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 چكيده 

تنیدگی با  دهد فضای کنونی مطالعات فقر به سبب درهم مطالعه گفتمان تاریخی فقر در ایران نشان می

القی و فرهنگی آن غافل شده است. ها بخصوص ساحت اخ گفتمان اقتصاد سیاسی، از سایر ساحت

این مقاله در پی فهم آن است که فقر چگونه در تاریخ ایران به مسئله اجتماعی تبدیل شده است. 

دهد صورتبندی  ها نشان می رویکرد نظری، پساساختارگرایانه با اتکای بر روش تبارشناسی است. یافته

مانند تولد زبان نوین اقتصاد سیاسی، فراوانی ای از رخدادهای تاریخی ه نوین فقر در بستر مجموعه

ها و مخاطرات طبیعی، مدیریت و دانش برساخت و کنترل فقرا توسط حاکمیت شکل گرفته  فاجعه

 ای در زمینه های زبانی تازهتر از اواسط حکومت قاجار، صورتاست. در تاریخ جدید و به طور دقیق

یابند که در اوایل حکومت پهلوی، با بروز شر مینمیل به تولید ثروت و امحای فقر در جامعه 

مندی رژیم اقتصادی جدید  شوند. حقیقت رخدادهای دیگر، در گفتمانِ اقتصاد سیاسی جدید متجلی می

های سنتی ناسودمند، گرایی، نفی هرگونه کنشها و نشانگانی همانند ظهور انسان اقتصادی، فایدهگزاره

فقرا و ... دارد. همزمان با تولد این زبان جدیدِ از یک سو و افزایش انباشت ثروت، فقرزدایی، امحای 

قحطی و افزایش تعداد فقرا در جامعه از سوی دیگر بنا به تشخیص حاکمیت هرگونه نشانگانی که 

شود. این جاست که پروبلماتیک  نظمی در جامعه باشد، سرکوب و کنترل میمنبع ناسودمندی و بی

شود و مصادیق گوناگون فقرا که  تصویب می« آوری فقراجمع»ایجاد، قانون  جدید در ارتباط با فقر

گفتمان پیشین، اساساً قائم به حضور آنها بوده، از جامعه منفک و درون مراکز اقامت اجباری همانند 

 شوند.  های امنیتی، اقتصادی و بهداشتی تبدیل میدارالفقراها محبوس و به سوژه

های  های فقرزدایی، فاجعه ، صورتبندی گفتمانی، تاریخ ایران، فقر، سیاستتبارشناسیها:  کليدواژه

 طبیعی.

                                                           
 anbari@ut.ac.ir رابطنویسنده  پست الکترونیکی . 1

 Spiri.1365@gmail.com رابطنویسنده  پست الکترونیکی.  2

 شناختیمطالعات جامعه
 شي(ـپژوه)علمي



303-334،شمارهیک:26دوره

 1010-2809  شاپا

 ISCدر  نمایه

mailto:Spiri.1365@gmail.com
mailto:Spiri.1365@gmail.com


 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   304 
 

 

 مقدمه و بيان مسئله 
معنایی و تجربی زیادی را به خود دیده  های تاریخی، دگرگونی ای است که طی دورهفقر پدیده

متمایز از هم  و عصرهای تاریخی آنقدر متفاوت و است. تعابیر و معانی این واژه در متون، زمینه

شده است و گاهی هم عدم  ترین درجات اتصال به معبود معنا میاست که گاه رسیدن به عالی

ها. گاهی جزو دسترسی به تغذیه، بهداشت و پوشاک مناسب یا به عبارتی نیازهای زیستی انسان

ر از ابهام رفته است و گاهی جزو رذایل. تجربۀ فقر نیز مانند معانی آن سرشافضایل به شمار می

( زبان فقر مبتنی بر قبول وجود 1372نظر حوزۀ فقر و توسعه، ) است. به قول رهنما، صاحب

رسد در حال حاضر نه چندصدایی بلکه  صدها شکل و دریافت از فقر است، اما به نظر می

 صدایی بر گفتمان فقر حاکم باشد.  تک

عات فقر وجود داشته و کانون های زیادی بین مطالهای گذشته پیوستگی و مشابهتدر دهه

های اقتصادی و کمی تقلیل پیدا کرده است، فقر به معنی نقصان، کمبود و  توجه آنها به جنبه

در تاریخ « روند تبدیل شدن آن به مسئلۀ اجتماعی»های فقر و نیز مسئله درآمده و دیگر چهره

تاریخ ایران، فقر به امری  ای ازرسد در برههایران، به فراموشی سپرده شده است. به نظر می

های دولتی تبدیل شده است. در این دوره نهادها، پروبلماتیک و به موضوع مهم سیاستگذاری

شوند که به انحاء مختلف زندگی فقرا را تحت تأثیر قرار مؤسسات و قوانین مختلفی تصویب می

شود که ظهور این گونه  آورند. حال این سؤال مطرح می داده و به شرایط جدیدی را به وجود می

ها و  سازند. باید قادر بود دریافت ها و یا اشکال نهادی جدید چه معنایی را به ذهن متبادر میفرم

دهندۀ این تبدیالت فقر را در بستر تاریخی،  های شکل مواجهات، سیر تطورات و مکانیزم

تبارشناسی یکی از  های تاریخی وفرهنگی و اجتماعی خاص جوامع مطالعه کرد. تحلیل گفتمان

 هاست. این راه

هدف مقاله تحلیلی است در باب شرایط تاریخی امکان ظهور و پیدایش شکل جدیدی از 

فقر در ایران. تبدیل زبان و گفتمان، نقطه آغاز تحلیل تاریخی در تحلیل گفتمانی و تبارشناسی 

کرده است. متون ها شروع است. در این جا هم، محقق از زبان موجود در متون و رساله

های ها، اخبار، گزارشها و رخدادها، سفرنامهها، دانش اجتماعی مربوط به پدیدهکالسیک، رساله

ها، مجالت و ... اسناد معتبری هستند برای شناخت دقیق سیر دولتی و غیردولتی، قوانین، روزنامه
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ر مؤثر بر آن تا بدین طریق ها و عناصتطورات گفتمانی فقر در تاریخ ایران و رویدادها، مکانیزم

 های گوناگون پی برد. های متفاوت فقر در درون صورتبندی شناسی بتوان به هستی

این مطالعه در پی خروج از فضای غالب مطالعات فقر در جامعه ایرانی است یعنی در پی 

ابراین با فهم آن است که در تاریخ ایران، فقر از چه زمانی به مسئله اجتماعی تبدیل شده است. بن

تواند به غنای این حوزه بیفزاید؛ استفاده از روشی باز کردن دریچۀ جدیدی از ادبیات فقر، می

که انجام تحقیق حاضر را  تقریباً جدید در حوزه مطالعات فقر یکی دیگر از عواملی است

 سازد. بنابراین هدف پاسخگویی به سؤاالت زیر است:ضروری می

 شود؟ساز میپروبلماتیک و مسئله در تاریخ ایران فقر چگونه .1

 اقتصادی حاکم بر دورۀ جدید ایران چگونه است؟ -عقالنیت سیاسی .2

 چه رخدادهایی موجب شد گونۀ جدیدی از گفتار و کردار راجع به فقر به وجود آید؟  .3

گیری صورتبندی جدید فقر در ایران شدند و  نهادهای قدرت چگونه باعث شکل .4

 یل به اهداف خود چه بوده است؟های آنها برای ن استراتژی

 چارچوب مفهومی

شود به مسئلۀ فقر در تاریخ ایران نگریسته رویکرد کلی تحقیق که با استفاده از آن تالش می

شود، رویکردی پساساختارگرایانه )با تأکید بر رویکرد نظری فوکو و مطالعات فقر مجید رهنما و 

 آرتور اسکوبار( است.

اسی به هرگونه روش حکمرانی که سعادت و رفاه ملت را تأمین کند به زعم فوکو اقتصاد سی

کند که های سیاسی تولید میگوید اقتصاد نشانه(. فوکو می26: 1393شود )فوکو، گفته می

(. فوکو 124سازد )همان: پذیر میهای قدرت را امکانعملکرد ساختارها، سازوکارها و حقانیت

ای از نهادها، پردازد: مجموعهمندی میریف جامع حکومتاش به تع«بندیحکومت»در مقاله 

هایی که اعمال این شکل کامالً خاص و هرچند ها و تاکتیکو تأمالت، محاسبه هاها، تحلیلرویه

اش جمعیت، شکل اصلی دانشش، کنند، قدرتی که آماج اصلیپذیر میپیچیدۀ قدرت را امکان

 (.26ج: 1390)فوکو،  «اندهای امنیتسامانه اش،اقتصاد سیاسی و ابزار تکنیکی ذاتی

 برد:( چهار نوع تکنولوژی حکومت نام می1995فوکو )

 دهند، اشیاء را تولید، تبدیل و دستکاری کنیم.های تولید: که به ما اجازه میتکنولوژی .1
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 را به کار ببریم. ها دهند نمادها و دالهای عالئم: به ما اجازه مینظام .2

رت: این تکنولوژی رفتارمان را تعیین کرده و ما را به سمت اهداف های قدتکنولوژی .3

 هاست.سازی سوژهدهند، به عبارتی این تکنولوژی، ابژهو سلطۀ مشخصی سوق می

دهند تا از طریق ابزارهای شخصی خودمان یا به های خود: به ما اجازه میتکنولوژی .4

های بودن ها، رفتارها و شیوهاندیشهها، ها، روحکمک دیگران، کارهای مشخصی را روی بدن

 خود انجام دهیم.

گوید به اعتقاد من واردکردن اقتصاد در درون عمل سیاسی همان چیزی ( می1390فوکو )

است که مسئلۀ اساسی حکومت است }که{ پیشاپیش در سدۀ شانزدهم و بعداً در سده هجدهم، 

بینیم که چگونه روسو اک روسو خوب میژان ژ« اقتصاد سیاسی»ای اساسی بود. در مقاله مسئله

در « اقتصاد»گوید: کلمۀ کند و به اجمال مینیز این مسئله را در قالب همان اصطالحات طرح می

حکومت حکیمانه بر خانه برای خیر و صالح مشترک همۀ خانواده است. روسو »اصل به معنای 

توان با تغییرات و نواده را میگوید مسئله این است که چگونه این حکومت حکیمانه بر خامی

هایی در ادارۀ عمومی دولت وارد کرد؟ پس حکومت کردن بر دولت یعنی به کار بستن گسست

تک آحاد  اقتصاد در سطح کل دولت، یعنی اعمال شکلی از مراقبت و کنترل بر اهالی و رفتار تک

 -245انواده و اموالش )همان: که به همان اندازه دقیق باشد که مراقبت و کنترل پدر خانواده بر خ

پردازد: به بیان مسئلۀ مصلحت دولت می« تکنولوژی سیاسی افراد»(.  فوکو در مقاله 244

های امیر، مصلحت دهد نه به عقل یا استراتژیمصلحت دولت نه به حکمت خداوند ارجاع می»

گفتار، فوکو از دولت مرتبط است با دولت، ماهیت و عقالنیت خاص آن.  )همان(. در این درس

کند. وی ( متعلق به لویی تورکه دومایرن یاد می1611دموکراتیک ) -سلطنت اشرافی»اثری بنام 

