برای صانعتیشادن
کشااور ،از را جااذب ساارمایه خااارجی برداشااته و

تأثیر سیاسعتهعای رضاشعاه بعر جایگعاه و موضعع

کارخانه های بایاری ساخته شد و این امر ،نقا

اصناف در دهۀ اول قرن۹1ش۹1/م

را در اعتصاد کمرنگ کرد .رضاشا اعتقاد داشت هرهاه

باازار

در جریان به سالطنترسایدن رضااخان ،اصاناف و

ماشااین بیشااتری بااه کشااور وارد و کارخانااه بیشااتری

پیشهوران که از احمدشا عاجار عطعامیاد کارد بودناد،

أسیس شاود ،ماردم باه هماان ناابت ،خوشابخت ار

شرکت کردند و به او بریاک گفتناد .بعاد از انصاراف

می شوند (بلوشار .)702 :0030 ،او بارای دولتایکاردن

رضاخان از جمهوری خاواهی ،بزرگاان اصاناف بریاز،

اعتصاااد و بااازار ،در ااالش بااود و در ایاان راسااتا،

مانند هاران ،در باازار دسات باه اعتصااب زدناد و باا

انحصارات دولتی شوروی می واناات الگاوی مناسابی

لگرافی 1،اعالم کردند اگر مجلس رضاخان را به جاای

باشد .در اواخر دهه 0011ش0370/م ،ایران جاارت را

احمدشااا نگااذارد ،آذربایجااان را جاادا خواهنااد کاارد

دولتی کرد و نظارت بر ولیادات شاروع شاد کاه ایان

()Wilber,1975: 79؛ گرهه همه اصناف یکدل نبودند.

روند به ضارر مناافع جاار باود (آوری 130 :0022 ،و

جمعی از جار و کابه باازار کاه باا کماک نظمیاه ،در

 .)137سیاساات اعتصااادی رضاشااا  ،وسااعه جااارت

فضای مدرسه نظام ،روباه روی خاناه سردارسا ه هاادر

خارجی و ورود کاالهای خارجی ،اا حاد هشامگیری

برپا کرد بودند ،بهامید آنکه بعد از اج گذاری ،ساخنان

وضعیت اصناف را ییر داد و در نتیجه پیوساتن ایاران

خوش از او بشنوند ،دو مطلب خواساتند :کو اا کاردن

به اعتصاد جهانی ،ساختار اعتصادی زمیناداری و محلای

دست عاجاریه از سلطنت و گذاشتن اج کیانی بار سار

کشااور ناگهااانی ییاار یافاات؛ پااس نق ا

و کااارکرد

(دولت آبادی .)023/1 :0037 ،جار برجاته و عادیمی،

بازارهای سنتی کم رنگ و همین مائله ،اصناف را بیشتر

همچون امین الضرب و محمد قی بنکدار ،در انتخاب او

متوجه هویت سیاسی خود کرد.

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

بعد از انعقاد عهدنامۀ مودت بین ایاران و شاوروی،

در اینجا از سوی اصناف ذکر شد ،عبل از اجرای عاانون

بنادر شامالی کشاور محال خلیاه کاالهاای روسای و

مذکور بود .بنابراین عاانون فاوق ،در پاساخ باه هجاوم

صدور مواد ایرانی به آنجا باود و روسایه باه بازارهاای

سیلآسای کاالهای خارجی به بازار صویب شد.

ایرانی نیاز داشات؛ لاذا جاارت باا رو  ،در انحصاار

در نظام مالیا ی عصار رضاشاا  ،عادرت اصاناف و

دولت عرار گرفت 3.در سال 0013ش0301/م ،انحصاار

بازاریان بهشدت کاه

یافت .اا ایان زماان ،همچاون

دولت بر جارت خاارجی برعارار شاد (فاوران:0088 ،

ساختار حکومت ،مالیات اصاناف نیاز منطقاهای باود و

)003؛ لااذا در نتیجااۀ ورود کاااالی خااارجی ،ولیاادات

نظم مشخصی نداشت؛ بدین معنی که پرداخات برخای

خارجی دهار رکود شد و اصناف هران و شهرستانهاا

از عوارق ،مختص به اصناف نواحی خاصی باود و در

اعتراق کردند .در دیما 0011ش ،0373/صنف کفااش

ناحیه ای دیگر ،همان اصناف از پرداخات آن هاا معااف

خواستار استعمال کاالی وطنی ،به جای پو ین خاارجی

بودند (نفیای 011 :0011 ،و  .)010ایان شاکیالت باا

شدند (مختاری :0081،سند 023/0 ،17و  .)081صانف

مایاال بااه سااوی احاازاب سیاساای ،نتواناااتند کااارکرد

ارسی دوز بریز ،در اسفند 0013ش0372/م ،در کاادی

اعتصااادی خااود را انجااام دهنااد و لااذا ،وانااایی حاال

بازارشااان عریضااهای بااه مجلااس فرسااتادند (اسااناد

مشکالت اعتصاادی را نداشاتند 2.در مجاالس دهاه اول

مجلسشورایاسالمی ،کاار ن ،03دوسایه  ،113شامار

سلطنت رضاشا نیز ،مذاکرات بایاری باین نماینادگان،

بازیابی)08733؛ همینطور صنف صابونچی ایان شاهر،

برای ل و مالیات های غیرضروری باه علات بیچاارگای

در مخالفت با رواج صابون خاارجی و رکاود کابشاان

اصناف انجام شد (لوح ماذاکرات مجلاسشاورایملای،

عریضااه فرسااتادند (اسااناد مجلااسشااورایاسااالمی،

دور پنجم ،جلاه ،070پن شنبه 03دلو0010ش) .باال و

کار ن ،01دوسیه ،31شمار بازیابی .)0118این نمونههاا

مالیات صنفی ،باا اصاناف باه عناوان انجمنای متشاکل

نشانۀ مخالفت این اصناف ،در مقابال سارمایه و کااالی

برخااورد نماایشااد و آنااان بااه عنااوان شااکیالت

خااارجی بااود و اینکااه بیگانگااان را دشاامن خااود

سیاسی اجتماعی ،به حیات خود ادامه دادند؛ اماا دولات

میداناتند .دولات باهخصاوص پهلاویاول ،عاوانین و

در الش بود عدرت خود را در برابر آنان افزای

دهاد

لوایحی در این زمینه صویب کرد؛ مانناد عاانون البااه

(فلور 013/7 :0031 ،و )012؛ بنابراین ،بدون وسااطت

وطنی ( رابی فارسانی 127 :0081 ،و )120؛ ولی در این

شکیالت صنفی ،امور اعتصادی را به دست گرفات .در

دور  ،ما شاهد ورود روزافزون اعالم خارجی هاتیم که

مجلس نیز ،بعد از مذاکرات مفصلی باین نماینادگان در

بیشتر ،به ضرر اصناف مام میشد و این یکای از علال

این خصوص ،عانون ل و مالیاات صانفی صاویب شاد

واردات به زیاان بازرگاناان و

(لوح مشروح مذاکرات ،عانون ال اء مالیاتهای صنفی و

اصناف سنتی بازار بود .اما این روند ،به ساود معادودی

مالیات سرشماری ،مصوب 71آذر .)0011علت وجودی

بود و گرو دیگری کاه ساو

اصناف و پیشه وران ،اخذ مالیات بود که با ل و آن ،نظام

می بردند ،افرادی بودند که در بازار سیا و عاهاق دست

صنفی به عنوان یکی از عناصر دستگا مالیا ی محو شد.

