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چكیده
تا پیش از نیمه قرن نوزدهم میالدی/سیزدهم قمری ،کشت تریاک در ایران رواج چندانی نداشت و تولیدد آن تنهدا ادا
هدف مصرف داخلی صورت می گرفت .از نیمه دوم قرن نوزدهم/سیزدهم قمدری ،تتدتتداییر تتدو ت اقاصدادنهانی،
ارخی از متصو ت مثل تریاک در کشورهای پیرامونی مانند ایران ،اه متصو ت تجاری تبدیل شدد و ادر ارخدی اا داد
اقاصادی این دوره ،مانند زمینداری و اشاغال ،تاییر گذاشت .اازار پررونق نهانی تریاک و سود سرشار کشت خشداا،،
مونب شد که تجار و شاهزادگان یروتمند ،اا خرید زمدین اده تولیدد تریداک ازردازندد و اددین صدورت ،قشدر تجدار و
شاهزادگان زمیندار شکل گرفت .این مسئله گرانشدن زمین را ااعد

شدد و ادهزودی ،زمدین اده صدورت یدال کدا ی

سرمایه ای درآمد .در ااش اشاغال نیز ،افزایش کشت تریاک و نیاز فراوان این متصول اه نیروی کار ،ادرای نمد آوری،
مونب شد افراد اسیاری در این ااش اه کار گرفاه شوند؛ همچنین سود تجار در پرداخت نقدی دسامزد و نوع خدا
این متصول که مصرفکردنی ارای همه افراد نبود ،ااع

شد که دسامزد کا یی اه صورت نقدی پرداخت شود که ایدن

مسئله اه مناسبات کارمزدوری یاری رساند .این پژوهش ار آن است که اراساس رو ،توصیفیتتلیلدی و ادا اسدافاده از
مناا و مآخذ تاریای ،اه اررسی رااطه تجاریشدن تریاک و افزایش زمیندداری و اشداغال و تبددیل مناسدبات کداری ،از
کا یی اه کارمزدوری ،در دوره قاناریه ازردازد.
واژههای کلیدی :تریاک ،تجاریشدن ،زمینداری ،اشاغال ،مناسبات شغلی ،دوره قاناریه.
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مقدمه
اقاصاد ایران تا پیش از قرن نوزدهم میالدی ،اقاصدادی

اشاغال دوره قاناریه اررسی کند؛ اندااراین ادرای واکداوی
این مسئله ،دو سوال زیر مطرح شده است:

م یشای اود .ناساین ویژگی اقاصاد م یشای ،تولیدد ادرای

 .4تجدداریشدددن تریدداک چگوندده اددود و چدده تدداییری اددر

مصرف شاصی است و در این نوع اقاصاد ،اازار در سدایه

زمینداری دوره قاناریه گذاشت؟

قرار دارد .اازدهی پایین ،کشاورزی سنای ،تونهنکدردن اده

 .8تاییر تجاریشدن تریاک ادر مناسدبات کداری و اشداغال

حملونقل و نبود سدرمایهگدذاریهدای خدارنی از سدایر

دوره قاناریه چه اود؟
فرضیاتی که در پاسخ اه این دو سوال مطرح میشدود،

ویژگددیهددای ایددن نددوع اقاصدداد اسددت .در قددرن نددوزدهم
میالدی/قرن سیزده قمری ،تتو ت اقاصادی در غدر ادا

اه شرح زیر است:

شیبی مالیم و اهتدریج سری  ،اقاصاد سایر کشدورها و اده

 .4در ااش زمینداری ،سودآوری چشمگیر تریاک مونب

عبارت اهار ،کشورهای عقبمانده را تتتتداییر قدرار داد.

شد تا اسیاری از شاهزادگان و تجار ،اه سرمایهگدذاری در

در این وض  ،اقاصاد ایدران نیدز از ایدن تتدو ت مصدون

ااددش زمینددداری و کشددت ایددن متصددول روی آورنددد؛

نمانددد و از سدداخت م یشددای خددود فاصددله گرفددت و ادده

همچنین اه علت ناتوانی تجار داخلی ،در رقاات ادا تجدار

اقاصادی نیمهم یشای و شبهسرمایهداری نزدیال شد.

خارنی ،سدرمایهگدذاری در اادش زمیندداری و کشدت

در ااش کشاورزی ،اقاصاد ایران ساخت سدنای خدود
را از دست داد .تا پدیش از قدرن ندوزدهم ،ویژگدی اصدلی

تریاک اه صرفه اود.
 .8سود سرشار تریداک و ندوع خدا

ایدن متصدول،

شد تا زمیندداران اده ندای پرداخدت متصدول

اقاصاد کشاورزی ایران ،تولید ارای مصرف داخلی و ادازار

ااع

متدود داخلی اود .تتتتداییر تتدو ت مدذکور ،اقاصداد

تریاک اده عندوان دسدامزد ،اده پرداخدت نقددی روی

ایران رویکردی تجاری در پیش گرفت و اهطور دقیدقتدر،

آورند .این مسدئله اده افدزایش مناسدبات کدارمزدوری

مناسبات تجاری اا تغییدرات انیدادین در زیرسداختهدای

ی اری رساند .از طرف دیگر ،نیاز فراوان این متصدول

کشاورزی ،ار اقاصاد ایران حداکم شدد .در شدکل ندیدد،

اه نیروی کار و کشت فراوان آن ،اده اشداغال زایدی در

اقاصاد ایران از تولید متصو ت م یشدای ،مانندد گنددم و

دوره قانار کمال اسیاری کرد.

نو ،اه سوی متصو ت تجاری ،مثل تریاک که مورد نیداز
اازار نهانی اود ،پیش رفت.

پیشینه پژوهش

تا پیش از نیمه دوم قرن ندوزدهم/اواخر قدرن سدیزدهم

مسئله تریاک یکی از موضدوعات مهدم دوره قاناریده

قمری ،تریاک سدهم چنددانی در اقاصداد ایدران نداشدت و

است که مانند سایر مسدالل اقاصدادی و انامداعی تونده

تولید آن در دوره صدفوی و نیمده اول قدرن ندوزدهم/قرن

چندانی اه آن نشده اسدت .مفصدلتدرین پدژوهش دراداره

سددیزدهم قمددری ،اددا هدددف مصددرف داخلددی صددورت

تریاک ،پایاننامه نگارنده است اا عنوان «تریاک ،علل رواج

میگرفت .در نیمه دوم قرن نوزدهم ،تتتتداییر تتدو ت

کشت و آیار آن ار اقاصاد و نام ه ایران در دوره قاناریده

کالن اقاصادی دنیا ،تریاک اه متصولی تجاری در اقاصداد

(4132-4382م» کدده در آن ،ادده هددر دو ا ددد اقاصددادی و

ایران تبدیل شد و ار ارخی مناسدبات ،مانندد زمیندداری و

اناماعی تریاک تونه شده است .احمد اشرف و اه ویدژه

اشاغال دوره قاناریه ،تاییر گذاشدت .ایدن پدژوهش ادرآن

احمد سیف ،در کنار سایر موضوعات اقاصادی ایدن دوره،

است تاییر تجاریشدن تریاک را در وض یت زمیندداری و

اه موضوع تریاک اهطور نزلی پرداخاهاند .درااره موضدوع
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این پژوهش که تداییر تجداریشددن تریداک ادر وضد یت

زمینداری است .در واق سوال این است کده آیدا ارتبداطی

اشاغال و زمینداری دوره قاناریه است ،این تتقیدق ادرای

این کاشت تریاک و رویآوردن تجار اه زمیندداری وندود

اولیناار اه آن میپردازد.