کند. تورکه ایجاد چهار هیئت کردن قوه مجریه و قوای پلیس را پیشنهاد می در این اثر تخصصی

هیئت مسئول  کند که مسئول حفظ نظم عمومی هستند: دواز پلیس را در هر ایالت پیشنهاد می

های مثبت، مراقبت از افراد و دو هیئت مسئول مراقبت از اموال. اولین هیئت باید مراقب جنبه

پرداخت: فقرا، های منفی زندگی میباید به جنبه»ها فعال و مولد زندگی باشد. یکی از این هیئت

داد سانی را سامان میها، یتیمان و سالمندان که نیازمند یاری بودند؛ همچنین باید وضعیت کبیوه

زدند، یا کسانی که فعالیتشان نیازمند کمک شدند، اما از کار سرباز میکه باید به کار گمارده می

داد. های مالی تهیدستان اختصاص میها و واممالی بود و این هیئت باید صندوقی برای کمک
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و نیز حوادثی نظیر  -هاها و اپیدمیبیماری -این هیئت همچنین باید مراقب سالمت عمومی

ای را برای حمایت از اشخاص در برابر چنین حوادثی بود و صندوق بیمهسوزی و سیل میآتش

گیرد، اما از (. در این اتوپیا پلیس همه چیز را در بر می353-354د: 1390داد )فوکو،  تشکیل می

شوند. نظر گرفته می نهایت خاص. در این اتوپیا افراد و چیزها در روابطشان دردیدگاهی بی

ها، ها در یک قلمرو، روابطشان با اموال و داراییآنچه به پلیس مربوط است، همزیستی انسان

کنند و ... پلیس همچنین به شیوه زیستن افراد و به کنند، آنچه در بازار مبادله میآنچه تولید می

در یک کالم پلیس از انسان گیرند، توجه دارد. ها و حوادثی که در معرض آن قرار میبیماری

 کند )همان(.زنده، فعال و مولد مراقبت می

هایی را توصیف کند که ظهور ( تالش کرده است دگرگونی1389« )نظم اشیاء»فوکو در 

برخی علوم و از جمله اقتصاد را در آستانۀ قرن نوزدهم مشخص کند. وی معتقد است در دورۀ 

شناسی تاریخی. به همین دربارۀ زندگی و نه زبان کالسیک نه زندگی وجود دارد، نه علمی

زیرا در نظم دانش، تولید وجود ندارد. به زعم فوکو تا  ترتیب، اقتصاد سیاسی نیز وجود ندارد؛

بی. سی برخی از  -و ج ای که آدام اسمیت فرایند تقسیم کار فزاینده، ریکاردو نقش سرمایهلحظه

ن جهتی نو به تجزیه تولید، بیان کردند. از این لحظه به بعد، قوانین بنیادی اقتصاد بازار را با داد

اقتصاد سیاسی با موضوع و انسجام درونی خاص خودش پدیدار شد. قبالً از آن هرچی بوده 

 فقط تحلیل ثروت بوده و نه اقتصاد سیاسی. 

به زعم فوکو مفاهیم پول، قیمت، ارزش، گردش و بازار در قرن هفدهم و هجدهم نه بر 

شناسی کلی و دقیق مورد توجه قرار ای مبهم بلکه به عنوان بخشی از آرایش معرفتس آیندهاسا

گوید در هر فرهنگ مشخص و در هر لحظه مشخص، همیشه فقط یک گرفتند... فوکو می

کند، چه به صورت یک نظریه بیان ها را معین میاپیستمه وجود دارد که شرایط امکان تمام دانش

امکان نداشت پیوند »گذاری ]یا قرار داده[ شود ... صدا در یک عمل سرمایهسر و شود یا بی

ها، ارزش و تجارت را به هم مرتبط کند، ناپذیری را کشف کنیم که تجزیه پول، قیمتاجتناب

)فوکو، « شان است، ایضاح نکرده بودیمزمانیاگر در ابتدا این قلمرو ثروت را که جایگاه هم

کردن بود که اقتصاد توانست بر سطح  براین از طریق توسعه علم حکومت(. بنا301-300: 1389

کردن بود  نامیم، تمرکز یاید و نیز از طریق علم حکومتاقتصادی می« اکنون»معینی از واقعیت که 
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پذیر شد و علم آمار نیز  بدل شد به عامل تکنیکی اصلی یا یکی که مسئلۀ خاص جمعیت امکان

 (.256این رفع موانع )همان: از عوامل تکنیکی اصلی 

هایی که با رویکردی پساساختارگرایانه به مطالعه فقر پرداخته، ترین شخصیتیکی از مهم

های توسعه در اقصی نقاط جهان مجید رهنماست که خود زمانی دستی قوی در اجرای برنامه

تند که بر اندیشه ترین متفکرانی هسداشت. کارل پوالنی، ایوان ایلیچ و فوکو چهار تن از مهم

ی هابرداشت در بارز پیوندهای و هاگسست دارد نظر در رهنمااند. مجید رهنما تأثیرگذار بوده

 و انیاد نیب در و گوناگون مدارک و اسناد از استفاده با را توسعه و ثروت فقر، از گوناگون

 مختلف اعصار در ...  و  تییهود ت،یحیمس زرتشت، یونان، اسالم، لیقب از مختلفی هافرهنگ

( معتقد است دو عامل به فرایند زوال بافت اجتماعی بومی و اقتصاد 1385وی ) .کند مطالعهرا 

های انسانی و تسلیم سو، جداسازی کار از سایر فعالیت مبتنی بر اخالق شتاب بخشید: از یک

یک کاال. ایشان شدن به قوانین بازار و از سویی دیگر، جداسازی زمین از طبیعت و تبدیل آن به 

« نواییبی»به مطالعه انواعی از فقر همانند فقر خودخواسته، فقر همزیستانه و فقر مدرن یا همان 

پردازد. فقر خودخواسته انتخاب آزاد و آگاهانه یک موجود انسانی است که آسایش خود را می

دیشد. این گزینه در انهای بیرونی نمیجوید و به چگونگی زمینهزیستی هرچه بیشتر می در ساده

زندگی روزمره، بیانگر تمایل به زیستن جدای از هر گون چیزهای اضافی و غیر ضروری است. 

-رهنما معتقد است یکی از اجزای مهم بعد دینی فقر همزیستانه، اخالق معیشتی است. وی می

 گوید:

نیست، بلکه های فیزیکی و مادی ضروری اقتصاد معیشتی تنها دربرگیرنده تأمین دارایی» 

همچنین و به ویژه دربرگیرنده اخالقیات زندگی و باوری مشترک است. اخالق معیشتی که 

-شود باعث تقویت روابط و همبستگی میاغلب موجب ترس از کمبود مواد غذایی ناشی می

 (. 205)همان: « شود

 به ندهیفزای گوابستی یعن. نامدمی« مدرن فقر» اییی نوایب رهنما اقتصادزدگی جوامع را عامل

ی اگسترده بخشی برا آنهای سازبرآورده کهیی ازهاین القاشده،ی ازهاین شیافزا قیطر از اقتصاد

 دوگانهی دیتول چهره که نینو اقتصاد. است ممکن ریغ دشوار، میینگو اگر شیپ از شیب مردم از

 اشکال دیتول در کتمشار به ،یاگونه به را بشر نوعیی( نوایب وی فراوان همزمان دیتول) دارد

 (.13)همان:  دهدیم سوقیی نوایب نینو
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، 2سازی رو به افزایش مسائل ،  یکسان1های پروبلماتیک کردن فقر( استراتژی1984اسکوبار )

داند که از رهگذر آنها،  هایی می را استراتژی 4شدن توسعه و نهادینه 3شدن توسعه تخصصی

وسعه را استقرار و تثبیت سازند. به زعم وی هر یک از اند، گفتمان ت کشورهای قدرتمند توانسته

عناصر انضباطی و هنجاربخش  ها با توجه به ماهیت و نحوه عملکردشان مجموعهاین استراتژی

پروبلماتیک »( با عنوان 1995اند. اسکوبار در فصل دوم کتاب خود )را با خود به همراه داشته

ن استراتژی را بهانه ورود غرب به جهان سوم و تبدیل ای« کردن فقر: افسانه جهان سوم و توسعه

 کند. های دانش توسعه قلمداد میها به ابژهکردن آن

فقر انبوه « کشف»گوید یکی از تغییراتی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، اسکوبار می

گری برای بازسازی در آسیا، آفریقا و آمریکای التین است. این کشفِ تقریباً نامرئی و منطقی، لن

اقتصاد فرهنگی و سیاسی جهانی بود. گفتمان جنگ به قلمرو اجتماعی و ناحیۀ جغرافیایی 

مندی خواهد نشان دهد مسئلهنقل مکان کرد. بنابراین اسکوبار می« جهان سوم»جدیدی به نام 

ا فقر مندی و مواجهه بفقر نه مفهومی ازلی، بلکه مفهومی است برساختی. تولید این مسئله

تر کشورهایی شده است که این استراتژی را برای ورود خود موجب حکمرانی بیشتر و گسترده

نظران دیگری همانند  اند. عالوه بر این دو، صاحببه دنیای کشورهای در حال توسعه برگزیده

( 1982( و وولف )2004( دوس سانتوس )1391(؛ پوالنی )1982(؛ مک نیف )1995اسپیواک )

 اند. ورزی کرده ین ساحت، اندیشهنیز در ا

شود شده در باال نشان داده می های فکری و روشی مطرحدر این مقاله با استفاده از  دستگاه

که فقر ساختار تاریخی دارد. آغاز تحلیل را با مسئله فقر شروع کردیم و اینکه چطور در حال 

های غیر از ات وجود گفتمانحاضر فقر در درون ساحتی صرفاً اقتصادی جای دارد. برای اثب

های تاریخی تا آنجایی که گفتمان گردیمگفتمان مسلط، در طول تاریخ ایران به گذشته برمی

های های زبانی فقر و هم صورتبندیدیگر فقر کشف شوند. برای این کار هم صورتبندی

بارشناسی پیدایی رویدادی آن را با استفاده از اسناد نشان خواهیم داد. در این جا چون هدف، ت

                                                           
1
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صورتبندی نوین فقر در تاریخ ایران است، صرفاً به توضیح نظری چگونگی کشف گفتمان نوین 

 پردازیم.فقر در ایران می

 در شکل زیر مدل نظری تحقیق نشان داده خواهد شد:
 

 
 . مدل نظری تحقيق1شكل 

 شناسی روش
فوکویی به انجام رسیده است. در  روش تحقیق حاضر، تبارشناسی است که با استفاده از رویکرد

بخشی به مراحل روشی کار، عالوه بر رویکرد فوکو، از چند مطالعه این رساله به منظور عینیت

ی آرا به اتکا با فرهنگۀ شناسانارتب تحلیل در شناختی روش اصلی گام ده»استفاده شده است: 

ریخی: یک روشِ تحقیقی اصول تحلیل گفتمان تا»( و 1388کچویان و زائری )« فوکو میشل

 (. 2010) 1اسگیر جانسون« کیفی

                                                           
1
 .Ásgeir Jóhannesson 
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 . انتخاب موضوع و شناسایی مسئله؛1مراحل اصلی تحلیل فقر در رساله حاضر عبارتند از 

ها، ها، مجالت، آرشیوامهها: عالوه بر متون و رسائل؛ اخبار، روزن. شناسایی مواد و داده2