داشتند (فوران .)011 :0088 :دولات باا اجارای عاانون

بدین وسیله ،استقالل درونی آنان را گرفته و عرار شد که

انحصار جارت خارجی ،در ساال 0013ش0301/م ،اا

مالیات واحدهای صنفی ،براساا

درآماد هار شاخص

حد بایاری واردات را محدود کرد و اعتراقهایی کاه

وصول شود .این حادثه در واعاع ،آغااز مباارز برضاد

مخالفت آنان بود .افزای
شرکت های جاری بزر
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استقالل نابی آنان و دشمنیشان با دولت وعت بود.

مصوب 0000/2/1ش) که ضاربۀ دیگاری باه اساتقالل

ضاامیمه ایاان عااانون فهرساات  732صاانف اساات

درونی و سنتی اصناف وارد کرد .این عانون امور عضایی

(مختاریاصفهانی ،0081 ،سند 017/0 ،08ا  .)012ایان

و دعاوی حقوعی آنان را به دادگااتری جدیاد واگاذار

زمان میلا و ،وزیر مالیه بود .این اعادام عامداناه ،بارای

کرد و الشی بارای عرفایکاردن آیاین دادرسای باود؛

سیطر اربابان صنعت ،بر شااگردان و اساتادان و

درحالیکه اصناف این دور  ،ازجمله عصاابان ،طباخاان،

کارگران صویب شد و ضربه سهمگینی به نظام صانفی

عهو هیان و ...میخواستند ادارد ارزاق بلادی ،باه اماور

وارد کرد ( .)Cronin, 2007: 75ازطرفی ،الشای بارای

صااانفی آناااان رسااایدگی کناااد ناااه عدلیاااه ناااوین

نظارت ماتقیم نه غیرماتقیم ،بر باازار و اصاناف باود؛

(مختاریاصفهانی 002/0 :0081 ،و  .)010در واعع بعاد

گرهه رضاشا آن را ناوعی عفاو عماومی مایداناات

از أسیس عدلیه نوین ،دعاوی عضاایی و رسایدگی باه

(بصاری .)01 :0011،بااااینحااال ،در برخاای از مناااط ،

شاکایات اصاناف ،بااه آن واگاذار شااد .اصانافی ماننااد

حاکمان محلی از آنان مالیاات صانفی اخاذ مایکردناد

طباخان ،عهو هیان (مختاریاصفهانی 011/0 :0081 ،اا

(اسناد مجلاس شاورای اساالمی ،کاار ن ،03دوسایه،11

 )011به ریاستالوزرا نامه دادند که ادارد بلدیه بر آنهاا

بازیابی)02000؛ برای نمونه ،شکایت هیئت اصناف ابهر

نظارت کناد؛ زیارا وجاه هنادانی باه آناان نمایشاد.

خماه از مباشران محل و همینطاور ،عریضاه اصاناف

ازطرفی ،خود اصناف نیز آن را مرجعی برای رسایدگی

شهرضااا از مطالبااه بقایااای مالیااات صاانفی (اسااناد

به شکایات به شمار آوردند؛ مثالث فردی به نام مشاهدی

مجلاااسشاااورایاساااالمی ،کاااار ن ،71دوسااایه،11

حیدر عناد ،علیه احمدولد عبادبیاگ بریازی باه علات

بازیابی .)02007مکاریان( ،کرایاه دهنادگان ههارپایاان)

پرداختنکردن بهای اجناسا  ،باه وزارت دادگااتری

ههارمحال اصفهان نیز ،در نامهای از وجود مالیاتگیران

شکایت برد (ساکما ،ش بازیابی .)738/87317رضاشاا

شکایت کردند (اسناد مجلسشورایاسالمی ،کاار ن،71

در جلااب وجااه طبقااۀ متوسااط ساانتی ،بااه انااداز

دوسیه ،003بازیابی )03711و نمونه های بایاری از این

روشااانفکران ،موفااا نباااود .ایجااااد انحصاااارات و

دست عرایض .ازجمله مالیات ماالخ شاویی و نظیاف

کارخانجات دولتی ،موجبات نارضایتی جامعۀ صانفی و

لمبااه و همااینطااور ع ااان (مختاااریاصاافهانی:0081 ،

جاری عدیم را فراهم کارد .ل او مالیااتهاای صانفی،

 012/0ا 000و  171و )170؛ بنابراین ،اصناف همچنان

عدرت و جمع مالیاات را از بزرگاان اصاناف گرفات و

مالیات مای دادناد .بعاد از صاویب عاانون مالیاات بار

برای ازبین بردن نظارت استادکاران بار زیردساتان اجارا

عایدات ،در مجلس هفتم ،ر یب اخذ مالیات از اصناف

شااد (آبراهامیااان 088 :0088 ،و  .)083ایاان عااانون بااا

مختلف شریح شد (مذکرات مجلس شورایملای ،دور

کنترل شکیالت صنفی و عیمات گاذاری و مداخلاه در

هفااتم07 ،فااروردین0013ش ،عراتاات الیحااه مالیااات).

حیات اعتصادی ،الشی در راستای مرکززدایی از بازار

بدین وسیله ،با صویب عاوانین جدیاد ،اصاناف بیشاتر

و کشیدن سلطۀ دولت بر آنجا بود.

کاه

واباته دولت شدند.

در مقایاه با دوران عبل ،اصناف در این دور  ،حت

در ایاان راسااتا ،عااانون دیگااری در مهرمااا 0000

کنترل دعی دولت بودند .پلیس محلای آناان را مؤظاف

ش0307/م ،در سه ماد به صویب رسید (لوح مشروح

کاارد بااود گاازارش جلاااات خااود را حویاال دهنااد.

