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The Impact of Expensiveness and Famine on Iran’s Foreign Trade in Naseri Era
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Abstract
Expensiveness and bread famine happened continuously in Naseri era caused political, social
and economic crisis in Iran. The results of continuous bread crisis were death rate or morality,
immigration, economic depression, government financial tensions, and insecurity.We want to
know the result and effects of bread crisis on public opinion and politicians thought of other
countries. How could they influence and have track in Iran? And what was the positive and
negative economic results for them?Our assumption is thatfamines decreased political and
economic credits of Iranian government and put the chance to foreign politicians for more
influence and interfere in Iran affairs.Marketing recession of foreign products and the ban on
corn export were the negative result of this crisis for foreign countries.The immigration of
merchants and Iranian labor forces to these countries were the positive results for them.
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چكیده
گرانی و قحطیهای پیدرپی نان که در عصر ناصری رخ میداد ،بحرانهای متعدد اقتصاادی و اتتاااعی و اسااای را
در کشور ابب میشد .بحرانهای نان با پسامدهایی هاچون مرگ ومسر ،مهاترت ،رکود اقتصاادی ،نا م ماادی دودا
ناام ی هاراه بودند .پرام ما این اا

که بحران های نان چه ناثسری بر تایگااه کووما

و

و اقتصااد ایاران ،در اندیشاه

اسااتاداران و افوار عاومی کشورهای دیگر میگذاش ؟ راههای نفوذ بسشتر در ایران را چگونه پسم پای این کشاورها
میگشود و چه پسامدهای مثب
فرض ما این اا

و م فی اقتصادی برای این کشورها داش ؟

که وقوع قحطی از اعتبار اساای و اقتصادی دود

اختسار دیپلااتهای خارتی قرار می داد نا با صراک  ،در اماور کووما
محصوالت خارتی و ما وعس

ایران میکاا
ایاران دخادا

و از اویی ،ایان فرصا

را در

ک اد .کباادی باازار فارو

صادرات غله از ایران ،از نتایج ناخوشای د این بحرانها برای کشورهای خارتی بود؛ اما

مهاترت نجار و نسروی کار ایرانی به این کشورها ،خش ودی آنها را موتب میشد.
واژههای کلیدی :نان ،قحطی ،عصر ناصری ،روابط خارتی.
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اقتصادی و مبادالت نجاری م جر میشد و به کاباود

مقدمه
در عصر ناصری ،غله محصول اصلی مزارع کشاور

نقدی گی در تامعه دامن میزد .مجاوعه این اوضااع

از مادسات ارضای

و هزی ههاایی

بود و چون بسشترِ عایدات کووم

از درآمدهای دود

بهشدت میکاا

به دا

می آمد ،کش

غالت نخباتسن م باد درآماد

را به آن نحاسل می کرد و ایان امار باه بحاران ماادی

کووم

به شاار می رف  .این مادسات ارضی کاه باه

می انجامسد .بلواها و شور هاایی کاه در پای

دو صورت نقدی و ت بی دریافا
پرداخ

مایشاد ،بارای

مواتب مباتاری بگساران کووما

اعام از

شاهزادگان ،دیوانسان ،قشون و روکانسان و نسز برخای
هزی ه هاای دیگار مصاري مای شاد .از ااویی ،ناان
خااوراا اصاالی اکثریا

مااردم در ایاان عصاار بااود؛

دود

بحرانی شدن وضاعس

ناان رخ مایدادناد ،کووما

مرکزی و کوام والیات را نهدید میکردند.
قحطی ،پدیده هایی هاچون مهاترت را درپیداش
که هاسن امر با نبعات مختلا

اقتصاادی و اتتاااعی

هاراه بود .رکود کشااورزی کاه باه دنباال مهااترت

بهگونهای که ببساری از طبقات متوااط و فروداا

رواتایسان رخ می داد و خروج نسروی کار و ارمایه از

تامعه بسشتر درآمد خود را به خرید ناان اختصاا

کشور که در پی مهاترت کارگران و نجار به آن اوی

می دادند .اختصا

بخم چشااگسری از درآمادهای

مرزها شول مای گرفا  ،ن هاا برخای از ایان پسامادها

گروه عظسای از اقشار اتتااعی به خرید ناان باعا

بودند .در طول قحطیها ،ناام ی و شسوع بساااریهاای

می شد دو گروه اصلی صاکبان ثروت ،یع ی مالکان و

واگسردار در تای خود ،به عواملی برای نشدید بحران

نجاری که صاکب انبارهای غله بودند ،برای افزایم

نباادیل ماایشاادند و بااروز ناه جاااریهااای اتتااااعی

دارایی خود به بازار غله چشم داشته باش د.