های اکین، اسناد درجه یک دولتی، گزارشهای موجود در دارالفقراها و دارالمس پرونده

موادی بودند که ها از دیگر نامهها و شکایتهای دولتی، قوانین، نامهشده، گزارش مخابره

. تحلیل واقعی 3های جالبی را در مورد کشف گفتمان جدید فقر در اختیار ما قرار دادند؛  سرنخ

شده را  های کشفها و مواد تاریخی، تماسناد: در این مرحله محقق با مطالعه و واکاوی داده

ها: . کشف گفتمان6. شناسایی درجۀ صفر؛ 5. مطالعۀ سوابق موضوع؛ 4کند.  پردازی میمفهوم

ایم: در صورتبندی گفتمانی برای مشخص شدن بیشتر مسیر روشی، از روش فوکو استفاده کرده

مفاهیم؛ ج( صورتبندی چهار عنصر وجود دارد: الف( صورتبندی موضوعات؛ ب( صورتبندی 

. تحلیل گسست. در پژوهش حاضر با نشان دادن، 7کیفیت بیانی و د( صورتبندی راهبردها؛ 

ریزی تبدیل ای از تاریخ ایران که در آن فقر، به امری پروبلماتیک و در نتیجه قابل برنامهدوره

در این دوره، این شود و نیز با نشان دادن رویدادها و مناسبات اقتصادی و غیر اقتصادی می

. تحلیل تصادف: به منظور تبارشناسی فقر، ناگزیر 9. تحلیل تبار؛ 8شود؛  ها نشان داده میگسست

ترین رویداد تأثیرگذار بر پیدایی از مطالعه رویدادها و پیشامدها در تاریخ ایران بودیم. از مهم

هانی بودند که در ادامه گفتمان جدید فقر، قحطی، جنگ و مناسبات مرتبط تجاری و اقتصادی ج

 . نوشتن گزارش.12. تحلیل مقاومت و 11. تحلیل قدرت؛ 10شود؛ به آن اشاره می

 های تحقيق یافته

ای از  بخشی به آن در ایران در بستر مجموعهگیری صورتبندی جدید فقر و مشروعیت شکل

 م.کنی رویدادهای تاریخی به وجود آمده است که در چند محور آن را بررسی می

 تولد زبان نوین در اقتصاد سياسی ایران .1

دانشجویان، گران شامل روشنفکران، ای از کنشدر اواسط دوره قاجار، تعامل مجموعه

گیری های نو با رخدادهای جدید }جهانی{ بر شکل ها و به عبارتی حامالن اندیشه بروکرات

صاد سیاسی  و در ادامه های زبانی و استقرار صورتبندی گفتمانی جدیدی در عرصۀ اقترویه

های زبانی های کالمی جدی و گزارهموضوع فقر تأثیر جدی گذاشت. بنابراین ابتدا کنش
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کنیم که رژیمی از حقیقت را در اواسط دوره گران جدی در عرصۀ اقتصاد را دنبال می کنش

 قاجار و اوایل دوره رضاشاه ایجاد کردند.

مملکت ما اگر از علم و ثروت و »گوید: ن، میطالبوف با نگاهی انتقادی به وضعیت ایرا

حیثیت، قحطی و گرانی است از طرف جهل و نکبت بسیار بسیار فراوانی و ارزانی است... به 

« برکت خداوندی»زعم او ثروت یعنی روح، مدیر عالم تمدن، استعداد، استقالل، زحمت و 

پولتیک »علمای »از ثروت است: (. طالبوف به دنبال دریافت حقیقتی 123-125: 1346)طالبوف، 

اند ... }ولی{ و بیانات زیاد نوشته در شرح معانی ثروت ایضاحات بسیار مبسوطی دارند« ایکانوم

« مجهول بوده تا چه رسد به حقیقت ثروت ]ثروت[الحقیقه تاکنون در وطن ما معنی این لفظ فی

خاصی به تولید ثروت داشت و (. وی با دریافت نوین از نسبت معاد و معاش توجه 133)همان: 

اگر تحصیل معاش نیست، »نویسد: دانست: او میآن را بر اساس همۀ شئون حیات انسانی می

وجود نیست. اگر وجود نیست، حیات نیست و در نبودن حیات حقوق خودشناسی و 

 (. 169)همان: « خداشناسی از ما معدوم است

کند و بر لزوم استقرار رویۀ زبانی و نقد میای بر تفکرات سنتی حاکم العابدین مراغه زین

مندی و سودمندی در ای از عدم حاکمیت عقالنیت فایدهکند. مراغهعملی جدیدی تأکید می

کند و اقتصاد سنتی خبری مردم حمله میهای غیر اقتصادی و بیدارد، به کنشجامعه پرده بر می

ز شاعران هوادار سنت زمان خود انتقاد ا ای درداند. مراغهرا در تعارض با اقتصاد جدید می

شده مقتضیات زمان امروز امروزه شعر سنتی ایران هیچ روحی ندارد. این شیوۀ کهنه»نویسد:  می

در امثال این ترهات، روحی نگذاشته ... از دامن سینی بران دست بکش و بر سینه معدن نقره و 

ای، )مراغه« ای بسازبادی وطن ترانهآهن بیاویز ... از جنگ وطن، ثروت وطن، از لوازم آ

 (. 348: 1385به نقل از طباطبایی،  102سیاحتنامه، جلد نخست، 

خود را بر « آهندر فواید راه»ه.ش( رسالۀ 1244-1307السلطنه ) میرزامحمد کاشف

دادن به  داند و و هدف از تدوین آن را آگاهی های علمی مبتنی میخردگرایی و تحلیل داده

ایم که به قول منفعت وقتی حاصل نموده» گویدکند. کاشف می امور قلمداد میمسئوالن 

و واقعاً چنین است. هرکس وقت خود را به بیهودگی تلف نماید « وقت پول است»ها انگلیسی

 (. 49)همان: « ثروت و ثمر عزیز خود را گم کرده است
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است. قزوینی « اهالی ایرانپریشانی »ای در توضیح کتابچۀ قانون محمدشفیع قزوینی رساله

نظر به اقتضای زمان در بیان قحطی »گوید ( در مورد عدم وجود ثروت در کشور می40: 1370)

پول و تنگی نان در بعضی از بالد ایران، لکن قحطی پول در عموم محروسه است و نخوتست و 

 «. پریشانی خلق و ورشکستگی اهالی ایران به حد افراط

الدوله در باب ازدیاد ثروت کشورهای پیشرفته معتقد بود در گذشته خان صنیعمرتضی قلی

«... داری اسباب ازدیاد ثروت آنها شدحسن تدبیر مملکت»مردم این کشورها فقیر بودند، ولی 

کرد و این امر به سه صورت متصور « تولید ثروت»برای این که مردم بتوانند مالیات بدهند، باید »

به  5-14)راه نجات، « زودن بر دخل و با کاستن خرج و افزودن و دخلاست: کاستن از خرج، اف

 (. 370: 1386نقل از طباطبایی، 

ای است که در آبادی یک مملکت بسته به مقدار امتعه»گوید  می« اصول ترقی»خان در  ملکم

آورند، آهن، گندم، زغال و الماس جزو امتعه هستند، هر ملکی که بیشتر آن ملک به عمل می

تر از دیگران است. این فقره را هنوز اهل ایران تاع به عمل آورد خواه طال، خواه گندم، غنیم

سرمایه اولین آلت اجتهاد بشری »(. به زعم وی 170و 169:  1381)ملکم خان، «. اندنفهمیده

داند و  ها می( وی طریقه افزایش پول و سرمایه را در ایران تأسیس بانک80)همان: « است

 (. 174 -175دارد )همان: « مذاکره دربارۀ تأسیس بانک»ای با عنوان  رساله

روح فلسفۀ دولت میرزاحسین خان سپهساالر  تغییر بود در جهت ترقی. نگرش او صرف 

قوانین »بر پایۀ « تأسیس دولت منتظم»؛ «اصالح طرز حکومت»عقلی بود، جوهر نقشۀ ترقی وی 

موافق رسوم و قوانین معموله بین »و « متمدنهوضع قوانین ممدوحۀ دول »؛ «موضوعه جدید

 و« الغای ادارات قدیمه و تشکیل وضع جدید»و « الدول و مناسب وضع و حالت این مملکت

 (.147: 1351بود )آدمیت، « افزایش ثروت ملت و دولت»

در توضیح و تشریح مطالبی چند در مورد آنچه موجب « العلیمنهاج»باب ثانی رسالۀ 

 های پیشین به آن اشاره شد. شود است که در بخشوت و مکنت میتحصیل طرق ثر

ای که در صورتبندی جدید از اقتصاد سیاسی در تاریخ این دورۀ ایران وجود دارد،  نکته

های مهم گفتمان ترقی به عبارت دیگر تولید ثروت یکی از پایه گرایی است؛سیطرۀ اندیشه مادی

های بررسی شده وجود دارد و بر عد موجود در متناست که به طور چشمگیری در میان قوا

-گیرد، در این دوران، تحریک و تشویقی تنظیم های پیشین در اقتصاد سنتی پیشی میسایر گزاره
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روح، »گیرد، به طوری که برخی آن را  شده به اشکال گوناگون برای ثروتمندشدن صورت می

طریق ترویج » یا« آلت اجتهاد بشری اولین»برخی آنرا « و برکت خداوندی مدیر عالم تمدن

تالش برای دستیابی به »و « ازدیاد ثروت« »تولید ثروت« »تزیید ثروت ملی»نامیدند و بر « آدمیت

-تأکید بسیاری کردند. در اینجا به تبع مجموعه کاملی از کردارها همانند مالیات« حقیقت ثروت

گیرند. اینها در  شکل می« هابانک» بندی، قوانین تجارت، مؤسسات و نهادهای جدیدی همانند

اند. حقیقت یا همان سیاست کلی حقیقت در این جامعه، میل به گیری حقیقت واقع محل شکل

 تولید و افزایش ثروت و امحای فقر و اشکال آن است.