مجموعه عاوانین حا  ،عاانون رفاع اختالفاات صانفی،

باناکهاا ،فروشاگا هاای

ازجمله علل آن نیاز افازای

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

زنجیر ای ،مراکز خرید جدید و ...بود که ار بااط میاان

سردر م از ها ،هیدن اجنا  ،رعایت بهداشت ،فاروش

دولت با اصناف را خصمانه کرد (فاوران)132 :0088 ،

بااا بلی ااات و اعالمیااه و( ...عصاار حدیااد ،اردیبهشاات

و این امر ا حد بایاری اصناف را در برابر دولت عارار

 ،0012ش 03 ،18ااااااا  .)70بلدیااااااه نیااااااز در

داد بود .بعد از استعفای سردارس ه ،در نتیجه شکاات

0013ش0372/م ،اعالمیه ای ههار ماد ای صادر کرد که

جمهوریت و بازگشت او ،ازجملاه برناماههاای دولات

در آن ،بر لزوم رعایت نکات بهداشتی از سوی اصاناف

جدید وحدت اوزان و مقادیر ،از روی مبانی علمی باود

أکید شد بود (مختااریاصافهانی :0081 ،ساند ش،12

(بهاااااااااااااااااااااااااااااااار .)87/7 :0030 ،در

 .)081/0همه این برنامهها ،برای کنترل و مداخله کامال

01خاارداد0011ش00/ژوتاان ،0371نیااز عااانون اوزان و

بر کار آنها بود.

مقادیر در یاازد مااد و یاک ضامیمه ،درباار اوزان و

این زمان بلدیه عیمتها را عیاین کارد باود؛ ولای

معیارهای پیمانهکردن باه صاویب مجلاسشاورایملای

گران فروشی هموار وجود داشت؛ لذا سر یپ نخجوان،

رسااید .ساااماندادن «اوزان و اکیااال» و پایاااندادن بااه

وزیر جنگ ،از نخاات وزیاری خواسات کاه صاورت

اختالف «سنگها و ع انها و رازوهاا» عابالث در شامار

عیمت هر کاال را در لیاتی فراهم کند و بازرسانی بارای

00نشریه بامداد ،خطاب به ادار بلدیه مطرح شد باود؛

مبااارز بااا ایاان رونااد ،بااه بااازار فرسااتاد ماایشاادند

ولای اجاارای آن اا ایاان زماان ،بااه اأخیر افتاااد بااود

(مختاااریاصاافهانی 080/7 :0081 ،ااا  800و  803ااا

(فالح و کار .)21 :0030 ،باه موجاب مااد دوم ،هماه

 .)870سرهنگ بوذرجمهری نیز در اعالمیه ای ،متخلفان

اوزان باید دارای عالمت مخصوص دولتی باشند و طب

از نرخهای عیین شد را به مجازات هدید کرد (دلادم،

مادد پنجم مام کابه و ع انداران و صانعتگرانی کاه در

 .)008/0 :0020این اعدامات از یک منظر ،برای ضاعف

حجر یا دکان یا کاروانارایی ،دارای اوزان علب باشاند

بنیه مالی و محاو اساتقالل درونای اصاناف باود اا باا

یا به وسیله آالت قلبی وزن و کیل کنند ،عالو بر ضبط

فاصلهانداختن بین روحانیان و بازار ،از پایگا اجتمااعی

آالت ،از سااه روز ااا یکمااا حاابس ااأدیبی ،مطاااب

آنان بکاهد .مائله عیین عیمت و ثابتبودن آن ،رسامی

شخیص محکمه ،محکوم خواهد شد (عوانین موضوعه

خااارجی بااود کااه بایااد در کشااور جاااری ماایشااد.

مصااوبات دور پاانجم عااانونگااذاری.)701 :0011 ،

(عصاارحدید ،آذر ،0012ش)03 :11؛ بنااابراین ،دولاات

بنابراین وضع این عانون ،نشانۀ بینظمی در اوزان بود و

وعت برای عرفیسازی جامعه ،ضعیف این دو طبقاه را

در این عصر ،برای جلوگیری از این مشکالت و مرکز

الزم میدانات .نکتۀ مهام دیگار اینکاه در ایان زماان،

اعتصادی به دست دولت ،اعدام کردند و عطعاث این عانون

همگاااام باااا نفاااوذ دولااات در باااازار ،باااایاری از

ا حد هشمگیری استقالل درونی فروشاندگان باازار را

صاحبمنصبان ،در کار بازار وارد شدند و برای افزای

کاه

مایداد .اا ایان زماان ،اوزان و مقاادیر مقیاا

وان مالی خود ،بهر بردند؛ مثالث سرلشکر آیرم ازجملاه

واحدی نداشتند و خودسرانه وزنه هاایی را هیاه کارد

این افراد بود (حکیمی 33 :0031 ،و  .)031ایان ماائله

بودند؛ لذا ،برای ایجاد اعتصاد دولتی ،هنین اعدامی الزم

نیز ،استقالل نابی بازار و اصناف و پیشهوران را کاه

بود .س س نیز اصول فروش عیین شاد کاه رعایات آن

میداد.

برای جار خرد فاروش و اصاناف مهام باود؛ ازجملاه

بنااابراین ،اصااناف عصاار رضاشااا از جنبااههااای

و مرغاوب ،داشاتن اابلو بار

سیاسیاعتصادی و از سوی او و باایاری از دولتماردان

داشتن محال دردساتر
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حت فشار بودند و سعی میشد با برداشتن واساطههاا،

با بررسی پایگا طبقا ی نمایندگان ،معلوم مایشاود

بهطورماتقیم ،در کار آنان مداخله شود .با ایان وسایله،

که طی این دوران ،یعنی مجلس ششم اا سایزدهم ،باه

هم ضربه محکمی به حیات درونی آنان وارد می شد و

ر یاااااب  77 ،70 ،08 ،03 ،00 ،3 ،07و 70درصاااااد

ماییافات؛

نمایندگان ،از بین اصناف و بازاریان انتخاب شادند کاه

لذا ،طبقات سنتی با نوسازی که باعث ضاعف موععیات

اکثاراث هنااد شا لی بودنااد (شااجیعی 710/1 :0027 ،ااا

آنان شد بود ،مخالفت مایکردناد .باااینحاال در ایان

 .)712این آمار به خوبی ،نشاان دهنادد ضاعف سیاسای

دور  ،برخالف دور عاجار ،مجالی برای ابراز نارضایتی

آنان ،همچون اوان اعتصاادیشاان ،اسات و در اواخار

در سطح گاترد نداشتند.

دور پهلوی ،از آنان کای به مجلس را نیافت .بنابراین

هم درآمد و سود دولت از این مجرا افزای

دست آنان به عنوان بخشی از طبقه متوسط و بورژوا ،از
جایگاه اصناف و بازاریان در انتخابات عصر رضاشاه

عدرت ملی و دخالت بر سرنوشت سیاسی کشور کو اا

و واکنش آنان در برابر نوسازی

شد؛ درحالیکاه یاک هادف اصالی آناان از شارکت و

از انتخابات بیات وههارگاناه مجلاس ملای ،هفات
دور در عصاار رضاشااا برپااا شااد .مجلااس ششاام ااا

مداخله در امور و مخالفت با دولت ،الش برای احقاق
حقوق و مطرحشدن در عرصههای مختلف بود.