داشاه است؟ فسایی در این رااطه میآورد« :و از اشدراف و
اعیان این متله اسدت ادازار مدر ف :فارا مثدال ،سدالله

تاثیر تجاریشدن تریاک بر زمینداری تجار

سادات میرزا آقا تانر ،در این چند ساله که ماداع تجدارت،

زمینداری تانران پدیده نوظهدوری ادود کده در عصدر

کاسد و اازار م امالت فاسد گشاه از سرمایه خود ضیاع و

ناصری ،در نام ه ایدران پدیددار شدد .تدا پدیش از عصدر

عقاری در الوکات فارس خریدهاندد و حصده دیگدر را در

مذکور ،تجار تونهی اه زمینداری نداشداند .یکدی از علدل

م امالت تجارت تریاک که نزدیال ده سال اسدت رواندی

مهم افدزایش زمیندداری تجدار در عصدر قاندار ،سیاسدت

گرفاه ،انداخاهاند و اه این نهدت ایدن نماعدت را تدانر

فددرو ،زمددینهددای دیددوانی از سددوی حکومددت اددود.

تریاکی گویندد» (فسدایی 32/8 :4961 ،و  .)326فلدور در

خود درااره فرو ،امدالک دولادی

این ااره چنین میگوید که در شیراز اسدیاری از اازرگاندان

اه تجار یروتمند این دوره مینویسد« :ای امدالک خالصده

ااشی از انرژی خود را صرف کشداورزی مدیکردندد یدا

دیوان اعلی و امناع دولدت و رندال مملکدت ادر حسدب

اینکه اهطور تمام وقت اه ملکداری میپرداخاندد؛ ازنملده

اشارت شاص همایونی در این اا تدایری سدات نداف

گروه اخیر ،اسیاری در کشت تریاک سرمایهگذاری کردندد

انگیااند؛ آنکه مزارع و قری و مسداغالت دیدوان اعلدی را

(فلور.)412/4 :4966 ،

اعامادالسلطنه در کاا

اه اهدل یدروت و مکندت از طبقدات رعیدت افروخاندد و

تتویلدار نیز کده یکدی از م اصدران ایدن دوره اسدت،

قبالجات صریح و صتیح مدزین اده خد آفادا نقد و

درااره زمینداری تجار مینویسد« :تجار در این الد اسیارند

خاتم خورشید توأم اه مشاریان اسدزردند» (اعامادالسدلطنه،

و همه م امالت اقمشه و انناس دارند ،این سنوات غالدب

 .)411/4 :4969مراغهای نیز اه عنوان یکی از مورخان ایدن

دست اه زراعدت ادردهاندد و ملکدداری هدم مدینمایندد»

عصر ،در رااطه اا مسئله مذکور مینویسدد« :حدال عدادت

(تتویلدددار 38 :4918 ،و  .)39در واقدد آنچدده مشدداص

تازهای هم در پیش گرفاهاند ،هر کدام از ایشدان کده چندد

است کشت خشاا ،در دساور کار تجاری قدرار گرفدت

تومانی در چنگ خود دیدند امدالک مدیخدرد ،دهکددهای

که اه زمینداری روی آورده اودند و آنهدا ایشدار از سدایر

میگیرد .این یکی دید که آن دیگری دو پارچه خرید خود

متصو ت ،اه رواج آن پرداخاند .علت این امدر چیسدت؟

را متض رقاات او اه هزار آتش میزند تا آن هم صداحب

در عصر قاناریده ،ادا تونده اده سیاسدتهدای نادرسدت

دهکدددهای اشددود .وض د ایددن مملکددت را در امثددال ایددن

زمامداران قاناری و رخنه اقاصادی دولتهای اسدا ماری

رقااتها ایم نی اه هیچ مملکای نمیتدوان قیداس نمدود»

روس و انگلیس ،ظرفیت تولیدد و توزید و صدادرات در

(مراغهای.)434/4 :4921 ،

ااش منسونات از این رفت .تجدار کده م مدو ر در ایدن

درادداره سددایر علددل رویآوردن تجددار ادده زمینددداری،

ااددش مشددغول اودنددد ازیددالطددرف ،امکددان رقااددت اددا

میتوان اه ناتوانی تجار داخلی در رقاات اا تجار خدارنی

شددرکتهددای خددارنی در ااددش صددن ت را نداشدداند و

و کسب شان و منزلت و نیز سرمایهگدذاری مطمدئنتدر در

ازطرفدیگر ،هیچ کا و مصنوعاتی هدم ادرای صددور از

مقایسه اا سایر ااشها اشاره کرد .آنچه در اینجا موضدوع

کشور ونود نداشدت؛ پدس تنهدا راهحدل را ادرای حفدظ

است ارتباط کاشت خشاا ،و رویآوردن تجار اه

نایگاه خود ،در رویآوردن اه اادش کشداورزی دیدندد.

ات
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سرمایه گدذاری اولیده تجدار در اادش کشداورزی کده ادا

کمزانیها و شدرکتهدای خدارنی اده ایدن کدار مبدادرت

متصو ت نقدینهآفرینی مثل تریاک آغاز شدد ،روزادهروز

میکردند .حای اا ونود سرمایهگذاری تجداری داخلدی در

ار وس ت زمینداری آنها افزود.

این اادش ،تجدار خدارنی نیدز دسدت اده سدلفخدری

در واق همراه اا اده رویآوردن تجدار اده زمیندداری،

متصو تی مانند ااریشم و تریاک میزدند؛ چراکده قددرت

اازار نهانی تریداک نیدز رونقدی خدوای گرفدت .یوشدیدا،

نقدینگی آنها اسیار قوی ادود .در نایجده ،اده ندوعی اایدد

سفرنامهنویس ژاپنی ،در این ااره مینویسد« :فدرآوردههدای

روند زمینداری تجار و کاشت متصو تی مانندد تریداک را

ایران قالی و اافاههای پشمی ،پوست ادره ،شدرا  ،خرمدا،

مثبت ارزیاای کرد .ازطرفدیگر ،ااید اه این نکاه نیز تونه

گیاهی که در رنگرزی اه کار میرود اه نام رونداس ،پنبده،

کرد که تجار ایرانی ارای پرداخدت اهدای کا هدایی کده از

ساخاههای قلمزنی و پارچه قلمکار میااشد .اما چیزی کده

خارج وارد میکردند نیاز اه پول نقد داشاند که اا تجدارت

اازرگانان اروپایی زیاد ارایش پول میدهندد افیدون اسدت»

تریاک ،اه آن دست مییافاند .در واق  ،ادا فدرو ،تریداک

(یوشیدا .)13 :4919 ،آنها سود حاصل از این کدا را اداز

اود که میتوانساند منسونات و دیگر کا ها را وارد کنند.