 های طبيعی و بروز مصادیق گوناگون فقر در ایران فاجعه .2

ساز  ها و  قواعد زمینهشویق برخی اصول، گزارههمانطور که گفته شد خرد حاکمیتی با ترویج و ت

به صورت « ثروت»گیری نظم و صورتبندی جدیدی است. در این صورتبندی، تولید شکل

 رود:  اما همه چیز به این راحتی پیش نمی شود؛در اشکال مختلف نهی می« فقر»جانبه تشویق و  همه

ر پی بیگانگان بر ایران و ی دهای پدر نیمۀ سده عصر ناصری فشار اقتصادی؛ یورش

های اجتماعی  های واگیردار مانند وبا و طاعون؛ آوارگیهای گوناگون؛ گسترش بیماری جنگ

هایی از این موارد بودند که برای حاکمیت دردسرساز شدند )حائری،  و ... نمونه« فرودستان»

: 1390؛ اتابکی،91 :1359؛ اشرف، 29: 1377؛ مروارید، 302: 1356؛ ناطق و آدمیت، 231: 1387

: 1381آبادی،؛ نجم1387؛ مجد، 26، 1318؛ طالبوف: 109: 1373؛ سیف، 24: 1366؛ فلور ، 64

 (.567-565: 1387؛ هولت، 8

سابقه آن هم در شرایطی که های بی، خشکسالی و قحطیفجایع طبیعی همانند بیماری

باید به عنوان بزنگاهی تاریخی را  گفتمان ترقی و تجدد در ایران در حال تکوین و تشویق بود

ترین و به تحقیق هولناکه.ش  1250در مطالعۀ فقر در ایران نام برد.  قحطی عمومی سال 

ترین بارترین رویداد در طول قرن اخیر و حتی دوران بعد از مغول است. این رویداد عظیم مرگ

حدود  برآوردهاطبق  (. بر1387؛ گرنی، 1387مصیبت اجتماعی سراسر دورۀ قاجار است )مجد، 

؛ 254: 1373؛ سیف،719: 1374)افشار،  در این سالها از گرسنگی مردند ایران یک دهم جمعیت

(. گزارش 171: 1383؛ شهیدی، 1374؛ سالور، 68: 1382بیگی، ؛ دیوان395: 1370صفری، 

شدت و مرگباری قحطی و خشکسالی بسیاری از شهرهای دیگر نیز در میان اسناد و کتب 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و  گرنی؛ 43: 1384به نقل از کاتبی،  1876و گولد سمید  1977شده موجود است )گیلبر، نوشته

؛ ظهیرالدوله و 438: 1364رواندی،  ؛7 :1354راوندی، ؛ 170: 1390کتابی، ؛ 188 :1387 ،صفت

( در روزنامۀ رعد، ژانویۀ 1918) 2؛ ثاوثرد1917، 1؛  کالدول1387؛ مجد،160-161: 1351ر، افشا

 و ...(. 77-93: 31918؛ داناهو1918

شدت قحطی به حدی رسید که مردم به خوردن علف، گوشت حیوانات بارکش، سگ، 

، بچه خواری آدم در بعضی نقاط و فضوالت حیوانی روی آوردند. گربه، موش و حتی مردار

در سندی به نقل  (.1390:172کتابی، ؛ 484: 1383شهیدی، شد )دزدی و قتل کودکان نیز شایع 

سناد و کتابخانۀ ملی ایران موجود است، که در آرشیو سازمان ا 1286از روزنامۀ کاشان در تاریخ 

یک زنی از فقرا طفل چهارساله داشته موافق تقریر خودش که اظهار کرده است طفل را »... آمده: 

اند تا حکم شرع او صادر شود )آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ کشته، خورده بود، حاال او را برده

(. همچنین در مورد شدت فاجعه 164: 1387نی، به نقل از گر 295002977ملی ایران به شمارۀ 

ها برود  کرد تنها به خیابان هیچ کس جرأت نمی قم ای که در شهر به گونه»گویند قحطی چنین می

خواهند به آنان غذا بدهند  می و در بیرون شهر قم اراذل، زنان در جستجوی غذا را به بهانه اینکه

 (. 60: 1364، ارباب) کردند ها استفاده می و از گوشت آن رساندند میدادند، به قتل  فریب می

داران بر دهقانان نیز ابعاد فاجعه را بیشتر و در این شرایط هولناک و مرگبار، ظلم و ستم زمین

؛ 70-73: 1324؛ طالبوف؛ 65: 1390؛ اتابکی، 81 -82: 1370ساخت )قزوینی،  بیشتر می

به  1342؛ فیروزمیرزا، سفرنامه، 198: 1332السالم کرمانی،؛ ناظم209: 1351ظهیرالدوله و افشار، 

 (.12: 1373نقل از سیف، 

پیامد چنین اوضاع نامساعدی، اواخر قرن سیزده و اوایل قرن چهارده، آوارگی اجتماعی 

تر شدند.  و مواد غذایی، راهی شهرهای بزرگمردمان بسیاری است که در جستجوی تأمین نان 

این پدیده تمام شهرهای ایران را درگیر خود کرد است: زنجان، مالیر، سنندج، تهران، کرمانشاه، 

آباد، شاهرود، قوچان، بهبهان، اراک، زاهدان، شوشتر، رشت، همدان، اهواز، کاشان، مشهد، خرم

جهرم، تبریز، یزد، کرمان، رضاییه، ایرانشهر، بم،  شیراز، بابل، بیرجند، بوشهر، گرگان، اصفهان،

                                                           
1
. Caldwell, dispatch, 891. 00/920, October 4, 1917 

2
. Southerd to Vickery, letter and memorandum, 891. 48/127, December, 24, 1918. 

3
.Donoho 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%85%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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عالوه بر اسناد مورد مطالعه از مرکز آرشیو کتابخانه ایران،   1اردبیل، بندرعباس، قم ...

با  2های دیگری دال بر آورگی جمعیت بسیاری از ایرانیان وجود دارد: گزارش کالدول گزارش

شدن صدها  پناهنده»(؛ 37: 1387به نقل از مجد، : 1917)کالدول، « فقر و رنج در ایران»عنوان 

شفیعی قزوینی « رعیت پریشان»(؛ 1300« بلدیه»)مجله « نفر و هالک شدن آنها در پایتخت

آور بودن وضعیت سائلین و  خجلت»و  3روزنامه اطالعات.« پیدایش گدایی در ایران( »1370)

 هستند.  ها هایی از این گزارش و ... نمونه 4روزنامۀ شفق سرخ«« های طهرانگدایان کوچه

 سياست و مدیریت فقر .3

سؤال این است که بر سر این همه مردم فقیر چه خواهد آمد، حکومت چه درکی از این 

گزیند؟ در اولین شماره مجله بلدیه در  های در مواجهه با آن بر میوضعیت دارد و چه استراتژی

 آمده است: 1300سال 

داخله دولت در مؤسسات اجتماعی باقی نیست، فقط هیچ شک و تردیدی در باب م» 

صحبت در این است که بر طبق چه اصولی و از روی کدام قاعده باید به این اعمالِ برید 

مبادرت ورزید. ما برای مبادرت به این عمل خطیر سعی نموده که فقط اصولی را به موقع 

ر واسطه  سعادت و نجات اجرا گذاریم که از امتحان خوب بیرون آمده و در ممالک دیگ

  5«.اندطبقه فقرا شده

هایی آمده راه همانطور که در سند باال آمده حاکمیت برای مواجهه و مدیریت وضعیت پیش 

رسد تجارب سایر کشورها در به نظر می«. امتحان خود را پس داده باشند»گزیند که را بر می

اثرگذار بوده باشد. یکی از این تجارب مواجهه با فقر، بر نوع واکنش حکومت ایران به فقر 

دهد در مقاله حاضر، اسنادی موجود است که نشان می«. قانون تهیدستان انگلستان است»

های ایرانی که برای مشاهده تجارب کشورهای دیگر بخصوص به دانشجویان و بروکرات

                                                           
 . اسناد موجود در مرکز آرشیو کتابخانه ملی ایران1

2.John Lowrence Caldwell 

 1، 626، شماره 1307آبان  19. روزنامه اطالعات، سال سوم، 3

 مرکز آرشیو  26360032و  2904998. اسناد شمارۀ 4

 7-8، تهران، 1ره ، شما1921ژوئن  9، 1300جوزا  19. مجله بلدیه، سال اول، 5
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یریت فقر تصویب و بودند، به خوبی با قوانین و نهادهایی که برای مد انگلستان مسافرت کرده

؛ سفرنامه صالح 76-77: 1827تأسیس شده بود، آشنایی پیدا کرده بودند )مسیر طالبی، 

 (.265و  264: 1364؛ ایلچی، 180: 1810شیرازی،

عالوه بر این موارد، رئیس بلدیه و نمایندۀ صحی ایران نیز در یکی از سفرهای خویش به 

آقای »است. در گزارشی از مجله بلدیه آمده است: پاریس، از مراکز نگهداری فقرا دیدن کرده 

الدوله سابق( رئیس ادارۀ صحیه و مشاغل و معاونت اجتماعی دکتر ابوالقاسمخان شیخ )احیاء

بلدیه تهران بر حسب تقاضای مجمع اتفاق ملل و پیشنهاد صحیۀ کل مملکتی و امر و اجازۀ مقام 

تکمیل معلومات صحی و مالحظه و  محض 1304شهریور  25منیع ریاست وزراء عظام در 

مطالعه مؤسسات طبی به اروپا مسافرت نموده ... اینک ترجمه راپرتی را که ایشان پس از دو ماه 

اند برای اطالع عامه ذیالً درج توقف در پاریس به صحیه مجمع اتفاق ملل در ژنو ارسال داشته

ایتالی و بعد به الجزیره و تونس و  شود. ایشان از پاریس به لندن و از آنجا به بروکسلی ومی

 . 1ایشان آمده است  و در ادامه گزارش«. مصر و  کرس و فلسطین خواهند رفت

نهادهایی همانند وزرات کشور، وزارت دارایی، وزرات داخله، مجلس شورای ملی، 

فرمانداری، استانداری، اداره بلدیه، بخشداری شهربانی، جمعیت شیر و خورشید سرخ، 

رمری، اداره تشکیالت کل نظمیه، اداره فرهنگ و ... با اتخاذ اقداماتی در این دوره در ژاندا

 پردازی کردند. مدیریت فقر نقش

 اقدامات مدیریت فقر . 3-1

های موجود در آن دوره، یعنی از اواخر قرن دوازده و اوایل با مروری بر اسناد رسمی و گزارش

قدامات حاکمیت را به منظور مدیریت وضعیت به و ا گذاریتوان سیاستقرن سیزده، می

 وجودآمده برشمرد:

، 200: 1387، به نقل از مجد 19182)کالدول  های امدادرسانی خارجیتوسل به کميتهالف( 

 (.40و  207

                                                           
 .2-3، سال چهارم، 1304، اسفند 14. بلدیه، شماره 1

2.dwell, dispatch 390, 891. 48/111, May 21, 1918. 
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؛ 484،348،340: 1383؛ شهیدی، 1)مجله بلدیه اخذ کمک از برخورداران محلیب( 

(. البته این موارد به 3؛ روزنامه اطالعات2خانۀ ملی ایران؛ سند کتاب29: 1378اصفهانی و بهرامی، 

 شده است. صورت محدود انجام می

، به نقل از 1918)روزنامه رعد، ژانویه  تشكيل کميتۀ مرکزی کمک و صدقاتج( 

 (.43: 1387مجد،

 گيری گفتمان جدید. آوری فقرا و گداها: به عنوان محل شكلتصویب قوانين جمعد(  

دیوان حاکمیت ایران حکم داد که گدایان را دستگیر کنند. با اینکه در قانون  1302در سال 

ها و نامهها، نظامنامهاستفاده شده اما در عمل و در آیین« گدا»و « ولگرد»مصوب، از لفظ 

های شاهدیم که هرجا نام گدا برده شده، نام فقرا نیز برده شده و این دو از هم قابل کمیسیون

کس،  های دیگری همانند عجزه، مسکین، بینوا، مستمند، بیچاره، بی. بعضاً از واژهتمییز نیستند

 بضاعت و ... نیز استفاده شده است.عاجز، بی

در  4(1302، دوره پنجم مجلس شورای ملی )273در فصل قانون مجازات عمومی، مادۀ 

یلۀ معاش ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مخصوص و یا وس»تعریف ولگرد آمده است 

 -معلوم و یا شغل و یا حرفۀ معینی ندارد، مگر اینکه سن او از پانزده سال تجاوز نکرده باشد