سیزدهم 0011 ،ا 0003ش 0373/ا 0311م ،باا کماک

عصاار رضاشااا  ،در مقایاااۀ بااا عباال ،دورد شااروع

فرمانداران ،حت کنتارل رضاشاا باود (فاوران:0088 ،

اعاادامات نوسااازی و ایجاااد ییرا اای در کشااور بااود.

 .)001وزارت درباااار و داخلاااه و دفتااار مخصاااوص

ارین مخالفاان ،در

شاهنشاهی نیز ،در این روناد ایفاای نقا

مایکردناد،

اصناف و پیشهوران ازجملاه بازر

برابر نوسازی جامعه بودند .آنان در کنار علماا ،واکان

بنابراین در این وضع ،از وکالی حقیقی کای به مجلس

نشان می دادند و همچون ساب  ،ایاتادگی میکردند؛ در

را نمی یافات (اسانادی از انتخاباات .)23 :0028 ،...از

اباتان 0013ش0372/م ،وعتی دولت صامیم باه رواج

اصناف مخالف او نیز کای به مجلس را نمییافت .در

کال پهلوی گرفت ،علما به عم رفتناد و بازارهاا عطیال

این دور  ،برخالف عبل ،اصناف و پیشهوران نمایناد ای

شد (شاهابی .)031 :0030 ،اهمیات ایان ماائله زماانی

نداشتند و از بین جار ،هند نفری انتخاب شدند؛ مانناد

بیشتر در میشود که گفته شود ا این زمان ،رسام باود

امین الضرب و محمد قی بنکدار (اسنادی از انتخابات،...

همااه مااردم کااال بزننااد؛ هراکااه آن را نشااانۀ مااالمانی

 .)011 :0028در عصاار مشااروطیت ،اصااناف طبقااه

میداناتند (شهری .)137/7 :0033 ،این واکن

ساریع از

جداگانهای بودند و دستکم استقالل بیشاتری داشاتند؛

سوی مردم و علما ،نیز به اهمیتی برمایگاردد کاه آنهاا

ولای در اواساط سالطنت رضاشاا  ،آناان در ماذاکرات

برای رسومی ،همچون کاال ایرانای ،عاتال بودناد .نکتاۀ

نمایندگان راجع به مالیات بر عایدات ،جزء طبقه جاار

دیگر اینکه بازاریان بایاری از طریا فاروش کاال هاای

محاوب میشدند (ماذاکرات مجلاسشاورایاساالمی،

گوناگون ،امرار معاش میکردناد کاه ایان عاانون باعاث

دور نهم ،جلااه73 ،11آباان .)0007ایان ماائله نیاز،

کااد بازار آنان میشد و نه نها ایان صانف کاه اصاناف

امکان انتخاب و راهیابی نمایند ای از آنان به مجلاس را

فراوانی ،از سیاست های دولتی در بازار ،متحمل خاارت

به حداعل میرساند.

میشدند .این بود که واکن

نشان دادند؛ بنابراین انگیاز

اعتصادی و مذهبی آنان را به واکن

وامیداشت.

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

هایی در کشاور ایجااد

از جمله عوانینی که جنب

واکن

منفی نشان دادند (صالح .)023 :0088 ،ایان

کرد ،عانون نظام وظیفه باود .در جریاان ایان برناماه،

امر بیشتر به ع لت ار باط با مذهب و روحانیاان باود

اصناف به رهبری علما حصان کارد و باا عطیلای

که برنامۀ فوق ،الشی برای کم رنگ کردن نق

آناان

بازار ،در مقابل مجلس جمع کردند ( Cronin, 2007:

به شمار می رفت و از طرفی ،این اعدامات غیرمذهبی

 .)76-77اصناف باغمیشۀ بریز این عاانون را خاالف

و به عبیری ضدمذهبی ،بی سابقه بود .به هرحاال ،باا

اصول دین اسالم داناتند و خواستار ل او آن شادند

عملی شدن این برنامه ،کابه از فروش جنس به زنان

(اسناد مجلس شورای اسالمی ،کار ن ،03دوسایه،183

باحجاب منع شدند و این زنان ح ورود به باازار را

ش بازیابی .)03173همین طور کابۀ ویارکان آن را

نداشتند (امینی .)710 :0087 ،اشارف دربااب رفتاار

مخااااالف منااااافع خااااود داناااااتند (اسااااناد

بازاریان ،در برابر حوالت جامعه نوشته است:
« نگاارش بازاریااان در طااول ساالطنت رضاشااا

مجلااس شااورای اسااالمی ،کااار ن ،01دوساایه ،8ش
بازیابی .)1273کابه نجف آباد نیز ،از بای احترامای و

دوسویه بود؛ درحالی کاه ازاساتقرار نظام و عاانون و

سختگیری مأموران سربازگیری شکایت کردند (اسناد

رشااد اعتصااادی اسااتقبال ماای کردنااد ،از مداخلااه

مجلس شاورای اساالمی ،کاار ن ،71دوسایه ،000ش

بی

ازحد دولت در فعالیت های جااری ا باراز نفار

بازیابی .)77230این عریضه در واعع اعتراق به امار

داشتند ،سرکوب بازاریان وسط دولت ،پیشرفت های

نظام اجبااری باود کاه اصاناف و پیشاه وران را نیاز

جدید شهری که یک ارهگی فیزیکی بازار را ضعیف

مجبور می کرد ،فرزندان خود را به سربازی بفرساتند؛

کرد و انحراف از عوانین اسالمی که از نتای حاصال

بن ابراین کاابه و اصاناف در شاهرهای مختلاف ،در

از فرآیند غربگرایی بود ،انجام شد ( Ashraf, 1990:

مقابل برنامه های دولتی و جدد رضاشاهی که آنان را

.)38

از لحا مالی در نگنا گذاشته بود و سااختار سانتی
حیات آنان را حت أثیر ،واکن

نشان دادند.