در خود کشداورزی سدرمایهگدذاری کردندد و روزادهروز،

عواملی مانند سیاست فرو ،اراضدی دولادی و کسدب

وس ت زمینهای تجار و تولید تریاک افزایش پیدا کرد.

منزلت سیاسی و اناماعی ،از طریق خرید زمدین ،تجدار را

تتلیل عیسوی هم اده عندوان اقاصداددانی نزدیدال اده

در مرحله ااادایی ،اه خرید زمین تشویق کرد؛ اما آنچه این

عصر قانار ،تاییدکنندده مطالدب فدو الدذکر اسدت .او در

روند را تشدید و تثبیت کرد سودآوری سرشار تریاک اود.
شد تجار اده زمدین ،اده عندوان منبد

تتلیل خود مینویسد :در نبود اسار عادی ،ارای رشد یال

این سودآوری ااع

طبقه ادورژوازی ملدی و وضد ی کده ادا نفدو روزافدزون

درآمدی مطمئن نگاه کنند و روزاهروز ،ار وس ت اراضدی

سرمایه خدارنی اده وندود آمدده ادود و نیدز ،ادا وندود

خود ایفزایند .این روندد عدالوهادر تشدکیل طبقده ادزر
شدد قیمدت زمدینهدای

مناسبات فئودالی در مملکدت ،طبقده ادورژوازی ایدران اده

زمینداران تانر در ایدران ،ااعد

سددوی سددرمایهگددذاری در زمیندده کشدداورزی روی آورد؛

کشاورزی نیدز روزادهروز افدزایش پیددا کندد و زمدین اده

چراکه متصو ت آن ،ی نی پنبه و تریاک و غیره ،در ادازار

کا یی سرمایهای تبدیل شود.

نهانی خواساار اسیاری داشدت .اددین ترتیدب ،در نایجده
تسل اانالهای خارنی ،عناصر اورژوازی نوظهور ایدران

تاثیر تجاریشدن تریااک بار زمیناداری شااهاادوان و

آلت دست سیاست اسدا ماری شددند و اده طدرف تولیدد

حكام

موادخام کشاورزی که مورد نیداز کشدورهای سدرمایهداری
اود کشیده شدند ( عیسوی.)63 :4968 ،

عددالوهادر تجددار و اازرگانددان ،شدداهزادگان و حاکمددان
قاناری نیز از فضای مونود کده در نایجده تجداریشددن

ماهمکردن تجار اده آلدت دسدت ایگانگدان ،اده علدت

کشاورزی پدید آمده اود ،اسافاده کردند .آنان ارای کاشدت

تولیدکردن موادخام ضروری ادرای ادازار نهدانی ،تتلیدل

فرآوردههای نقدینهآفرین ،اه ویژه تریاک ،دست اده خریدد

چندان درسای نیست .حوادث سیاسی و اقاصدادی دنیدا و

و تصرف زمینهای کشاورزی زدند .ظلالسدلطان یکدی از

ایران اهگونهای پیش رفت که این مسئلهای اناندا ناپدذیر

افرادی اوده که شدت اسابداد او زاانزد خا

و عدام ادود.

اود و در واق  ،تجار ایرانی اگر خود دست اه خرید زمدین

او در سالهدای پایدان سدده ندوزدهم مدیالدی ،حکمدران

و تولید تریاک و سایر متصو ت نقدینهآفرین نمدیزدندد

اصفهان اود و 66درصدد زمدینهدای ایدا ت را در اخایدار
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داشت .او در ایشار این زمینها پنبه و خشاا ،کاشدت و

46درصد زمینهای وقفی؛

از کاشت غالت کاست (کو کیندا .)22 :4923 ،فسدایی از

 6درصد ما لق اه زمینداران کوچال؛

شاصی اه نام حاجمتمدحسین نهرمی ،حاکم نهرم یداد

فق 1درصد ما لق اه درادار (رواسدانی.)63 :4961 ،

میکند که «میانه تجدارت و زراعدت و حکومدت را نمد

اا وااساهشدن هرچه ایشار ایران اه اازارهدای خدارنی و

نموده ،صاحب اموال تجارتی و مالال ضیاع و عقاری وافر

ارز،یافان زمدینهدای کشداورزی ،تیولدداران ،اشدراف،

گردید» (فسایی .)4824/8 ،4961 ،افدزایش مالکدان ادزر

شاهزادگان ،وزراء و نرامیدان ادر آن شددند کده تدا حدد

در ایران ،ا د از تجداریشددن کشداورزی ،در ندوع خدود

ممکن ،زمینهای دولای را اه امالک خصوصی خود ادل

اسیار نالب تونه است .آنچه مبدرهن اسدت ایشدار ایدن

کنند .مالکان ازرگی که در ایست سال آخر قرن ندوزدهم

مالکان نوظهور ،تجار و حاکمانی اودند کده تجداریشددن

در ایران ظاهر شدند ،ترکیبدی اودندد از تجدار و دولایدان

کشاورزی ،اه افزایش قدرت خرید آنهدا کمدال اسدیاری

زمیندددار کدده هددر دو ادده اازارهددای نهددانی اسددا ماری

کرد .آنها این قدرت خرید خود را در ااش خرید زمدین

وااسدداگی داشدداند .حدداجسددیاح درادداره چگددونگی

اه کار گرفاند که ارای آنها تجراه اسدیار مدوفقی ادود .در

زمیندارشدن دولایان در دوره سلطنت ناصرالدینشداه ،اده

سددال 4226م ، 4831/ت ددداد مالکددان اددزر در ایددران
انگشتشمار اود؛ امدا در سدال 4366م ، 4941/ی ندی در
طول ایست سال ،ت داد این مالکان اه چندصد تن و ت داد
دهاتی که در مالکیت این اقلیت متدود ادود ،اده چنددین
هزار رسید « .یروتشدان هدم ،هزارهدا دهکددهای ادود کده
تال ،کرده اودند آن را ارای همیشه اه مالکیت خصوصی
خود مبدل سازند» (کو کینا .)22 :4923 ،نکاه اسیار مهدم
این است که اوج تولید و صادرات تریاک هدم مرادوط اده
همین اازه زمانی ،ی نی  4226تا 4366م 4831/تدا ، 4941
اوده اسدت .در فاصدله زمدانی  4226تدا 4228م 4941/تدا
 ، 4943تریدددداک صددددادراتی ایددددران ادددده حدددددود
931,232کیلوگرم رسدید کده 86درصدد کدل صدادرات را
درارمیگرفدت و تریداک مقدام اول صدادرات ایدران را اده
دست آورد (سیف)882 :4919 ،؛ اندااراین از نردر منرقدی
هم ،این رااطه درخور تبیین و تتلیل است .آمدار مالکیدت
زمین در پایان دوره ناصرالدینشداه ،نشداندهندده افدزایش
زمینهای خصوصی ،در مقایسه اا زمینهای دولای اود:
 66درصد در اخایار زمینداران ادزر  ،ی ندی تجدار و
حاکمان و شاهزادگان؛
 41درصد در اخایار قبایل و عشایر؛