شود و مجازات آن مطابق باب چهارم تعیین خواهد شد )مجموعه ولگردی خالف محسوب می

 (. 159: 1324قوانین، 

در جواب پیشنهاد »ست: آورده ا« آوری فقرابرای جمع»ای با تیتر  روزنامه اطالعات در شماره

آوری فقرا و لزوم پرداخت مصارف نگهداری ادارۀ بلدیه به مقام ریاست وزراء راجع به جمع

الوزراء جواباً دستور داده شده است که برای هزار نفر آنها برای یکصد روز از طرف آقای رئیس

                                                           
 8، 1، شماره 1921ژوئن  9، 1300جوزا  19. سال اول، 1

 291/1497. شمارۀ 2

 424،2، شماره 1306بهمن  16. سال دوم، 33

 5خورشیدی مطابق با  1302بهمن  22ن دوره قانونگذاری در تاریخ . دوره پنجم مجلس شورای ملی: پنجمی4

آذرماه همان سال  21افتتاح شد. در این دوره بود که سلطنت قاجاریه منحل شد و مجلس مؤسسان در  1342رجب 

خاتمه یافت )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی،  1304بهمن  22سلطنت را به پهلوی داد. این مجلس در تاریخ 

 ارات کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ملی(. انتش
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د که اهالی ولگرد و خاصی تهیه نموده و ترتیب اساسی در نظر گیرن نامهآوری آنها نظامجمع

ها و صدور زیادی در زمینه برگزاری کمیسون اسناد دولتی 1.«آوری شوند...متکدی به کلی جمع

 . 2ها یافت شدندنامهبخش

 های نگهداری فقرا: نقطه عطف دیگر.تأسيس سازمانه( 

. فقراست« حبس»و « تصفیۀ جامعه»استراتژی و تکنولوژی اصلی حاکمیت در مواجهه با فقر 

شود. همانطور که گفته شد از اوخر استراتژی که برای اولین بار در تاریخ ایران به کار گرفته می

های سیاسی و  قرن سیزدهم و به طور اخص آغاز قرن چهاردهم زندگی فقرا تابع گزینش

های مدیریت فقر در این دوره تأسیس مراکز ترین تکنیکدستکاری حکومت شد. یکی از مهم

باری برای فقرا یا دارالفقراهاست که گاه نوانخانه، دارالمساکین، مسکینخانه، نگهداری اج

شوند. در طی مدت کوتاهی افراد و ... نیز نامیده می ، مهمانخانهگرمخانه، اندرزگاه، شفاخانه

بسیار زیادی در این مراکز محبوس شدند. قدرت مطلقه، احکام سلطنتی دایر بر حبس صادر 

انداخت. ایجاد چنین نهادهایی به منظور د را دلبخواهی و بدون محاکمه در بند میکرد و افرامی

توانند در داخل قواعد هایی است که نمیاز گروه« تصفیۀ جامعه»پیشبرد همان هدف اصلی یعنی 

های و صورتبندی جدید ایجاد شده جای گیرند: هدف این بود که از طریق کاربرد دقیق تکنیک

قدرت، بدن و جسم فقرا را مدیریت کنند و آنها را به ابدانی رام و مفید تبدیل اداری، دانش و 

ها را کنند. متأسفانه آمار دقیقی از کل این مراکز وجود ندارد، ولی گستردگی این گونه اقامتگاه

 3های آنها در شهرهای کوچک و بزرگ ایران مالحظه کرد.توان با حجم انبوه پروندهمی

                                                           
 ."آوری فقرابرای جمع"، 3، 369، شماره 1306آذر  7. روزنامه اطالعات، سال دوم، 1

.اسناد شمارۀ "آوری فقراکمیسیون جمع"با تیتر  2، 436، شماره 1304بهمن  12. همان؛ روزنامه شفق سرخ، 2

 آرشیو. 29330235و  2904998؛2904983؛ 138917524؛ 29329854؛290111؛ 26360032

مرکز آرشیو ؛ سند  29329854و  29360032؛ 2904998؛ 96/293/154؛ 39339375. اسناد شمارۀ؛ 3

 ، ص91، شماره 1305آذر  8های روزنامه اطالعات: سال اول، آرشیو مجلس شورای اسالمی؛ شماره11790شماره 

، 1306بهمن  15؛ سال دوم، 3، 415، شماره 1306؛ سال دوم، بهمن 2 ،374، شماره 1306آذر  13؛ سال دوم، 2

 23؛ سال دوم، 1، 425، شماره 1306بهمن  17؛ سال دوم، 2، 424، شماره 1306بهمن  16؛ سال دوم، 3، 423شماره 

 12؛ 871، شماره 1306آذر  8؛ 1305، آذر سال 2: 651های ؛ روزنامۀ شفق سرخ: شماره2، 429، شماره 1306بهمن 

 .2، 447، شماره 1304بهمن 



 

 

 

 

 

  1398، شماره یک، بهار و تابستان 26شناختی دوره مطالعات جامعه   320 
 

 

های برای فقرا در نظر دهی آنها به صورت رسمی، مکانقبل از سازماندر همان آغاز و 

 ها و ...ها، باغگاهها، مساجد، تکیهگرفته شد همانند قلعه

جدای از اقدامات محلی در سطح شهر برای نگهداری فقرا که بیشتر در مراحل اولیه 

نگهداری فقرا تحت  مهاجرت فقرا به مراکز کوچک و بزرگ شهری اتفاق افتاد، مراکز اصلی

-ش( و ساختار بلدیه خاص نظم سرمایه 1285)تأسیس بلدیه دهی بلدیه انجام گرفت، سازمان

تر قواعد این نهاد یکی دیگر از نهادهای ایجادشده به منظور پیشبرد سریع دارانۀ این دوران است،

در زمان  نخست وزیر ایرانهای صورتبندی جدید بود که توسط سیدضیاء طباطبایی، و گزاره

 ،  نظامنامه آن نوشته شد. احمدشاه قاجار

ها و پذیرش در این جا ذکر نکتۀ دیگری الزم است و آن این است که تأسیس این سازمان

-های مشروعیتبخش است. یکی از مهمترین گزاره های مشروعیتآنها در جامعه نیازمند گزاره

تعداد فقرا در ازدیاد است و جامعه از حیث سوءاخالق و انتشار امراض در » بخش این است که

در «. کنندۀ سعادت و خوشبختی فقرا هستندمخاطره افتاده، بنابراین مراکز نگهداری فقرا، تأمین

 پردازیم.ادامه به توضیح بیشتر این مطلب می

ایف اصلی اداره امور وظ»آمده است 1300خرداد  19در اولین شماره مجله بلدیه که در 

خیریه بلدیه طهران عبارت است از تأسیس مؤسسات مختلف برای تأمین زندگانی اشخاصی که 

شود وقتی گفته می. »1«توانند لوازم حیات خود را فراهم نمایندمحروم از وسائل معاش بوده، نمی

ت و سالمت ترفیه و اصالح وضعیت فقرا، مقصود این است که تأمین زندگانی و تهیه سعاد

هموطنان عزیز و یا از تأسیس دارالمساکین و دارالیتام به عمل درآوردن، بزرگترین آمال و غایات 

ها زندگی انسانی که تمام انبیاء الوالعزم و قائدین بشر برای پیشرفت آن سعی کرده و موعظه

  2«.اندنموده و حتی برای نیل به آن غالباً حیات خود را فدا ساخته

و  در ادامه به ناکافی بودن این گونه  3کند.ای طبقات متوسط اشاره میاقدامات خیریه ابتدا به

بخشی بیشتر به تأسیس مراکز در ادامه برای مشروعیت 4«.کندای اشاره میاز اقدامات خیریه

 نویسد:نگهداری فقرا می

                                                           
 .8، تهران، ناشر بلدیه تهران، 10. همان، شماره 1

 .5-6، تهران، ناشر بلدیه تهران، 1. همان، شماره 2

 .6، 1، شماره 1921ژوئن  9، 1300جوزا  19مجله بلدیه، سال اول،  .3

 همان. .4
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تماد شاید هنوز بعضی اشخاص یافت شوند که به هیچ وجه به این قبیل مؤسسات اع» 

پرستان مملکت دارای این عقیده هستند بلکه نداشته باشند و باید اعتراف نماییم که نه فقط کهنه

کرده مدارس اروپا هم اشخاصی هستند که عدم تمایل از اشخاص منورالفکر و شاگردان تحصیل

یم که کناند، زیرا ما در مملکتی زندگانی میو حسن عقیده خود را به چنین مؤسساتی نشان داده

 1...«.هنوز اقبال عمومی برای تعلیم و تربیت نیست 

 نویسد:در ادامه انتقادات به مخالفان می

برای »حل ممکن انجام اقدامات بنیادی بوده که امری نه اختیاری بلکه اجباری است: تنها راه 

چنین ملت محصوری که مانند عنکبوت دور تا دور خود از خرافات تاروپودهای ضخیم نسج 

های خبر است، تندبادی الزم است که رشتهکرده است و از ترتیبات عالم جدید به کلی بی

رحم سست دایرۀ جهل او را از هم گسیخته و به او بفهماند که عریان و بدون وسیله با عناصر بی

نفحات این تندباد وزیده از امروز به بعد انتخاب این » 2«.شود زندگانی کردطبیعت امروز نمی

های رئیس سابق دولت حصه و سهمی را یق زندگانی اجباری است نه اختیاری. در قطعنامهطر

که حکومت برای ترفه حال فقرا در نظرگرفته تشریح شده و محتاج به تذکار نیست و عجالتاً به 

 3«.دهدترین دوره زندگانی همشهریان را تشکیل میفعلیت درآوردن آن مواد، مشعش

دهد. هایی از این صورتبندی و قواعد آن را به خوبی نشان میگزارهمطالب باال به خوبی 

پیوستن به این صورتبندی و پذیرش قواعد جدید امری اجباری است و هرآنکس در برابر آن 

خبر و تنیده در خرافات ضخیم خود است. در این جا فاعل سخن نه فقرا مقاومت کند جاهل، بی

گوید انجام این گونه اقدامات و اوت را داشته و میبلکه خرد حکومتی است که صالحیت قض

شود و تأسیس مراکز اجباری نگهداری فقرا راهی است که به خوشبختی و سعادت فقرا ختم می

هیچ شک و تردیدی در »بنابراین  گیرد؛ دورۀ زندگانی آنان را در برمی« ترینمشعش»استقرار آن 

 «.نیستباب مداخله دولت در مؤسسات اجتماعی باقی 

دایره را تأسیس کرده است: اول  3ماه از زمان حیات خود  3اداره امور بلدیه تهران در مدت 

 . 4خانه و دارالعجزه های بلدی، مریضدارالیتام. دوم دارالمساکین و سوم کارخانه

                                                           
 . همان.1

 .36، 1. همان: شماره 2

 .6-7. همان، 3

 .10، 1 . همان، شماره4
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 دانش و قدرت برساخت فقر و فقرا .4

-گوناگون به شمار می های قدرت و حقیقتدانش عنصری مهم و اساسی در تحول تاریخی رژیم

ها و نهادهاست. طی اواخر قرن سیزده ها و روابط در درون دستگاهرود. این دانش شامل استراتژی

و اوایل چهارده، فقر، گدایی و نداری به موضوع پژوهش و توجه، کنترل اداری، توجه دولتی و به 