این واکن

ها عالو بار انگیاز ماذهبی و االش

برای حفظ منافع ،ا حد باایاری باه علات مداخلاه

در ادامااه ساالطنت رضاشااا نیااز ،ایاان رونااد

مأموران دولتای و کماین پلایس مخفای باود .هزیناه

عرفی سازی جامعه ادامه پیدا کرد .از دیگر برناماه هاا

لبا های جدید سنگین بود و فرساتادن بچاه هاا باه

عانون کال و ییار لباا  ،کشاف حجاب،شکاات

مدرسه و حصایل اجبااری ،موجاب کااه

کماک

عدرت مذهب ،عرفی کردن عاوانین و ...باود .عاوانین

فرزندان اصناف به پدرانشان می شاد (آپتاون:0081 ،

عضایی غیرشرعی و عانون سربازی باعث حصان در

 001و  )000؛ بناااابراین ،سااااختار زنااادگی مااادرن

بااازار هااران و شاایراز شااد (فااوران.)021 :0088 ،

به ادری سابک سانتی آناان را ییار داد .ازطرفای

ناآرامی هاای ساال 0001ش0301/م ،نیاز باه ماائله

سیاست های داخلی ،برای آن ها خوشایند نباود؛ ولای

کشف حجاب بود که منجر به اعتراضا ی ،ازجمله در

ازآنجاکااه دورد رضاشااا  ،دورد فشااردگی نیروهااای

مشهد شد ( آبراهامیان .)083 :0088 ،در ایان جریاان

اجتماعی بود ،اصناف نیز ناهاراث به همکاری پرداختند

اعتراضی این دور باود،

(فاااوران 020 :0088 ،و  )021؛ گرهاااه ساااکوت و

که شاید جدی رین واکن

جار و کابه و م از داران ،به اساتثنای فروشاندگان
لوازم آرایشی و لبا های جدید ،در مقابل این برنامه

همکاری آن ها ،به معنی رضایت نبود.
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شهرسازی دوره رضاشاه و نقش آن بر وضعیت اصناف

اصناف و صاحبان حرف و بازاریان را نیاز حات اأثیر

ا عصار پهلاویاول ،وضاعیت ظااهری باایاری از

عرار می داد .رشد سریع صنعت و ادارات دولتی ،ههارد

شهرهای ازجمله هران ،مناسب نبود .فقدان روشنایی و

شهرها را دگرگون کرد .محالت عدیمی از بین رفتناد و

نقشههای خطکشایشاد  ،وجاود حصاار و درواز و...

مراکز جدیدی ایجااد شادند (آبراهامیاان.)081 :0088 ،

ازجمله ویژگیهای آن بود و شهر به هند محلاه اصالی

شهری اشار کرد اسات ،رضاشاا مای خواسات هماه

قایم شد باود (شاهری 00/0 :0020 ،اا  .)73اساسااث

بازارهای عدیمی را نابود کند؛ ولی موف نشد؛ بااینحال

بافت شهرها ،در مقایاه با نمونههاای مادرن آن ،ظااهر

بازارهای کنار خندق ،عطارها ،مرغیها و گلوبناد  ،باا

مناسب و منظمی نداشتند و با شکیل دولات پهلاوی و

خیابانکشیهای زمان پهلوی از میاان رفتناد و بازارهاه

أسیس ادارد بلدیه ،زیرنظر بزرجمهاری 8،زمیناه بارای

پامنار باه صاورت خیاباان درآماد و بازارهاای ااز ای

برهم زدن شکل بیرونی شهرها ،ازجمله پایتخات فاراهم

سااربرآوردند (شااهری 002/0 :0033 ،ااا  .)070همااین

شد .در دور پهلوی ،برنامه وسعی برای خریب بناهای

حوالت به ادری  ،باازار را از وابااتگی باه ولیادات

عدیمی ،عباور و بناهاای ماذهبی و کشایدن نقشاههاای

روستایی رهانید .ییرات فیزیکی شاهرها در دهاه دوم

جدید ،درپی گرفته شد و بلدیه ضمانت اجرایای آن را

حکومات رضاشاا  ،در غالاب عاوانین نوساازی ،یعنای

باار عهااد گرفاات 3.بااا رویکارآماادن رضاااخان ،بااه

عااریض و ساااخت خیابااانهااا و میاادانهااا و ...را

شهرنشینی و مبارز با ساخت فئودالی جامعه ،وجه شد

شهرداریها انجام میدادناد و ایان حاوالت ،باه نوباۀ

و مقدمۀ این کار ،ایجااد ییارات اساسای ،در بافات و

خود ،کارکرد بازار و محالت عدیم را ضعیف کرد.

بنای عدیمی شهر و خیابان کشی باود .حاوال ی کاه در

به بعیت از پایتخت ،باا کماک بلدیاه ،در والیاات

این دور  ،با آمیخاتن سابک معمااری سانتی ایرانای و

مختلف نیز اعدامات روسازی و خیابانکشی انجاام شاد

اروپااایی ،در بافاات ایاان بناهااا رخ داد ،باایسااابقه بااود

(ماااتوفی 717/0 :0020 ،و  .)710بازارهااا بااه علاات

اعتصاادی

اهمیتی که در اعتصاد داشتند ،بهطور کامل از بین نرفتند؛

پررنگی داشتند؛ ولی به لحا عرارگرفتن ،هندان مانظم

ولی ایجاد خیابان های جدید ،باعث پیدای

رعیبی برای

نبودند.

بازارهای سنتی شاد .خیاباان کشای هاای جدیاد ،بارای

(رجبی 71 :7101 ،ا  .)00بافت بازارها نق

این زمان پیشاهوران و ساایر ماردم جناوب هاران،

برپایی نمایشگا های جدید موعتی و داتمی ،در بیرون از

محااال عرارگااارفتن ماجدشاااا و باااازار اصااالی ،در

بااازار باااتری فااراهم کاارد (فااوران)011 :0088 ،؛

خیابانهای نگ و اریک باه سار مایبردناد (ایواناف،

درحالیکه عبالث عمد رین محل هیۀ کاال ،بازارها بودند.

 .)81 :0013ااا سااال 0311م0071/ش ،در بااایاری از

خیابان در این زمان ،فعالیت های شهری را رونا داد و

شهرها ،با نقشههای جدید ،ساختار فیزیکی ییر شاکل

در فضاهای شهری ،به عریف وجایگا ااز ای دسات

داد و بازارهااا و خیابااانهااا عطااع و بناهااای جدیااد در

یافت که بازارهای عدیمی فاعد آن بودند (کیانی:0080 ،

مجاورت بافات عادیمی أسایس شاد ( Groot, 2007:

)711؛ بنابراین در این دور  ،وضعیت درونی بایاری از

 .)34بنابراین ،ییرات گاترد ای در ساختار شهرها باه

طبقات و شکل ظاهری شهرهای مهم ،با ایجااد بناهاا و

وجود آمد و این مائله ،اکثر شهرنشاینان و هماینطاور

أسیاات جدید ییر پیدا کرد و هماین ماائله سابب
ییرات بایاری در زندگی ماردم مایشاد؛ هرهناد در

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

عماال ،بااایاری از الزامااات زناادگی ،ماننااد دورد عباال

آنها با روحانیان و علما رابطه نگا نگی ایجاد میکرد.