رقاات میان آنها اا روحانیان و اعیدان و روسدای ایدالت
اشاره میکند« :هر ملال خو

که در دست کسدی در آن

و یت میدیدند ،اه هر وسیله و انبار و حبس و زنجیدر
و کاددال آن را ااریدددن ارزان یددا خریدددن نزلددی و
غصباافی یا قبالهگرفان ،اده وسدایلی تملدال نمدوده در
یال سال و دو سال حاکم و یای صاحب چندد قریده در
آن و یت گردیده» (سیاح متالتی 116 :4916 ،و .)114
ظلالسلطان ،پسر ارشد ناصدرالدینشداه ،سدالهدا
حکمران ایالت اصفهان ادود و نزدیدال اده دو هدزار
دهکده اا یدال میلیدون نم یدت ،در مالکیدت خدود
داشت .او ایشار این دهات را در ایسدتوپدنج سدال
پایانی قرن نوزدهم /اوایل قرن سیزدهم قمری ،اه قهر
و از حسا

مناصب و غصب زمین های دهقاندان اده

چنگ آورده اود « .چنانچه ظلالسلطان ای آنکده هدیچ
حقی داشاه ااشدد مالکیدت خدود را اده 426نریدب
زمین های همگانی دهقانان روسااهای کرم و کرمچده
(که حداقل ارز ،آن هشت هزار تومان اود) و دیری
اود که از آن دهقانان اود ارقرار کدرد و آنهدا را اده
مالکیت خصوصدی خدود درآورد» (کو کیندا:4923 ،
 . )22اه این طریق ،دولایان زمیندار مانندد تجدار ،در
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صدور کا های کشاورزی اه اازارهدای خدارنی شدرکت

اسکانیافاه پدیدد آمدد .مهدانرتهدای فصدلی دهقاندان و

کردنددد و کشددت متصددو تی را توسدد ه دادنددد کدده در

نیروهای کار روساایی که در درنه ناست ،در نسداجوی

اازارهای نهانی خریدار داشت.

زمینهای کشاورزی اودند ،م مو ر در اساان شمالی گیالن
و تا اندازهای در کشازارهای تریاک ننو

تاثیر تجاریشدن تریاک بر اشتغال

و مرکدز ایدران

دیده میشد ).(wilson, 1925: 189

واق یت این است که تریاک علدیرغدم سدود سرشدار،

در اقاصددادهای مبانددی اددر کشدداورزی ،م مددو ر نددوعی

یکی از پرزحمتترین متصدو ت کشداورزی ادوده و از

ایکاری فصلی ونود دارد که در ایران ،دو فصل زمسداان

مرحله کاشت تا مرحله تولید متصول ،نیروی کار فراواندی

و پاییز را درارمیگیدرد .کاشدت تریداک م مدو ر در اوایدل

را طلب میکرده است .تتویلدار در این اداره مدینویسدد:

پدداییز اددود و کارهددای مراددوط ادده آایدداری و کددوددادن و

«زراعت خشاا ،ماارج و مرارت کلی دارد؛ ی ندی یدال

ونینکردن آن هم ،در اواخر زمساان و اوایدل اهدار انجدام

نریب شاه که هدزار زرع مراد ااشدد پدنج تومدان خدرج

میگرفت .در این زمدان ،م مدو ر کدارگران خدو،نشدین

قیمت قوت خاشاک و انرت عملهنات یا پازشدتکدردن

روساایی ،ایکار اودند و این اهارین موق یت ادرای آنهدا

و خشزدن دارد ال ماجاوز و ماداولی عمدل هدر نریبدی

اود تا ااوانند اا کارکردن در مزارع تریاک ،درآمدد ایشداری

نیم من اوزن شاه است» (تتویلدار 21 :4918 ،و .)22

کسب کنندد .در واقد  ،تریداک عدالوهادر ایجداد اشداغال،

گزار ،تتویلدار نشان میدهدد کده تریداک در همدان

ایکاری فصلی را نیز تا حدودی ت ددیل مدیکدرد .ا دد از

مرحله اولیه که کاشت است ،نیاز اده نیدروی کدار فدراوان

مراحل اولیه مراقبت و نگهدداری از خشداا ،،نوادت اده

دارد .در عصر قاناریه ،م مو ر اعضدای یدال خدانواده اده

مهمترین مرحله کاری تریاک میرسدید؛ ی ندی زمدانی کده

عنوان نیروی کار ،در تولیدد متصدول کشداورزی اده کدار

مالکان ارضی مشغول گرفان تریاک میشدند؛ اما نده آنکده

گرفاه میشددند .در زمینده کاشدت تریداک ،ادا تونده اده

خودشان اه این کار اقدام کنند ،الکه ا ضی از ساکنان یدزد

ویژگیهایی که داشت ،این نوع رواا کاری ،ی ندی تدامین

اودند که شغل آنهدا فقد تید زدن خشداا ،و گدرفان

نیروی کار از اعضای خدانواده ،کدارارد کمادری داشدت و

تریاک اود و این گروه در همان فصل ،هر نایی که اودندد

مالکان مجبور مدیشددند ادرای تسدری کدار و کاسدان از

خود را اه مزرعه خشاا ،مدیرسداندند و پدس از آنکده

ضررهای احامالی ،نیروی کار ایشاری اه کار گیرند .همین

مالکان ایشان را انیر میکردندد ،مشدغول گدرفان تریداک

میشد افراد ایشداری ،از نیدروی کدار ایدرون

میشدند (ویلس .)988 :4966 ،نجفی قوچانی هم در ایدن

خانواده اه کار گرفاه شوند .این مسدئله مهدانرتهدایی را

ااره مینویسد« :در وقدت تید زدن کوکندار و نمد کدردن

میشد .ویلسون در این ااره مینویسد :از دیدگاه

شددیره آن چددون مددردم اددیعلددم اودنددد ،از یددزد و کرمددان

تاریای ،نااهناییهای نم یدت در مدان نام ده ایراندی،

ماصوصار تریاکزدن میآمد و مجم آنها در منزل ما ادود

امری غیرم مول و ناشناخاه نبود؛ چدرا کده نم یدتهدای

و در سددال دوم مددن مهددارت در ایددن امددور پیدددا کددردم و

چادرنشین ارای فرونشاندن ناآرامیهای مرزی ماوسدل اده

همدو ،آنها کار میکدردم» (نجفدیقوچدانی.)2 :4924 ،

کوچ انباری میشدند .اا وندود ایدن ،تدا نیمده دوم قدرن

همچنین تریاککاران حرفهای یزد ،اه اصفهان فرسااده

نوزدهم/نیمه اول قرن سیزده قمری ،گرایش روزافزونی اده

می شدند نایی که وس ت زمینهای تریداک ،سدا نه

مهددانرت ،ادده ویددژه در میددان نم یددت غیرمهددانر و

افزایش پیدا میکرد) .(floor, 2003: 437

مسئله ااع
نیز ااع
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در واق  ،این گزار،ها نشان میدهدد کده تاصدص