سی، بر خالف دوران قبل نه حاکمیت تبدیل شد. در این زمان عنصر اسا« مندیمسئله»عبارت بهتر 

تجربی  همانند گسترش بروکراسی و دانش اداری،  دانش اخالقی و دینی بلکه کاربرد دقیق دانش

مندی اندازی نشریات و اعمال دانش پزشکی در مراکز نگهداری بود که به حقیقتآرشیوبندی، راه

یس دارالمساکین مدیریت کرد. یکی از ویژگی بارز تأسصورتبندی جدید فقر در جامعه کمک می

های گسترده به اقصی  نگاری تر بر فقرا با ایجاد بروکراسی عریض و طویل و نامهو بهینه عقالیی

 توان دید.شده می نقاط ایران است که تنوع آنها را در اسناد یافت

دهی دقیق اسناد و مدارک و ها، سوابق آرشیوی و به عبارت دیگر سازمانایجاد بایگانی

های مربوط به فقرا به رشد و گسترش قدرت حاکمیت و همچنین کنترل فقرا و به دهپرون

کمک کرده است. در این جا برای شناسایی و مدیریت فقرا و گدایان آرشیوها  1کارگیری آنها

اسامی اشخاص نامبرده ]گدایان و »گیرد. در سندی از وزارت کشور آمده است: شکل می

هرازچندگاهی طی  2«.شخصات باید در دفتر مخصوص ثبت شودولگردان[ با ذکر عالئم و م

 رسید.هایی گزارش عملکردها به اطالع عامه مردم می گزارش

های مربوط به فقرای نگهداری شده در مراکز به منظور آگاهی ارائه مستمر اخبار و گزارش

خشی به اقدامات بعامه از فواید و عملکرد این مراکز یکی از اهداف مهم حکومت برای مشروعیت

ترین نشریه، مجله اندازی نشریات است. مهمخود است. ابزار اصلی برای پیشبرد این هدف، راه

 1300خرداد  19اولین شمارۀ این مجله به صاحب امتیازی بلدیه طهران در تاریخ بلدیه است. 

مجله و دالیل انتشار این  ضرورتمقالۀ افتتاحیه با عنوان آغاز سخن به  هجری شمسی منتشر شد.

 ،شهر ۀبرای اصالح کلیۀ شئون مادی»... پردازد که در ادامه قسمتی از آن آورده شده است: آن می

                                                           
 . همان.1

 مرکز آرشیو . 2904998و  29329854، 39583-24123. اسناد شمارۀ 2
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ترقبات معجزانه »بینم چون فقرا در  در البالی این اسناد می« باشد انتشار این اوراق هفتگی الزم می

 ذف شوند. جایی ندارند، پس باید از جامعه ح« الشانعصر فرخندۀ شاهنشاه عظیم

گیری بود )مثل پزشکی(. همچنین دستگاه اداری نیازمند دانشی عینی، مشخص و قابل اندازه

داد تا دقیقاً به بررسی وضعیت نیروهای خود بپردازد. برای تولید همین دانش به او امکان می

های تجربی پژوهش و تفحص ایجاد شود. همان ای از روشبایستی مجموعهچنین دانشی می

کند، گوید روشی که مراقبت و نظارت را با تکنیک بهنجارسازی تلفیق میر که فوکو میطو

معاینه است. معاینه در درون این مراکز به نحوی گویای انقیاد بر فقرا نیز هست، به عبارت دیگر 

در این شکل، رسیدگی پزشکی به منظور بازپروری آنها الزم و ضروری است. بدین سان مطالعه 

در  1و دارالرضاعه احوال جسمانی جمیعت فقرا در درون نهادهایی از قبیل مریضخانه اوضاع و

درون دارالمساکین به عنصری اساسی در ترکیب جدیدی از قدرت و دانش تبدیل شد. آنها 

و همین  دادندها در داخل مراکز نگهداری گزارش میمرتب از وضعیت سالمتی این گروه

دۀ کردار و عملکرد آنها باشد. اسناد زیادی گویای چنین وضعی کننتوانست توجیهگزارش می

 .2هستند

ذکر این نکته الزم است که وضعیت داخلی مراکز نگهداری فقرا نه تنها خوشایند نیست، 

های دیگر نیز یاد برد. از ویژگی« دارالفقراهایی مرگبار»توان از آنها به عنوان بلکه به نحوی می

های مختلف، در کنار هم و در یک مکان است. فقرا با هر ری گروهاین گونه مراکز، نگهدا

جنسیت، سن و از هر منشأ اجتماعی در هر وضعیتی، سالم و یا معلول یا مریض به این مراکز 

برای نگهداری اشخاص ناتوان و عاجز و »...  ...کسان و  شدند، مجرمان، معتادان، بیوارد می

وب اخالقی، لوازم زندگانی خود را اکنون با این وسیله تحصیل آنهایی که به واسطه ابتال به عی

. در مورد وضعیت فقرایی که در 3«نمایند، محل مخصوصی به اسم دارالمساکین تأسیس شدمی

                                                           
 شیرخوارگاه 1.

، سال 1304، مهر 9مرکز آرشیو / مجله بلدیه، شماره    91/293/3809و   39339375؛ 29329854. سند شمارۀ 2

. 9، 1، شماره 1300جوزا  19، سال اول، / ؛ مجله بلدیه6، سال چهارم، 1304، اسفند 14/ همان: شماره 18چهارم، 

 2، 91، شماره 1305آذر  8روزنامه اطالعات، سال اول، 

/ 4، 6، شماره 1303حوت  15/ مجله بلدیه، سال سوم، 11، 10،9،  شماره 1300. مجله بلدیه، سال اول، برج اسد، 3
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های بلدی به کلی کارگران در کارخانه»کردند نیز گزارش شده است که کارخانه بلدیه کار می

 1«.باشندو انتظامات صنفی و غیره نمیآزاد بوده و به هیچ وجه تابع مقررات 

 بخشی به صورتبندی جدید فقرزبان توصيف فقر و فقرا: مشروعيت 4-1

و اعمال قدرت و سلطه بر فقرا،  مندی جدید، یعنی تصفیه جامعهحاکمیت برای حقیقت

« حساسیتی اجتماعی»بخش و یا ایجاد شأنی حقوقی بود. الزم بود  نیازمند کردارهای مشروعیت

کرد که به یکباره این گروه ر سرتاسر فرهنگ ایرانی، شکل گیرد. همین حساسیت کمک مید

اجتماعی از جامعه منفک و درون مراکز اقامت اجباری محبوس شوند. سؤال این است که فقرا 

هایی به گشتند و تحت چه مقوالت و برچسبدر این موقع چگونه باید به ادراک داخل می

پردازیم که حاکمیت بنام آنها های زبانی میها و صورتر ادامه به معرفی تمآمدند. دتصور در می

 کرد: سرکوب و انقیاد خود بر فقرا را توجیه می

بخش به این امر اشاره دارد که فقرا  های مشروعیتای از این گزاره دسته فقير به مثابۀ مزاحم:

شتن افراد فقیر از جامعه به منظور هایی مزاحم هستند، بنابراین هدف باید دور نگه داانسان

 .2جلوگیری از مختل کردن نظم عمومی باشد

داری آوری فقرا و نگههایی که برای توجیه جمعدر برخی اسناد، گزاره فقير به مثابۀ مُخِل:

زنندۀ سیمای  آنها در مراکز اجباری نگهداری فقرا وجود دارد این است که آنها مخل و برهم

ایالت عظمی با حالت فقر و »در سندی رسمی از وزارت داخله آمده است:  ظاهری شهر هستند:

                                                                                                                                           
آذر   3راجع به فقراء/ روزنامه شفق سرخ، "، 1304، اردیبهشت سال 2:  318/ روزنامه شفق سرخ، شماره "دارالعجزه

 مرکز آرشیو . 29329854و  2904998؛ 2904998/ اسناد شمارۀ  "آوری فقراجمع"، 2، 406، شماره 1304

 ."تأسیس دارالعجزه "، 2، 374، شماره 1306آذر  13، .  روزنامه اطالعات، سال دوم3

 ."راجع به فقراء"، 1304، اردیبهشت سال 2:  318. روزنامه شفق سرخ، شماره 3

 ."آوری فقراجمع"، 2، 406، شماره 1304آذر   3. روزنامه شفق سرخ، 3

 مرکز آرشیو . 29329854. سند شماره 3

 .10،11، شماره 1300. مجله بلدیه، سال اول، برج اسد، 3

مرکز آرشیو / روزنامه شفق سرخ،  2904998/ سند شمارۀ 10،11، شماره 1300. مجله بلدیه، سال اول، برج اسد، 1

 ."آوری ولگردهاجمع"، 871، شماره 1306آذر  8

 مرکز آرشیو . 29330235و  29329854؛ 2904998. اسناد شمارۀ 2
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نهایت در انظار داخله و خارجه فرمودند و بیفالکتی که از عجزه و فقرای شهری مشاهده می

و در این شهر که اعیان مبتالی انواع سختی بودند فقرا و عجزه شبها و روزها در « رقّت»موجب 

شدند امر به تاسیس و تدویر دارالعجزه فرومده در تحت نظام تلف می معابر از گرسنگی و سرما

و آراستگی مخصوص و با ریاست وقارالدوله که از اشخاص نوع خون صالح این مملکت است 

در کاروانسرای شاه میرعلی حمزه که خالصه دولت است عجزه را از زن و مرد دعوت فرمودند 

نفر در آنجا معاش  900ص و اجزا الزم امروز قریب در تحت مر و ترتیب و تدوین دفتر مخصو

 (. 2)اسناد دیگر 1«نمایند...می

پندارند و ها، آنها را مجرم میدر برخی اسناد، برای توصیف این گروه فقير به مثابۀ مجرم:

 (.3اسناد دیگر)اند نیز نامیده« زندانیان»گاهی آن ها را 

و از قضا بسیار  های دیگری که به فقرا زده شدهرچسباز جمله ب خور:فقير به مثابۀ تنبل و مفت

 .4بوده است بیعار و بیکارخور، تنبل، عاطل،  هایی همانند مفتهم مورد استفاده بوده، برچسب
-بی« »بیمار« »مریض« »عاجز»، «عجزه»همچنین در برخی اسناد  فقير به مثابۀ عاجز و بيمار:

بخش های مشروعیتاز مقوله« بینه بودنکم ضعیف و»و « ابتال به عیوب اخالقی« »زبان
شده در  آوری . عالوه بر موارد باال مطالعه اسناد جمع5«.روندصورتبندی جدید فقر به شمار می
های دیگری نیز برای خلق این صورتبندی جدیدی از فقرا  این دوران نشان داد که از برچسب

بضاعت، کس، بیمستمند، بیچاره، بی هایی همانند مسکین، بینوا،استفاده شده است: برچسب
 .خانمان و آوارهبیو  استطاعتبیبیچاره، ارامل، 

 سازی فقراهای انضباطی و کنترل: حبس، قيموميت و مطيع روش .5

ها اشکال جدیدی از قدرت و قیمومیت ظاهر شد، صورت جدیدی از قدرت و در این سال

ها، فجایع و فقر فزاینده در و مدیریت بحران برای مواجهه« مندیانضباط مبتنی بر قاموس فایده»

 جامعه. 