همچنان وجود داشت .آخرین نکته اینکه در ایان دور ،

برآمدن رضاخان سرآغاز عصر از ای ،در سرنوشت

بازارهای کوهک محلی فراوانی ،در اکثر شهرها احداث

و وضعیت سیاسی و اعتصاادی و اجتمااعی آناان باود.

شد (حاامیان )08 :0030 ،و بدین ر یب ،رعیبی بارای

روند حوادث از این مرحلاه باه بعاد ،زنادگی آناان را

بازارهای اصلی به وجود آمد .سمبل شهرهای ایاران اا

حت أثیر عرار داد .اطّالع از دساتاوردها و کارکردهاای

این دور  ،بازار و ماجد بود که جای خود را به خیابان

آن ها ،لزوم کنترل و مداخلۀ بیشتر بار وضاعیت درونای

داد؛ بنااابراین در ایاان دور  ،در نتیجااۀ برنامااههااای

این مجامع را برای رضاخان و طرفداران

ار

شبهمدرنیاتی 01،بافت فیزیکای شاهرها و باه دنباال آن

کرد بود .در سیاست های دولتی این دور  ،از جنبههای

ساختار و سبک معیشت بازاریان نیز ییر پیدا کرد.

محاو

مختلف سعی شد ،نفوذ دولت در بازار افزای

یافتاه و

استقالل درونی ساب نهاد بازار و افاراد وابااته باه آن،
یعنی اصناف و پیشهوران ،کاه

نتیجه

یابد .خیابانکشیهاای

در ااااریخ ایاااران دورد معاصااار و باااهویاااژ باااا

جدید الگوهای سنتی را بر هام زد و بازارهاا در برابار

روی کارآمدن حکومت پهلوی ،مائلۀ بایار مهم ،ییار

بناهای جدید ،اهمیت اریخی خود را از دسات دادناد.

وضعیت درونی و ساختار زندگی گرو هاای اجتمااعی

سیاستهای اعتصادی دولتای ههارد ظااهری اعتصااد و

است .در این راساتا ،اصاناف و بازاریاان یکای از ایان

جامعه را متحول کرد و ازجملاه پیامادهای ایان روناد،

طبقات به شمار می روند که در نتیجۀ نوسازی ساریع و

ضعیف فعالیتهای صانفی و جامعاه باازاری باود؛ در

همه جانبۀ کشور ،در کانون وجه دولات عارار گرفتناد.

نتیجه ،این گرو ها که هموار پشتیبان روحانیان بودناد،

رژی،

منزوی شدند .با ازدسات رفاتن اوان ماالی و اساتقالل

انقالب مشروطیت ،جمهوریخاواهی و ...نقا آفرینای

درونی ،در واعع کارکرد سیاسی اصناف و بازاریان نیز از

کردند .هرهند به علت کمسوادی و ضعیفبودن ساطح

بین رفت؛ لاذا در عصار رضاشاا  ،بارخالف عبال ،ماا

جربۀ سیاسی ،معموالث آلت دست اعیان و سیاستمداران

حضور فعال بازاریاان را در سیاسات شااهد نیااتیم و

دیگر عرار میگرفتند و بهندرت ،از خاود اساتقالل رنی

عداد نمایندگان آنان در مجلس کااه

یافات .گرهاه

نشااان ماایدادنااد .ایاان گاارو در جریااان نهضاات

آنان ازجمله مهم رین مخالفان او به شامار مایرفتناد و

گروهی که در حوالت مهمای همچاون جناب

مشروطهخواهی ،فداکاری بایاری از خود نشان دادند و
بااایاری از بزرگااان مشااروطهخااوا  ،از میااان ایشااان
برخاستند .مراکز مهم همچون مااجد ،کایا ،موسااات
خیریه ،سازمانهای صنفی ،عهاو خاناههاا و ...هماه در
بازار عرار داشتند و اصناف ،گردانندد اصلی آنان بودناد؛
حداعل به لحا مالی .اصناف و بازاریان بیشتر به علات
منااافع اعتصااادی ،بااا دولااتهااای زمااان خااود مخااالف
می کردند؛ ولی این انگیز  ،در کنار عالی ماذهبی ،باین

در کنار علما ،نها طبقه ای بودند که در مقابل برخای از
برنامااههااای پهلااوی اول ،ازجملااه جمهااوریخااواهی
وکشف حجاب ،ایاتادند؛ لذا در انتظار رفاتن او ماندناد
و در جریان خروج او از کشور ،واکنشی نشاان ندادناد.
روند نوسازی کشاور و ایجااد دولات مادرن ،نیازمناد
برخورد عاطعانه با گرو های نیمهماتقل داخلی ،ازجمله
اصناف و بازاریان بود که این امر ،عدرت دولت مرکزی
را در بین آنان افزای

داد .دولت با اعمال سیاستهاای

خااود ،باار بااازار مااانع از ااداوم و پویاااییِ همباااتگی
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دوطرف بازار و روحانیان شاد .در ایان دور  ،اصاناف و

گرفته بود (بهشتیسرشت 032 :0087 ،ا .)111

صاحبان حِرَف بایاری از بین رفتند و اصناف جدیاد ،باا

 .3بعااد از عهدنامااه مااودت 0370م0011/ش و ل ااو

وجه باه مقتضایات روز ،ایجااد شادند و خواساتههاای

امتیازات روسیه ازاری ،مناسابات باین ایاران و روسایه

جدیدی در آنان به وجاود آماد کاه بررسای آن نیازمناد

رون گرفت (جهانآرا 21 :0031 ،ا .)081

پزوه

 .2اصناف و نظام صنفی در اریخ معاصر ،باا وجاود

ماتقلی است.

مام اهمیتی و کارکردی که در حوالت داشته ،از پویایی
درونی و عانونی خود برخوردار نبود اسات و حتای باه

ینوشتها
 .0اصناف ایرانی با وجود مام نقاایص و کاساتیهاا،

زعم عد ای از محققان ،فقدان وجود نظام صانفی واععای

در مقایاه با اروپاا ،ازجملاه نهادهاای ساازماندهیشاد

از مواناع اااریخی رشاادنیافتن ساارمایهداری بااود اساات

هاتند (برای مطالعه بیشاتر از ساازمان اصاناف ر .باه

(دربااار آساایبشناساای اصااناف و شااکلهااا در اااریخ

فلور 7/13 :0031 ،ا .)31

معاصر ایران ر : .اشرف 02 :0021 ،ا )18

 .7رضاخان بعد از کود اا ،در مقااطعی بارای کااب

 .8کریم بوذرجمهری از نظامیان عصار پهلاویاول و

مشروعیت و همراهی مردم و علما باا خاود ،باه ماااتل

از نزدیکان به او بود کاه در 0017ش ،باه کفالات بلدیاه

مذهبی وجه میکرد (بارای اطاالع از برخای ظااهرات

هران منصوب شد و د سال متوالی ،رتیس بلدیاه هاران

مذهبی رضاخان ر .به آبادیان 033 :0083 ،ا .)110

بود .وی در نوسازی شهر هران و خیابانکشی و سااختن

 .0برای اطالع بیشتر از فرآیند عدرتگیری رضااخان

عمارات ضروری زحمات بایاری متحمل شد .کاریمآعاا

بااه آبادیااان،

عوارق جدیدی وضع و مالیات خودروها و کالااکههاا

و ماهیاات اعاادامات او بعااد از کود ااا ر.
0083؛ غنی.)0022 ،

 .1در زمااانی کااه رسااانههااای جمعاای و نحااو

و سااایر عااوارق شااهری را ل ااو کاارد .ادار خیریااه و
مریضخانه بلدیه و دارالمجانین و آ