این متصدول ،رو،هدای کاشدت و ارداشدت را نیدز از

یکی از الزامات تولید تریاک اود .تی زدن کوکندار کده اده

طریق زرتشایان هند آموخاند؛ سزس این فدن را در تمدام

منرددور گددرفان شددیره تریدداک انجددام مددیشددد ،در اصددل

ایران رواج دادند و کمال اسیاری اه ارداشت اهار تریاک

مهمترین مرحله کاری در تولیدد تریداک ادود .اده لتدا

کردند .عالوهار زرتشایان یزد ،متمدمهدی اصدفهانی نیدز

وض آ وهوایی ،تی زدن وض خاصی را میطلبد ،مانند

در طول سالهای تجاری خود در هندوساان ،رو،هدای

اارانینبودن هدوا .در ایدن مواقد  ،م مدو ر اگدر اارشدی،

آمادهکردن تریاک را یاد گرفاده ادود .اده نردر او ،تریداک

هرچند اندک ،رخ میداد تمام زحمات یدال زارع از ادین

میتوانست موفقتدر از نیشدکر ااشدد؛ پدس سد ی کدرد

میرفت .وقای که تریاک در گل اود و گلبر ها در حال

کاشت این متصول را افزایش دهد .او همچندین ،تجراده

پژمردهشدن« ،کارگرانی اهطور قاعدهمندد زیدر نردر یدال

خود را اا دیگر زمینددارانی کده شدروع اده فدراهمکدردن

سرکارگر یزدی ،کسی کده فدرا اسدت کده رو،هدای

تکنیالهدای ندیدد کردندد ،تقسدیم کدرد (floor, 2003:

نم آوری تریاک را اهار از اقیه میداند اا یدال چداقوی

) .447اصددفهانی همچنددین ،در کاددا نصددفنهددان فددی

سه پر شکافی ایجاد مدیکنندد .،ایدن عمدل را ا ددازظهر

ت ریفا صفهان مینویسد« :از سفر هند مران ت نمدوده

انجام میدهند .از این شکافها ،تریاک اه صورت اشدال
تددراو ،مددیکنددد و تددا قبددل از طلددوع آفاددا  ،اددا دقددت
نم آوری میشود .این روند ادرای ادار دوم هدم تکدرار
میشود و حای اار سوم و شاید اار دیگر که اه هر حدال
غیرم مولی است .خطری که ارای متصول تریاک ونود
دارد ادداران سددنگینی اسددت کدده متصددول را ادده صددفر
مددیرسدداند؛ چددرا کدده تریدداک تددراو،شددده ادده صددفر
میرسید»).(floor, 2003: 443
آنچه ایشار از همه نلدب تونده مدیکندد تاصدص
اهالی یزد ،در تی زدن تریاک است .اهالی یزد ایدن فدن را
از چه طریق و از کدام کشور آموخاه اودند؟ اگر نگداهی
دقیق ،اه روند رواج کاشت تریاک در ایران داشاه ااشدیم،
یکددی از کانددالهددای اصددلی فراگیددری ایددن فددن ،کشددور
هندوسدداان اسددت .زرتشددایان مقددیم هنددد کدده یکددی از
ازر ترین تولیدکنندگان تریاک در هند اودند ،اه واسدطه
رواا مذهبی و قومی اا زرتشایان یزد ،آنها را اه کاشت
تریاک در ایران تشدویق کردندد .در ایشدار گدزار،هدای
مراوط اه این دوره ،این مسئله خود را نشان میدهدد .در
واق  ،یزد از اولین مناطقی اود کده کاشدت تریداک ادرای
صادرات را شروع کرد و اهالی یزد همراه اا رواج کاشت

اه ایران آمدم و اه طرزی که در آنجا آن را آموخاه ادودم
درست نموده که پسند اهل خارنه اشود و عمل زراعت
و تجارت ان را ناری نمدودم» (اصدفهانی.)482 :4916 ،
اه تریاک مالی اه عنوان تاصصی در سیاخ فارس هم ،از
طرف ماموران انگلیسی ،اشاره شده اسدت« :شاصد اده
سیاخ رفاه اوده اده نهدت تریداک تید زدن ،در آنجدا ادا
رعایاى سیاخ نزاع میکندد مدیزنندد مشدارالیه را مقادول
میکنند» (وقای اتفاقیه .)618 :4929 ،اگر نگاهی اه سدایر
متصو ت کشاورزی ،مانند پنبه و ارنج و غیره ،ایندازیم
ماونه میشویم این نوع حساسیتهدا و تاصدصهدا را
طلب نمیکندد؛ امدا ایدن موضدوع دراداره تریداک نسدباار
مافاوت است .این تاصصگرایی ازیالطدرف ،انتصدار
ایجاد میکرد و ااع

میشد ،اهدالی تید زن تریداک یدزد

ااوانند مزدهای ایشاری درخواست کنند؛ ازسویدیگر ،اه
نددوعی در اینجددا ا ضددی از طلی ددههددای تجدداریشدددن
کشاورزی کده یکدی از آنهدا تاصدص در تولیدد اسدت،
مشاهده میشود .ا د از گرفان شیره تریداک کده از طریدق
تی زدن اه دست میآمد نوات اه تریداکمدالی مدیرسدید.
آمادهکردن تریاک از شیره اه کیدال ،ادرای اسدافاده نهدایی،
نسباار ساده اود .ترنیتار این عمل ااید زمانی انجام مدیشدد
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که هوا گرم اود .ارای آماده و خشالکردن تریداک ،آفادا