                                                           
 مرکز آرشیو . 2403618. سند شمارۀ 1
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دهندۀ تکنولوژی انضباطی بوده است. در اعمال کنترل بر فضا یکی از عناصر اصلی تشکیل

ای از سلطه وجود دارد که آمیزۀ خاصی از اشکال  های مراکز نگهداری فقرا شیوۀ تازه کاربست

از کاربردهای قدرت، قیمومیت و کنترل فقرا در بنابراین یکی  سازی است؛ جدید انقیاد و مطیع

درون این مراکز است. ابزار و وسایل برقراری این رابطه قدرت و قیمومیت، تهدید کاربرد وسیله 

-قهریه، کنترل، حبس و مجازات است. انضباط با سازماندهی افراد فقیر در درون فضا پیش می

شدۀ  ورسازی در داخل مراکز تازه تأسیسرود، بنابراین نیازمند محصورسازی فضا است. محص

توان گفت در به عبارت دیگر می افتد؛های بلدی و ... اتفاق میدارالمساکین، دارالعجزه، کارخانه

 پس این مراکز نگهداری رؤیایی سیاسی و اقتصادی وجود دارد.

کند یکند، قدرت مستقیم و بالواسطه بر روی دیگران عمل نمهمان طور که فوکو اشاره می

همان فقرا و « دیگری»کند. باید گفت در این زمان و در عوض قدرت بر اعمال آنها عمل می

ها، شد و در مقابل این قدرت، حوزۀ کاملی از پاسخ فرودستان بودند که قدرت بر آنها اعمال می

ها را تهدید انگیزاند که کار کنند، آنها، نتایج و تدابیر ممکنه پیدا شد. قدرت فقرا را برمیواکنش

 کند.ترساند و برای آنها محدودیت ایجاد میکند، آنها را میمی

این است که تصفیۀ جامعه از فقر، با پنهان کردن آنها و یا تبدیل  نظام تشکیل این استراتژی

پذیر است چرا که در این دوره فقر به افرادی مطیع امکان« خطرناک و ولگرد»های  آنها از توده

بنابراین بخش زیادی از حیات فقرا به وسیلۀ قدرت و با اعمال  شد؛ی شناخته مینظممنبع بی

 های بهنجارسازی تسخیر شد. مجازات

این مؤسسات مسئول مراقبت و نظارت بر تأمین معاش، نظم و انضباط عمومی فقرا بودند. 

ن مراکز تحکم، سرپرستی، نظارت، استقرار نظم، قضاوت، مجازات و اصالح فقرا در درون ای

توان گفت مراکز نگهداری فقرا، حاکمیتی تقریباً مطلق دارند. فقرا در گیرد، بنابراین میانجام می

قرار دارند، آنها اینجا دائماً در معرض تهدید قانون، ترس از خطا، مجازات، اضطراب و مداخله 

 باید قید و بند جسمی و اخالقی اقامت اجباری را بپذیرند. 

های امنیتی و انتظامی خود قدرت خود بر فقرا را ولت با استفاده از دستگاهدر این دوره د

های همانند اداره نظمیه، شهربانی و ژاندارمری. ذکر این نکته هم الزم بخشد، دستگاهتحکم می

بود در « حفظ امنیت شهر و استقرار نظم و تعقیب بزهکاران»اش است که اداره مزبور که وظیفه

 سیس شد.، تأق 1295سال 
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شوند. البته پیش از آن  فقر به بنابراین مراکز نگهداری فقرا به مؤسساتی امنیتی تبدیل می 

 هاوزارت کشور به اداره کل شهرداری نامهچهار بند آیین 1«.موضوعی قضایی نیز تبدیل شده بود

2که راجع به کار اجباری نوشته شده، به برخورد شدید با گدایان مربوط است.
 

طور که گفته شد در این دوره دستگاه امنیتی و انتظامی همانند ژاندارمری و اداره نظمیه همان

کردند. در بخشی بر فقرا ایفا مییا شهربانی حضور و نقش فعالی برای کنترل، مجازات و انضباط

در این دوره بر خالف جوامع مورد مطالعه فوکو  3اسناد زیادی این مطلب قابل پیگیری است.

های هدف خود را کنترل و مطیع سازد، اینجا سراسر بینی وجود ندارد که از دور گروهقدرت 

اعمال خشونت و قدرت مستقیم است. قدرت کامالً در دستان دولت است و کمتر خود را در 

 کند.اعمال و شعائر پنهان می

 اعتراض و مقاومت .6

ای اسالمی و مرکز اسناد شده از مجلس شورآوریدر اسناد مورد مطالعه بخصوص اسناد جمع

آرشیو ملی ایران، مواردی وجود دارد که در آنها از مراکز نگهداری اجباری فقرا و نحوه برخورد 

آنها شکایت شده است، در این اسناد نشان داده شده که در بسیاری از موارد مأموران شهربانی به 

-قبال دریافت پول آنها را رها میبرده، حتی در برخی موارد در زور فقرا را به دارالمساکین می

 شود.ها آورده میکردند. در زیر متن برخی شکایت

به عنوان متکدی  ،اهل تبریز را بواسطه کهنگی لباس ،جهانی نیرقیه مادر حس. »1نامه شماره 

 4«.اند و اینک پسرش تقاضای رهایی او را نموده است به نوانخانه برده

اهل آذربایجان مقیم تهران که از دو چشم نابینا است و  پور سلیمان بیژن. »2نامه شماره 

 1...«.اند مامورین وی را به دارالمساکین برده ،کند سیگارفروشی می

                                                           
 ( 1324)مجموعه قوانین،  23. مجموعه قوانین موضوعه، دور سیزدهم: 1

 مرکز آرشیو . 2904998و  29329854، 39583-24123. اسناد شمارۀ  2
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[ از عین اهلل ]فرزند حیدر[ احمد ]فرزند سلیمان[ سید عزیز ] فرزند سید خلیل. 9نامه شماره 

(. گاه این مقاومت 3)و اسناد دیگر  2«.کندشکایت می« دستگیری و فرستاده شدنشان به نوانخانه»

 .4دهد به صورت فرار از مراکز خود را نشان می

اند همچنین چهارنفر از در شب گذشته سه نفر به اسامی... رفتگرهای شماره... فرار کرده»

 5«.اندفقرا درب نوانخانه مقفول را شکسته و فرار نموده

 گيری نتيجه
یط تاریخی امکان ظهور و پیدایش شکل جدیدی از فقر موضوع مقالۀ حاضر تحلیلی در باب شرا

 کنندۀ سوژه فقیر مدرن در ایران است. در ایران و هدف، تبارشناسی کردارهای خلق

های زبانی جدیدی تر از اواسط حکومت قاجار، صورتدر تاریخ جدید ایران و به طور دقیق

یابند و امحای فقر در جامعه نشر میهای مختلف از جمله اقتصاد و میل به تولید ثروت در زمینه

های زبانی در گفتمان جدید وارد و در و در نهایت در اوایل حکومت پهلوی این صورتبندی

هایی که در گفتمان قبل در ها و گزارهکند. در گفتمان جدید، صورت جامعه استقرار پیدا می

 شود. بود، با منطق خاص خود به امر مسلط تبدیل می حاشیه

ها و نشانگانی دارد همانند حاکمیت نظام عقالنیت مندی رژیم اقتصادی جدید گزارهقتحقی

های سنتی ناسودمند، رونق گرایی، نفی هرگونه کنشمبتنی بر هدف، ظهور انسان اقتصادی، فایده

 تجارت و پیشرفت در بستری از تعامالت اقتصادی با کشورهای مترقی غربی و انباشت ثروت. 

با تأکید بر سودمندی و ناسودمندی اقتصادی در تالش است تا فقر را مدیریت این گفتمان 

افتد های جهانی، ملی و محلی اتفاق میکند. تولد گفتمان جدید در بستری از رخدادها و بزنگاه

و ظرف مدت چند سال نوع جدیدی از گفتن و شنیدن و عمل کردن و به عبارتی، منطق 

                                                                                                                                           
 آرشیو مجلس شورای اسالمی ایران. 434612. سند شمارۀ 1

 آرشیو  مجلس. 683992. سند شمارۀ 2

؛ و 658408؛ 385569؛ 443831؛ 380511؛ 855792؛ 683988؛ 372444؛  385534؛ 389353. اسناد شمارۀ 3

 آرشیو مجلس. 771685

 مرکز آرشیو . 39339375و  2904998؛ 29329854؛ 29329854؛ 29777. اسناد شمارۀ 4

 مرکز آرشیو . 29329854. سند شمارۀ 5
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ی سیاسی، تولید ثروت و فقر بر اندیشه حاکمان عصر مسلط خاص در مورد اقتصاد گفتمانی

ای از رویدادها و کردارهای  شود که بعدها، در دوران حکومت پهلوی و با اتصال به مجموعه می

 دهد. خاص دیگر صورتبندی گفتمانی جدید فقر را تشکیل می

یجاد نظامی بندی و بر اخرد حکومتی اصول مختلفی را برای تولید و انباشت ثروت مفصل

و پوشاننده عیوب « روح عالم تمدن»کند، ثروت شناختی از ثروت تأکید میمعرفتی و هستی

شود و در ادامه شود و به انحای مختلف افزایش ثروت در جامعه تحریک و تشویق میدانسته می

 بندی و مؤسسات و نهادهایمجموعه کاملی از کردارها همانند تصویب قوانین تجاری، مالیات

گیرند. از سوی دیگر فقر در تقابل و ضدیت با ثروت قرار شکل می« هابانک»جدیدی همانند 

 شود؛ فقر محکوم و از طریق بازی قواعد جدید پنهان و یا باید از بین برود.  داده شده می

گیرد. فجایع طبیعی، از قبیل بیماری و از نیمۀ سده عصر ناصری نابسامانی ایران را فرا می

شوند. این رخدادها در  شرایط خاص ایران بار در جامعه ایران ظاهر میای مرگهقحطی

-ساز می شوند. افزایش تعداد متکدیان و فقرا سریعاً مسئلهساز و ساختارساز می معناساز، تاریخ

نظمی، سوء اخالق و انتشار امراض در جامعه تعبیر شود. حضور فقرا در شهرها به عنوان منبع بی

نظمی باید به هر نحو ممکن سرکوب و کنترل شود. این جاست که نابراین این منبع بیب شود؛ می

ای ضروری ای بسیار حرفهگیرد و بنابراین مداخلهپروبلماتیک جدید در ارتباط با فقر شکل می

شود و اینچنین با شروع سده چهارده فقر به موضوع سیاستگذاری تبدیل و زندگی دانسته می

 شود.های سیاسی مینشفقرا تابع گزی

شود؛ تمایزهایی که به شود، قدرت بر فقرا در درون تمایزها برقرار میدر این جا مالحظه می

های دیگری که فاقد این ها امکان داد گروهگروهی همانند دارندگان ثروت، قدرت و دارایی

جامعه بخواهد به  ها اگرمنابع هستند را با صفات خاصی تعریف کند. مطابق با نظر همین گروه

مسیر رو به رشدش ادامه دهد باید جامعه را از وجود آنها تصفیه سازد، بنابراین در وهله اول 

باشد تا در مکان و زمان خاصی بر آنها سلطه و آنها را « آوری فقراجمع»الزم است به فکر 

و « وریآقانون جمع»متناسب با رژیم حقیقت دگرگون کند. از نظر تاریخی همین تصویب 

روند. با وضوح بسیار معرف تبدیل و تطور گفتمانی فقر به شمار می« حبس گسترده فقرا»

های دارالفقرا مبدأ نوعی نگاه و بینش و ذهنیت جدید از فقر و فقرا بود. ذهنیتی که در گفتمان
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وان قبل بیشتر اخالقی بود، اینک سیاسی شد. به عبارتی بهتر این دو واقعه را نه صرفاً به عن

 گیری حقیقت باید قلمداد کرد.مداری بلکه به عنوان محل شکلقلمروی قانون

های اجتماعی از جامعه منفک و درون مراکز تصویب شد، این گروه« آوری فقراجمع»قانون 

هایی که حاکمیت با های امنیتی و بهداشتی تبدیل شدند. سوژهاقامت اجباری محبوس و به سوژه

د همانند شهربانی، نظمیه و بلدیه، آمرانه بر این فقرای بیکار و باطل سلطه های ویژه خودستگاه

 پیدا کرد.  