نشاانی را أسایس

اطّااالعرساانی بااه عمااوم ،باارخالف امااروز دیجیتااالی و

کرد و در آسفالتکاردن خیاباانهاای هاران کوشاید .او

همگان و آسان نباود ،بیشاتر امااکن عماومی

وانااات سااهم عمااد ای در ماادرنیز کااردن هااران بااین

بودند که وظیفه فوق را انجام مایدادناد و باا وجاه باه

سالهاای  0017اا  0007داشاته باشاد (عااعلی:0083 ،

گفتمان فکری حاکم بار زماناه ،شالو ارین مکاانهاای

.)172

دردستر

شهری ،بازار و ماجد بودناد و اخباار شاهر از آنجاا باه

 .3زمااان رضاشااا در اااریخ شهرسااازی و معماااری

عموم میرسید .این نیز یکی از مهم رین علال اهمیات و

ایران ،در راستای برنامههای نوسازی و جادد و ماااتلی

کارکرد سنتی بازار و ماجد به شمار میرفت.

هون ناسیونالیام ،دور مهمای باود کاه طای آن ،بافات

 .1گفتنی است در بایاری از برنامههای داخلی عصار

بایاری از شهرها و شکل ظاهری ابنیه ییرات باایاری

پهلااویاول ،یااک روش مهاام باارای وجیااه اعاادامات،

پبدا کرد و اعدامات فراوانی نیز در اصالح شاهری انجاام

جوسازی و بلیغ به نفع او بود که یم طرفدار و مریادان

گرفت؛ اصالحا ی که در زماان مشاروطیت طارح شاد

او انجام می داد و این طور سیاستی در دیگر برنامهها نیاز

بود؛ ولی ا زمان رضاشا به أخیر افتاد بود (برای اطالع

وجااود داشاات؛ مااثالث در جریااان ییاار ساالطنت کااه

بیشتر از این جریان ،ر .به صفری 31 ،0030 ،ا .)733

لگرافهاای فراوانای باه طرفاداری از رضااخان شاکل

 .01این اصطالح از کا وزیان وام گرفته شد است.

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

منابع

ج .کتابهای فارسی

الف .اسناد و مدارک آرشیوی

 .آبادیان ،حاین ،)0083( ،بااترهای أسایس سالطنت

 .سااازمان اسااناد و کتابخانااه ملاای ایااران ،ش سااند
 ،07/0/01233ش بازیابی .730/3008
 ،----- .ش سند ندارد ،ش بازیابی .738/87317

پهلوی ،هاران :مؤسااه مطالعاات و پاژوه هاای
سیاسی.

 .آبراهامیاان ،یرواناد ،)0088( ،ایاران باین دو انقااالب،

 ،----- .ش سند ندارد ،بازیابی 731/8211

رجمه احمد گلمحمادی و محمادابراهیم فتااحی،

 .مرکااز اسااناد مؤساااه مطالعااات اااریخ معاصاار ،ش

هران :نی.

بازیابی.1281-07-7
 .مرکااز اسااناد مجلااسشااورایاسااالمی ،کااار ن،03
دوسیه ،183ش بازیابی.03173
 ،----- .کار ن ،03دوسیه ،113شمار بازیابی.08733

 .آپتون ،جاوزف ،)0081( ،حلیلای بار ااریخ معاصار
ایران ،رجمه عباسقلی غفاریفرد ،هران :سرا.
 .آوری ،پیتاار ،)0020( ،اااریخ معاصاار ایااران ،رجمااه
محمد رفیعیمهرآبادی ،هران :عطایی.

 ،----- .کار ن ،03دوسیه ،11بازیابی.02000

 .آیرملو ،اج الملاو  ،)0081( ،خااطرات ملکاه ماادر،

 ،----- .کار ن ،71دوسیه ،11بازیابی.02007

مصاحبهکنندگان ملیحه خاروداد ،ورج با ماانقلیچ،

 ،----- .کار ن ،01دوسیه ،31بازیابی.0118

محمودی علی ،هران :بهآفرین.

 ،----- .کار ن ،71دوسیه ،003بازیابی.03711
 ،----- .کار ن ،71دوسیه ،000بازیابی.77230
ب .مجموعه قوانین و مصوبات مجلس
 .لااوح مشااروح مجموعااه عااوانین ح ا  ،عااانون ال اااء
مالیاتهای صانفی و مالیاات سرشاماری ،مصاوب
71آذر.0011
 ،----- - .عانون ال اء مالیااتهاای صانفی و مالیاات
سرشماری ،مصوب 71آذر.0000
 .لوح مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دور پنجم،
جلاات 070و  ،071مذاکرات مربوط به ل و مالیات
صنفی.
 ،----- .دور ششم ،جلاه00 ،02آذر .0011
 ،----- .دور هفتم ،جلااه07 ،000فاروردین،0013
عراتت الیحه مالیات.
 ،----- .دور نهم ،جلاه ،11دوشنبه 73آبان.0007
 .مجموعااه عااوانین موضااوعه و مصااوبات دور پاانجم
عانونگذاری .0011 ،هران :ادار کل عوانین.

 .ا ابکی ،ورج ،)0030( ،جادد آمراناه ،رجماه مهادی
حقیقتخوا  ،هران :عقنو .

 .اساانادی از انتخابااات مجلااسشااورایملاای در دور
پهلویاول ،)0028( ،زیر نظر جمعی از نویااندگان،
هران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 .اشااارف ،احماااد ،)0013( ،مواناااع ااااریخی رشاااد
سرمایهداری در ایران :دور عاجار ،هران :زمینه.

 .امینی ،علرضا ،)0087( ،حوالت سیاسای و اجتمااعی
ایران :از عاجار ا رضاشا  ،هران :عومس.
.ایوانااف ،م ،)0013( ، .اااریخ نااوین ایااران ،رجمااه
هوشنگ یزابی ،هران :حزب ود .