شغلهدایی کده وندود داشدت ،اهمیدت یافدت .موق یدت

شدیدی زم اود). (floor, 2003: 445

مغازهای که تجارت نزیی (خردهفروشدی) مدیکدرد و اده

ارای مالیدن ،فرد مداهری اده عندوان سدرکارگر ت یدین

مصرفکنندگان متلی تونه داشدت ،از موق یدت قددیمی

میشد .اا او قرارداد میاساند تا حقو انارهای ،ارای هدر

(قبلیشان) مافاوت نبدود) .(floor, 2003: 441مغدازهداران

اساه ،ازردازد) .(Ibid,446اا تونه اه ویژگدیهدای خدا

خردهفرو ،قبل از تبدیلشدن تریاک اده کدا یی تجداری

تریاک ،تریاکمالی یکدی دیگدر از مراحدل مهدم فدرآوری

نیز ،اه این کار مشغول اودند و اا اندکی تسامح ،ااید گفت

تریاک اود .در این مرحله ،کسانی انااا مدیشددند کده

قط ار وض یت آنها ا د از تبدیل تریاک اه کا یی تجداری

اطمینان ایشاری اه آنها ادود .گدزار،هدایی هدم دراداره

یاات نماند؛ حای این امکان وندود داشدت کده ادا ظهدور

دزدی تریدداک ،در ایددن مرحلدده ونددود دارد .یکددی از

تجار ازر  ،این افراد تتتتأییر آنها رکود ادازار خدود را

خفیهنویسان انگلیسی در این ااره مینویسدد« :عبدالتسدین

شاهد ااشند یا این امکان هم ونود داشت کده ادا افدزایش

شغلش تریاکمال است ،قریب سه من تریاک اهتددریج از

مصرف تریاک در داخل ،کار آنها رواج ایشاری پیدا کندد

خانۀ تجار دزدیده و اه این شاص مقاول مدیداده ،او هدم

که احامال دوم متاملتر اود.

اه فرو ،میرسانده» (وقای اتفاقیه.)881 :4929 ،

یکی از ناایج توس ه وااساه در ایران ،رشد د لادازی

اه طور م مول ،شرکتهای اروپدایی و تجدار ایراندی

اود .تولید و تجارت تریاک یکی از ااشهای کشاورزی

خود را ادرای ایدن کدار اده

اود که ا د از تجاریشددن کشداورزی ،د لادازی در آن

عنوان مراقدب نگده مدیداشداند تدا آندان از دزدی تریداک

رشد اسیاری کرد .در واق  ،ارخی تجار ایرانی که قبالر اه

نلوگیری کنند و همچنین ،افراد ناوانند مواد خاصدی را ادا

صدور کا های صادراتی میپرداخاند ،اا وض پیشآمده،

شیره تریاک مالوط کنند .طبق م مول تجار تریداک سد ی

اه ناچار اه د ل شرکتها و دولتهای خدارنی تبددیل

میکردند افراد خانواده خود یا نزدیکان خود را اه این کدار

شدددند .ایددن د لهددا کدده در واق د  ،حلقدده واسددطه اددین

 ،مونب مدیشدد

ااشهای تولیدی داخلی و کمزانیهای خدارنی اودندد،

که مزد ایشاری نیز ارای آن پرداخدت شدود .تتویلددار در

اه نم آوری متصو ت تجاری کشاورزی میپرداخاند.

گزارشی ،اه ازدیاد نماعت تریاکمال اشداره کدرده اسدت

ایشددارین سددود در ایددن ااددش ،ادده نددای دهقانددان و

(تتویلدار .)442 :4918 ،اا تونه اه حجم گسارده تولیدد

کشاورزان ،اه این افراد میرسید .این افدراد ازیدالطدرف

تریاک ،در نیمه دوم قدرن ندوزدهم میالدی/نیمده اول قدرن

راهکارهدددا و وضدد ادددازار را اهادددر مدددیشدددناخاند و

تریاک ،نمایندگانی ماصو

اگمارند .ساای این کار اا شرای خا

سیزدهم قمری ،این دساه از کارگران کده اده تریداکمدا ن
م روف شده اودند سهم چشمگیری در اهکارگیری نیروی
کار داشداند .در واقد  ،تدا قبدل از مرحلده فدرو ،،سدهم
اهکارگیری نیروی کار درخور تونه مینماید.
مرحله ا د که روانهشدن تریاک ارای اازار فرو ،ادود
نیز ،نیروی کار اسیاری را درگیر میکرد .تتویلدار یدادآور
میشود که موق یت صنف فروشندگان تریاک ،اا تونه اده
اددازار تریدداک کدده خریددداران خددارنی پیدددا کددرده اددود و

ازطرفدیگر ،در مقایسه اا دهقانان تریداککدار ،اده نتدو
اهاری میتوانساند تریاک را اه فرو ،ارسانند .واسطههدا
و د لهددا نیددز از آن سددود اسددیاری مددیاردنددد؛ «ولددی
صادرکنندگان شکوه میکردند که سود آنها کمار اسدت و
یا اصال نیست» (عیسوی.)962 :4968 ،
اههرحال ایشار ،تجارت تریاک در دست سفاهادازان و
اازرگانددان پارسددی اددود .آنهددا شددیره تریدداک را از طریددق
کشتکاران یا خردهفروشان پیشخرید مدیکردندد (floor,