ای که فقر بر مبنای محکومیت اخالقی بیکارگی ادراک شد، مسئله دولت و در این دوره

گرایی و حاکمیت عقالنیت مبتنی بر هدف است. همان طور که قبال نیز حاکمیت، همچنان فایده

-گفتمان جدید ثروت و کار است. چون فقرا نه تولید کننده بودند و نه مصرفگفته شد زبان 

کننده؛ بنابراین نه در درون گفتمان جدید پیشرفت بلکه در داخل این گونه مراکز جا داشتند. در 

های تولیدکننده. های اقتصادی تبدیل شوند یعنی همان سوژهبایستی فقرا به سوژهاین جامعه می

شوند که به رفاه اجتماعی جامعه ای پدیدار میمراکز و در درازمدت کارگران تازهاز درون همین 

کنند. اصوالً برخی مراکز نگهداری فقرا بر مبنای تجربه و درک خاصی از کار تبیین کمک می

 بایستی عرصه تجارت، تولید، سود و بهبود اقتصادی و اخالقی باشد؛شد. جایگاه این مراکز می

باید به دنیای دیگر « های اجتماعیفایدگیبی»های در این عصر همه صورت به عبارت دیگر

ای برای عملکرد رانده شود. به عبارتی در درون این مراکز جسم و بدن فقرا به عنصر عمده

شود. مؤسسات سازمانی که فقرا در  روابط قدرت، سیاست، اقتصاد و نظام حقوقی تبدیل می

این مراکز شیوۀ   نیز بودند، در کاربست« شبه قضایی»ع مراکز درون آنها جای گرفتند در واق

سازی است. در این  ای از سلطه وجود دارد که آمیزۀ خاصی از اشکال جدید انقیاد و مطیع تازه

اینجا اعمال «. غیر عالمانه»است و هم « عالمانه»اعمال قدرت هم »دوره سراسربینی وجود ندارد. 

ود دارد. قدرت کامالً در دستان دولت است که آن را از طریق خشونت و قدرت مستقیم نیز وج

کند، نهادهایی که کارشان انتقال قدرت دولت، اجرای مؤسسات و نهادهایی مشخص عملیاتی می

آن و مجازات نافرمایان است. با جایگیری فقرا در درون مراکز نگهداری اجباری، آنها از 

شود و تنها شوند. فرد از بستر اجتماعی جدا مییمهای رسمی بیرون گذاشته  چارچوبِ روایت

 شود. معاش است که مهم می
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داری پیوند دارد. فرد پیدایش چنین وضعیتی در تاریخ ایران، قطعاً با پیدایش نظام سرمایه

شود که دینش را در اقتصاد کشور ادا گیرد و بدنام نمیفقیر تا جایی مورد عالقه و توجه قرار می

مندی هم مبتنی است. این فایده« مندیقاموس فایده»زنی، انقیاد و انضباط بر برچسب کند. اساساً

مند است چون برای به لحاظ سیاسی است هم اقتصادی و هم اجتماعی. به لحاظ سیاسی فایده

آورد؛ به لحاظ اقتصادی سودمند است چون هرآنکس و حاکمیت مشروعیت به ارمغان می

-گیرد، از انظار پنهان میورتبندی جدید ترقی و تولید ثروت قرار نمیهرآنچیز را که در درون ص

دهد تا اصالح شود. این اند، قرار میهایی که تازه دایر شدهکند و در پستو و در درون کارخانه

کند و کردار در عرصه عمومی و حیات اجتماعی نیز مفید است چون امنیت اجتماعی ایجاد می

 دهد. خاطر میجادشده در جامعه اطمینانای به فقر و فقراهراسی

توان گفت استقرار نظم نوین و اعمال کنترل بر فقرا در دوره رضاشاه با به طور خالصه می

های نوسازی آمرانه وی و نیز نظام اعمال انضباط بر کل جامعه نیز هماهنگ و سیاست

حقوق مردم و نه ماهیت  همسوست. در این دوره از تاریخ ایران، موضوع فهم دانش اداری، نه

الهی یا انسانی قانون، بلکه خود دولت است. هدف این است که ماهیت ویژه دولت در این دورۀ 

خاص تعریف و تعیین شود. این خود نیازمند گردآوری اطالعات درباره محیط پیرامون دولت و 

مندی دولت های از قبیل فقراست تا بتوان بر آنها حکومت کرد. پس حکومتجمعیت و گروه

یعنی به کار بستن اقتصاد در سطح کل دولت، یعنی اعمال شکلی از مراقبت و کنترل بر اهالی و 

سازوکار دولت »رفتار تک تک آحاد از جمله فقرا. در چنین بستری اهداف دولت از طریق 

شد. حبس، حصر، طرد و کنترل فقرا در قالب تاسیس مراکز نگهداری اجباری دنبال می« پلیسی

 به جزیی حیاتی از قدرت ایران مدرن تبدیل شده بود. 

 منابع
 ( دولت و فرودستان: فراز و فرود تجدد آمرانه در ترکیه و ایران، ترجمه آرش 1390اتابکی، توریج )

 عزیزی، تهران، چاپ اول، ققنوس

 ( ،کتاب عدد نفوس اهالی داراالیمان قم، قم نامه، 1364ارباب، محمد تقی )60 

  داری در ایران دوره قاجاریه، زمینه( موانع رشد سرمایه1359)اشرف، احمد 

 ( ،چهل سال تاریخ ایران، ج 1374افشار، ایرج )نشر اساطیر2 ، 
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 ( ،سفرنامه ابولحسن1363ایلچی، میرزاابولحسن ) خان شیرازی به روسیه، به قلم محمد هادی علوی

 شیرازی و به کوشش محمد گلبن، دنیای کتاب

 نامه، نسخه دستنویس فارسی، کتابخانه مجلس شورای اسالمی به لحسن، حیرتایلچی، میرزاابو

 9921شماره 

 ( چاپ اول، شرکت سهامی 1351آدمیت، فریدون )( اندیشه ترقی و حکومت قانون )عصر سپهساالر

 خوارزمی

 ( دگرگونی بزرگ: خاستگاه های سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه محمد 1391پوالنی، کارل )

 و، پردیس دانشمالج

 ( مجموعه آثار حکیم صهبا به همراه زندگی نامه عارف 1378حامد ناجی اصفهانی و خلیل بهرامی )

 ای، کانون پژوهش الهی آقا محمد رضا قمشه

 ( نخستین رویارویی اندیشه1387حائری، عبدالهادی ) گرانی ایرانی با دو رویۀ تمدن بورژوازی

 غرب، چاپ پنجم، امیرکبیر

 ( خاطرات دیوان بیگی: )میرزا حسین خان( از سالهای 1382گی، حسین بن رضاعلی )دیوان بی

، به کوشش ایرج افشار و محمد رسول دریاگشت، 1قمری )کردستان و طهران(، ج  1317تا  1275

 نشر اساطیر

 ( تاریخ اجتماعی ایران، جلد سوم، امیرکبیر1357رواندی، مرتضی ) 

 ( تاریخ اجتم1364رواندی، مرتضی ) اعی ایران، حیات اقتصادی مردم ایران از آغاز تا امروز، جلد

 پنجم، امیرکبیر

 2گفتگو،  زمستان، شماره ( لزوم زبانی تازه برای فقر، 1372، مجید، )رهنما 

 ( هنگامیکه بینوایی فقر را از صحنه بیرون می1385رهنما، مجید ) ،راند، ترجمه حمید جاودانی

 ریزیموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

  محقق ایرج افشار و مسعود سالور، نشر 10سالور، قهرمان میرزا، روزنامه خاطرات عین السلطنه، ج ،

 7900، ص 1374ر، اساطی

  171، ص 1383، نشر راه مانا، 1شهیدی، حسین، سرگذشت تهران، جلد 

 ( بابا، اردبیل در گذرگاه تاریخ، ج 1374صفری )دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل1 ، 

 ( ذیحجه، ایضاحات درخصوص آزادی، 1324طالبوف، عبدالرحیم )کتابخانه مجلس 70-71 ،

 11064شورای اسالمی، به شماره 

 ( احمد، سفینه طالبی، چاپ اول، تهران، سازمان کتابهای جیبی1346) طالبوف، عبدالرحیم 

http://www.ensani.ir/fa/17984/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/17984/profile.aspx
http://www.ensani.ir/fa/23706/magazine.aspx
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 کتابخانه مجلس شورای  100919( احمد، به شماره ثبت 1318القعده )ذی طالبوف، عبدالرحیم

 اسالمی، چاپ در مطبعۀ خورشید

 ( تأملی دربارۀ ایران: مکتب تبریز و مبا1385طباطبایی، سید جواد ) ،نی تجددخواهی، چاپ اول

 تبریز، ستوده

 ( نظریۀ حکومت قانون در ایران، چاپ اول: تبریز، نشر ستوده1386طباطبایی، سید جواد ) 

 ( خاطرات و اسناد ظهیرالدوله، چاپ اول شرکت سهامی کتابهای 1351ظهیرالدوله و افشار، ایرج )

 فرانکلین –جیبی 

 ( جستارهایی از تاریخ ا1366فلور، ویلم ) ،جتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری

 تهران، توس

 ( حکومت1390فوکو، میشل )گفتارها، کوتاهای از درسمندی، موجود در کتاب تئاتر فلسفه، گزیده-

 و گوها و... ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ دوم، تهران: نشر نیها، گفتنوشت

 ( نیچه، تب1390فوکو، میشل )ای از درسارشناسی، تاریخ، موجود در کتاب تئاتر فلسفه، گزیده-

و گوها و... ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ دوم، ها، گفتنوشتگفتارها، کوتاه

 تهران: نشر نی

 ( حکومت1390فوکو، میشل )گفتارها، ای از درسمندی، موجود در کتاب تئاتر فلسفه، گزیدهج
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و گوها و... ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ دوم، ها، گفتنوشتگفتارها، کوتاه

 تهران: نشر نی

 زاده، ( تولد زیست سیاست، درس گفتارهای کلژدوفرانس، ترجمه رضا نجف1393وکو، میشل )ف

 چاپ سوم، تهران، نی

 ( ،نظم اشیاء، دیرینه1389فوکو، میشل ) شناسی علوم انسانی، ترجمه یحیی امامی، تهران، پژوهشگاه
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 و مطالعات فرهنگی
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