 .بروجااردی ،مهاارزاد ،)0083( ،راشاایدم ،پرسااتیدم،
شکاتم ،هران :نگا معاصر.

 .بهااار ،محمااد قی ،)0030( ،اااریخ مختصاار احاازاب
سیاسی ،هران :امیرکبیر.

 .بهشااتیسرشاات ،محااان ،)0081( ،نقاا

علمااا در

سیاساات :از مشااروطه ااا انقااراق عاجااار ،هااران:
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پژوهشکد امامخمینی و انقالباسالمی.

رجمه یعقوب آژند ،هران :گاتر .

 .بصری ،علی ،)0011( ،یادداشت های رضاشا در زمان

 .عینالالطنه ،عهرمانمیرزا ،)0028( ،روزنامه خااطرات،

ریاست الوزرایی و فرماندهی کل عوا ،رجمه شاهرام

ماعود ساالور و ایارج افشاار،

کریملو ،هران :هاپخانه ار

.

 .بهبودی ،سلیمان ،)0027( ،خااطرات دوران رضاشاا ،
به کوش

غالمحاین میرزاصالح ،هران :طرح نو.

 .بلوشر ،فاون ،)0030( ،سافرنامه ،رجماه کیکااوو
جهانداری ،هران :خوارزمی.

 .رابیفارسانی ،ساهیال ،)0081( ،جاار ،مشاروطیت و
دولت مدرن ،هران :اریخ ایران.

 .حاتری ،عبادالهادی ،)0031( ،شایع و مشاروطیت در
ایران ،هران :امیرکبیر.

 .حاااامیان ،فاارخ و دیگااران ،)0030( ،شهرنشااینی در
ایران ،هران :آگا .

 .حکیماای ،محمااود ،)0031( ،داسااتانهااایی از عصاار
رضاشا  ،هران :علم.

 .دلدم ،اسکندر ،)0020( ،زنادگی پرمااجرای رضاشاا ،
ج ،0هران :گلفام.
 .دولتآبادی ،یحیی ،0037 ( ،حیات یحیی ،ج ،1هران:
عطار.
 .رجبی ،پرویز ،)7101( ،معماری عصر پهلوی ،هاران:
دانشگا ملی.

 .شجیعی ،زهرا ،)0027( ،نخبگان سیاسای در ایاران :از
مشروطیت ا انقالب اسالمی ،ج ،1هران :سخن.

 .شهری ،جعفر ،)0033( ،اریخ اجتماعی هران در عرن
سیزدهم7 ،ج ،هران :رسا.
 ،)0020( ،----- .طهران عدیم ،ج ،0هران :معین.
 .صااالح ،مهاادی ،)0088( ،کشااف حجاااب ،هااران:
مؤساه مطالعات و پژوه های سیاسی.
 .عاعلی ،باعر ،)0083( ،رضاشا و عشاون متحدالشاکل،
هران :نامک.

 .عیاااوی ،هااارلز ،)0033( ،اااریخ اعتصااادی ایااران،

ج 3و  ،8به کوش
هران :اساطیر.

 .غناای ،ساایرو  ،)0022( ،ایااران :برآماادن رضاشااا و
نق

انگلیای هاا ،رجماه حاان کامشااد ،هاران:

نیلوفر.

 .فالمکی ،منصاور،)0021( ،سایری در جاارب مرمات
شهری ،هران :دانشگا هران.

 .فلور ،ویلم ،)0031( ،جاتارهای اریخ اجتماعی ایران
عصر عاجار ،ج ،7رجماه ابوالقاسام ساری ،هاران:
و .

 .فااوران ،جااان ،)0088( ،مقاوماات شااکنند ؛ اااریخ
حوالت اجتماعی ایران ،رجمه احمد دین ،هران:
رسا.

 .کا وزیان ،محمدعلی همایون ،)0087( ،اعتصاد سیاسی
ایران ،رجمه محمدرضا نفیاای و کاامبیز عزیازی،
هران :مرکز.

 .کاارونین ،اسااتفانی ،)0082( ،رضاشااا و شااکلگیااری
ایران نوین ،رجمه مر ضی ثاعبفر ،هران :نیل.

 .کیانی ،مصاطفی ،)0080( ،معمااری در دور پهلاوی،
هران :مؤساه مطالعات اریخ معاصر.

 .مختاریاصافهانی ،رضاا ،)0081( ،اسانادی از انجمان
بلدی ،جار و اصناف7 ،ج ،هاران :وزارت فرهناگ
و ارشاد.
 .ماتوفی ،عبداهلل ،)0020( ،شارح زنادگانی مان ،ج،0
هران :زوار.
 .مکی ،حاین ،)0037( ،اریخ بیاتسااله ایاران ،ج،7
هران :علمی.

 .میلاا و ،آر اور ،)0013( ،مأموریات آمریکااییهااا در
ایران ،رجمه حاین ابو رابیان ،هران :پیام.
 .نفیای ،سعید ،)0011( ،اریخ معاصار ایاران ،هاران:

جایگا بازاریان و اصناف در حوالت سیاسیاعتصادی ایران از کود ای رضاخان ا دهۀ نخات سلطنت رضاشا …

اعبال.

.هدایت ،مهدیقلیخان ،)0030( ،خاطرات و خطارات،هران :زوار.
د .مقاالت
 .اشرف ،احمد( ،زماتان « ،)0021نظام صنفی و جامعه
مدنی» ،ایراننامه ،ش،10

 ،01ص 1ا .11

 .صاافری ،سااهیال ،محماادامیر شاایخ نااوری و شااهرام
یوسفی فر( ،بهار و اباتان « ،)0030اعتراضات مردم
به نوساازی شاهری» ،حقیقاات ااریخ اجتمااعی،
 ،1ش ،0ص  731ا .733
 .فالح و کار ،حجت( ،بهار« ،)0030نشریه بامداد ارگان
انجمن ا حادیه اصناف هاران» ،فصالنامه مطالعاات
اریخ ایران اسالمی ،ش،0

 30 ، ،0ا .21

 .کشاااورزیان ،آرنااگ( ،اساافند « ،)0080در جاااتجوی
مفهومی بارای باازار» ،گفتگاو ،ش ، ،17ص  20اا
.010
 .فلور ،ویلم( ،پاییز و زماتان « ،)0088اصناف» ،رجمه
فرخ یزدانی ،نامه انجمن ،ش  01و ،03

 30 ،3اا

.007
ه .روزنامهها
 .ایران73 ،رجب ،0011ش.7 ،0011
 .حبل المتین ،سال ،00ش70 ،7جمادی الثاانی01 ،0017
و .00
 .عصر جدید ،اردیبهشت  ،0012ش 0 ،18ا .17
 .عصر جدید ،خرداد ،0012ش 0 ،13ا .17
 .عصر جدید ،آذر ،0012ش 0 ،11ا .17
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