تأییر تجاریشدن تریاک در تغییر وض یت زمینداری و مناسبات شغلی در دوره قاناریه 14/

) .2003: 440شرکتهای اروپایی صادراتکنندده تریداک،

نهت عکس اتفا افااد .در ایران ،تجاریشدن کشداورزی

مثل هوتز و سانس و زیگلر ،س ی میکردند حایا مکدان،

ااع

شد که اده علدت ضد یف ادودن سدطح تکنولدوژی

اا حذف د ل ،خطرهدای مشدکل کیفدی را کده در نایجده

تولید ،نیروی انسانی ایشاری اه کار گرفاه شود .این روندد

تقلددب در تریدداک رخ مددیداد کدداهش دهنددد).(Ibid,440

در نهت ماالف تجاریشددن اصدولی کشداورزی اتفدا

شرکتهدای اروپدایی در صدورت حدذف د ن ایراندی،

افااد؛ ولی ااید آن را فرصت تلقی کرد و نه تهدید .اده ایدن

میتوانساد اا خریدد مسداقیم تریداک از کشداورزان سدود

علت که اضمتالل ااش مصدنوعات ،ندایی ادرای ورود

ایشاری را اه دست آورندد؛ امدا ازآنطدرف ،شدرکتهدای

نیروی کار کشاورزی ااقی نگذاشت و ااع

شد اده ندای

اروپایی این مسئله را در نرر میگرفاند کده اددون وندود

اناقال نیروی کار از ااش کشاورزی اه مصنوعات ،اادش

د ن ،ارتباط مساقیم اا کشاورزان و تولیدکنندگان مشکل

مذکور نیروی کار مازاد خدود را روانده حدوزه کشداورزی

است .ونود د ن در واقد  ،سدود و ضدررهایی را ادرای

کند .در واق  ،ااش کشاورزی که در روندد تجداریشددن

شرکتهای اروپایی درارداشت؛ لیکن اهطدور کلدی ،سدود

نیروی کار ایشاری را طلب مدیکدرد ااعد

شدد ایکداران

ونود د ن ارای شرکتهای اروپایی ،از نبدود و حدذف

حوزه مصنوعات ااوانند اا پرداخان اه متصو ت تجاری،

این گروه ایشار اود .همچنین ،همانطورکده پدیش از ایدن

اه عنوان کارگر یا عامل کشت ،از حداقل امکانات م یشت

ایان شد ،یکی از ناایج تجاریشدن کشداورزی کده تولیدد

ارخوردار شوند .هرچند ااش درخور تدونهی از نیدروی

تریدداک یکددی از عوامددل اصددلی تسددری کننددده آن اددود

کار قسمت مصنوعات ،اه ایا ت روسیه مهدانرت کردندد

رویآوردن تجار اه زمینداری ادود .در ایدن ندا ،ادا تجدار

و در آنجا ،در ااش صن ت و سایر ااشهدا ادا کمادرین

زمینداری رواهرو هسایم که اا اهکارگیری سرمایه خدود در

مزد و ایشارین ساعت کاری اه کار گرفاه شددند .تجدارت

تولید تریاک ،اا افزایش تولید تریاک ،ت داد نیدروی کدار در

پررونق تریاک ایران 649تُن اود .ت داد مردمانی کده از راه

این ااش را نیز افزایش دادند .فسایی اه افرادی مانندد

کشت خشاا ،و تهیه تریداک گدذران مدیکردندد اسدیار

فارا مثال ،ساللهسادات میرزاآقاتانر ... ،کده ااشدی

چشمگیر اود .تنها در اصفهان ،یالچهدارم مدردم ادهطدور

از سرمایه خود را در کار تجارت تریاک انداخاندد و

مساقیم و غیرمساقیم ،از راه تجارت تریاک امرار و م دا،

اه آن ها نماعت تجار تریاکی می گفاند اشداره کدرده

میکردند (ریچاردز ،ایتا .)96 :ادا وندود اینکده اصدفهان

است (فسایی.)326/8 :4961 ،

ازر ترین تولیدکننده تریاک ایران اود ،درگیری ایدن عدده

در واق  ،تجار تریاکی ااید مجموعه ازرگی را تشدکیل

از افراد در روند تولید و آمادهسازی تریاک اسدیار درخدور

داده ااشند که فسایی از آنها اا نام نماعدت یداد کندد .در

تونه مینماید .اگر حای ننو ایران را تنها منطقه کاشت

مجموع اه نرر میرسد که وس ت و حجم تولید ،اه روندد

کشاورزی فرا کنیم که اه طور قط اینگونه نبود ،سدهم

اشاغالزایدی کمدال اسدیاری کدرده اسدت .ایدن روندد تدا

اشاغالزایی تریاک اسیار درخور تونه است.

حدودی ،در نهدت مادالف ویژگدی کشداورزی تجداری
اسددت .در اروپددا کدده تجدداریشدددن کشدداورزی اراسدداس
ظرفیتهای درونی و طبق اصول درست اده ادار نشسدت،
ااش کشاورزی اا آزادکردن نیروی کدار خدود ،اده رشدد
صنای کمال فراوانی کرد؛ لیکن در ایدران ،ایدن مسدئله در

تاثیر تجاریشدن تریاک بر مناسبات کاری
یکی دیگر از تتو تی کده تجداریشددن کشداورزی،
اهطور طبی ی ،اه همراه آورد تغییر مناسبات کاری ادود .در
اقاصاد سنای که کشاورزی آن هم اه صورت م یشای اوده
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مناسبات کاری اه صورت پرداخدت قسدمای از متصدول

«عملجاتی که مشغول عملآوردن تریاک هساند یومار فیومدار

تولیدی ،یا اه عبارت اهار ،سهماَری اسدت .در اقاصداد مدا

انرت خود را دریافت مدینمایندد و یدا از صدندو هدای

ا ددد سددرمایهداراندده کدده یکددی از لددوازم آن تجدداریشدددن

تریاک اه مقدار م ینی اه آنها داده میشود و انرت یومیده

کشاورزی است این مناسبات تا حدودی اساه اه درنده و

هر یال از آنهدا از دو الدی پدنج قدران تجداوز نمدیکندد»

نوع تجاریشدن تغییر میکند و اده صدورت کدارمزدوری

(ویلس .)981 :4966 ،اسمیت هم در این رااطه مینویسد:

درمیآید .سوالی که در اینجا مطرح است :آیا ادا تونده اده

مالال اا تونه اه امکاناتی که در اخایار رعایا قرار مدیدهدد

اینکه تجاریشدن کشاورزی در ایران از نوع خاصی 4ادود

این نصف تا سهچهام متصول تریاک را دریافت مدیکندد

این نایجه را اا خود اه همراه آورد یدا اینکده نایجده عمدل

سهم تریاک کشاورزان میتواند اه صورت نقدی پرداخدت

دیگری اود؟ اه نرر میرسد پاسخ اده ایدن سدوال ،ندوعی

شود (اسمیت.)884 :4963 ،

دوگانگی را طلب کند .ادین م نی که ازیالسدو ،مناسدبات

حقیقت مطلب ایدن اسدت کده دراداره پرداخدت مدزد

کارمزدی را اه دنبال داشت؛ اما این مسئله چنددان درخدور

کارگران تریاک در همه مراحدل ،گدزار ،چنددانی وندود

تونه نبود و شاید اهار اادوان گفدت ،ایدن ندوع مناسدبات

ندارد؛ اما منطق عینی اینگونه حکم میکندد کده پرداخدت

کاری در قرن نوزدهم میالدی/دوازده و سدیزده قمدری ،در

مزد کارگران که اکثرار خو،نشین (کارگران اددون زمدین)

ااادای راه اود .اگر ااواهیم حقیقدت مسدئله را ایدان کندیم

اودند ،اه صورت پرداخت نقددی ادوده اسدت .کاتوزیدان

تریاک را نددا و اده ندوعی ،مامدایزتر از سدایر

مینویسد :در پایدان سدده نوزدهم/اوایدل سدده چهداردهم

متصو ت نقدینهآفرین دیگر ،مانند ااریشم و پنبه اررسی

قمری ،متصو ت پولی عمدتار نقدی شده اود .الباه تبددیل

کنیم؛ چرا که تریداک ازیدالسدو مداده خدوراکی نبدود کده

اهره ننسی اه اهره نقددی سدرآغاز و نقطده عزیمادی تندد

نیروهددای کددار ااواننددد از آن ادده عنددوان مدداده غددذایی یددا

متسو نمیشد؛ چون ااز هم سدهم مالدال را متاسدبه و

ارطرفکننده نیازهای اولیه اسافاده کنندد و ازسدویدیگدر،

اه پول نقدد تبددیل مدیکردندد (کاتوزیدان 423 :4913 ،و

کارارد آن در موارد خاصی اود و ایشار ارای افدرادی زم

 .)436در سند زیر که حاجمتمدحسدن امدینالضدر اده

اود که اده آن اعایداد داشداند یدا اده عندوان دارو مصدرف

ارادر ،نوشاه ،آمده است :در خصو

آقامتمدعلی ،اده

میکردند .همچنین ،ااید تونه کرد که ایشار کارگرانی کده

شداهرود تلگدراف کددرده و تنادواه نهددت خریدد تریدداک

در تولید متصو ت تجاری اه کار گرفاه میشدند از ندوع

خواساه اود .خیال دارم دو هزار تومان امانت افرسام ادرود

نیروی کار خو،نشدین (افدرادی کده در روسدااها سداکن

قاین خرید کند (اسدناد تجدارت ایدران در سدال ، 4821

اودند؛ اما فاقدد زمدین اودندد و ایشدار از طریدق کدارگری

 .)33 :4926در اینجددا ادده طددور مسدداقیم ،ادده مناسددبات

زندگی خود را میگذراندند) اودند .این افراد مجبور اودند

کارمزدوری اشارهای نشده است؛ ولی وقای تجدار تریداک

مزدکار خود را اه صورت نقدی دریافت کنندد تدا ااوانندد

را ادده صددورت پددولی از زمینددداران مددیخریدنددد ،سددود

موادغددذایی ضددروری خددانواده خددود را تددامین کننددد.

زمینداران هم در این اود که پرداختهای کارگران خود را

ازطرفدیگر ،تجار و زمینداران ترنیح میدادندد ادا تونده

اه صورت نقدی پرداخت کنند .اگر تجار که خود زمینددار

اه سودآوری سرشار تریداک ،اده ندای پرداخدت ننسدی

اودند ،سهم کدارگران و اندارهداران را اده صدورت پدولی

تریاک ،اه عنوان انرت کارگران ،مزد آنها را اده صدورت

پرداخت میکردند ،تریاک ایشاری ادرای فدرو ،در ادازار

نقددد پرداخددت کننددد .ویلددس در ایددن رااطدده مددینویسددد:

نهانی داشاند که ایدن خدود ،سدود ایشداری را اده دنبدال

ااید ات

تأییر تجاریشدن تریاک در تغییر وض یت زمینداری و مناسبات شغلی در دوره قاناریه 15/

داشت .هم تجار ایرانی و هم تجار خدارنی ،در شدهرهای

نوزدهم اتفا افااد تتت همین تتو ت مذکور اود.

داخل و خارج ،د لهایی داشاند که این د لها م دامالت

تجاری شدن تریداک در دوره قاناریده ،تتدو تی

آنهدا را صدورت مددیدادندد .وظیفده ایددن د لهدا :یددافان

اسیاری را اه وندود آورد .یکدی از مسداللی کده در

مشاری ،ترتیب م امالت ،مشاصکردن شدرای خریدد و

چارچو

تجاری شدن تریاک درخور اررسی اسدت،

فرو ،و تضمین پرداختهای طدرفین ادود .هدر گدروه از

افددزایش زمینددداری تجددار و شدداهزادگان و حاکمددان

د لها ،در نوعی از کا مهارت و دخالت داشاند؛ مثالر

قاناری ،در نیمه دوم قرن نوزدهم/اواخر قرن سیزده

در حوالی سال 4211م ، 4831/در اصفهان چهار نوع

قمری است .یکی از علدل اصدلی ایدن امدر ،افدزایش

د ل اه قرار د ل چهارپایان ،د ل فواکه (میوهندات)،

کشت تریاک اود .سود سرشار این متصول ازیال سو

د ل مدددال الاجددداره و د ل تریددداک وندددود داشدددت

و سیاسددت فددرو ،اراضددی خالصدده ازسددوی دولددت

(انصاریرنانی.)96 :4926 ،

شد افرادی مانند تجار و شاهزادگان ادا

قانار ،ااع

افزایش د ل اازی که اه تب افزایش تولیدد تریداک

روی آوردن اه خرید زمین ،اه کشدت ایدن متصدول

صورت گرفت نیز ،یکی از نشانههای افزایش مناسبات

ازردازند .در واق  ،زمین اه کدا ی سدرمایه ای تبددیل

پولی در عصدر قاناریده اسدت .در واقد  ،زمدانی کده

شد و قشری اه نام تجار و شاهزادگان زمیندار شدکل

د ل هدا اددرای پددیش خریددد تریدداک ،ادده کشدداورزان و

گرفت .تغییر مناسبات کاری و افزایش اشاغال ،یکدی

زمینداران مران ه می کردند ،تنهدا از طریدق پدول نقدد

دیگر از ناایج افزایش کشت تریاک در نیمه دوم قرن

می توانساند این کا را پیش خرید کنند و کشاورزان و

نوزدهم ادود .کداراراودن متصدول تریداک و تولیدد

زمینداران هم در طول دوره تولید متصول ،همین پول

فراوان آن ااع

شدد افدراد اسدیاری در ایدن اادش

را اه کارگران خود پرداخت مدیکردندد؛ چدرا کده در

مشغول کار شوند .تاییر اشاغال زایی تریاک اه حددی

فصل عمل آوری و تولید تریاک که م مو ر در پداییز و

اود که گزار ،های فراوانی از مهانرت هدای کداری

زمساان و اوالل اهار اود ،متصول کشداورزی خاصدی

اه مناطق کشت تریاک ،مانند اصدفهان و یدزد ،ادرای

ارای پرداخت حقدو کدارگران وندود نداشدت .اگدر

کشت و ارداشت این متصول در دست است که این

اه طور کلی ااواهیم اه این مسدئله نگداه کندیم شداهد

خود نشان از افزایش اشاغال است .همچندین ،سدود

چرخه ای هسایم که ارتبداطدهندده ایدن چرخده ،پدول

سرشار تریاک و ن وع خا

شده

نقدی اود که در تمام مراحل حضور داشت.

اود زمینداران نوظهور اه نای پرداخدت کدا یی ،اده

نتیجه
در دوره قاناریه ،اقاصاد ایران تتو ت اسدیاری
را پشددت سرگذاشددت .علددل اصددلی ایددن تغییددر ،ادده
تتو ت نهانی اازمی گشدت کده در آن اقاصدادهای
ماروپل ،اه دنبال تغییر اقاصادهایی مانند ایران ،ادرای
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این متصول ،ااع

پرداخت نقددی روی آورندد .ایدن مسدئله اده تغییدر
مناسبات کاری ،از کا یی اه پولی یاری رساند.
پينوشت
 .4نوع خا

منرور آن است که تجاریشددن کشداورزی

در ایددران ،ادده علددت وض د داخلددی اقاصددادی و اقاصدداد
اینالمللی مادو ،اتفا افااد و مانند اکثر تتدو ت قدرن
نوزدهم ،ایشار مصنوعی و شبیه اود تا واق ی.
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