هاچون نودی و خودکشی و کودافروشای از نتاایج

به این نرنساب ،غلاه و نوااان هاای قساا
دغدغااه نخباا

کووماا

آن باه

و اقشااار و گااروههااای

عاسق نرشدن بحران اقتصادی در پی قحطیها بودند.
این پژوهم نال

می ک د باه ایان پراام پاااخ
و اقتصاد

اتتااعی نبدیل شده بود و نبود نعادل و بیثباانی در

دهد که بحران های نان ،بر تایگاه کووم

بهای آن ،زندگی اقتصادی و پسرو آن کساات اسااای

ایااران در اندیشااه اسااااتاداران و افوااار عاااومی

هاااه ایاان گااروههااا را نحاا ناايثسر قاارار ماایداد.

کشورهای دیگر چه ناثسری مای گذاشا ؟ از ااویی،

خشوبااادی ،آفاا زدگاای ماازارع ،ااارما ،کاشاا

راه های نفوذ این کشورها را در ایران چگونه نباهسل

م حصوالت ص عتی باه تاای غلاه ،صاادرات غلاه و

می کرد و چه پسامدهای مثب

اکتوار برخی از علل گرانی و کتی ایجاد قحطای در

این کشورها داشا ؟فرض ماا ایان ااا

آن عصر بود .قحطی هاای بزرگای کاه در ااال هاای

کاسابی غالت و نان در ناام شئون زندگی اقتصاادی

3211و3211ق3111/و3113م رخ داد ،ناوناااه بااار

و اساای ایرانسان ،ابب می شد کشاورهای خاارتی

تبته بحران های نان در عصر ناصری بود.

که نحوالت ایاران را رصاد مای کردناد نساز ،نوااان

گراناای غااالت و نااان بااه طااور معاااول زناادگی
شهرنشس ان و قحطیها زندگی رواتایسان و عشایر را
نح نيثسر قرار میداد؛ بهگونهای که رکود کشاورزی و
دامپروری را درپی داش  .از اوی دیگر نسز ،به رکود

قسا ا

و م فی اقتصادی بارای
کاه نايثسر

نااان و غلااه را در نظاار داشااته باش ا د و بااه

بحران های پدیدآمده در اثر کابود آن ها واک م نشان
ده ااد .بااا پدیدارشاادن قحطاای ،از اعتبااار اساااای و
اقتصادی دود

ایران نزد دودا هاا و افواار عااومی

نيثسر گرانی و قحطی نان بر روابط خارتی ایران در عصر ناصری 326/

کشورهای خارتی کااته می شاد و در داخال کشاور،

ایران مای کااا  .در ااال 3211ق3111/م در آغااز

دیپلاات های خارتی فرصتی می یافت د نا با صاراک

قحطاای باازرگ ،ااافارت انگلبااتان در نهااران طاای

ک اد .آ ن هاا ناال

موانبانی ،وزارت امور خارته آن کشور را از نانوانی

ایاران دخادا

در امور کووم

می کردند از فرص های اساای به داا آماده در اثار
قحطی ،نهای

ااتفاده را ببرند؛ اماا پسامادهای قحطای

در ایااران ،ضااررهای اقت صااادی را نسااز باارای آنااان
درپی داش  .رکود اقتصاادی و کباادی باازار فارو
محصوالت خارتی ،ما وعس

دود ا

ایااران باارای مقابلااه بااا مشااوالت ناشاای از

خشوبادی آگاه کرد (بروم د.)316 :3313 ،
در برخاای مواقااد ،شااخص شاااه در کااانون عتااا
دیپلاات های خارتی بود ،انتقادهایی کاه باه گاو

صادرات غلاه از ایاران

شاه هم می راسد .مبافرت شاه به عتبات ،در گسرودار

و ناام ی راه ها و شهرها برای نجار خاارتی برخای از

قحطی بازرگ ااال 3211ق 3113/م ،ناه ن هاا انتقااد

این نبعات م فی بودند؛ ودی مهاترت نجاار و نساروی

برخی از مردم را برانگسخ  ،بلوه ارزنم خارتی ها

کار ایرانی به آن اوی مرزها ،خش ودی ایان کشاورها

را هم به دنبال داش  .در یوی از ااا اد و موانباات

را باع

دودتی ،اعتراض افسر روا سه به افر شاه در ه گاماه

میشد.

پسم از این ،پژوهشگرانی هاچون فریادون آدمسا
در کتااا

« اندیشااه نرقاای و کووم ا

قااانون ،عصاار

اپهباالر»  ،شوکو اوکازاکی در مقاداه «قحطای بازرگ
3211قاری»  ،دکتر اکاد اس

دوش به  21شعبان ،کضرات یهودی ها به ااام مصاال
بسرون رفت د که دعای باران کرده باش د .در مراتع

«اقتصااد

به خانه وزیر مختار روس رفت د و شووه زیاد کردند

ایران در قارن ناوزدهم» و «قارن گام شاده» و ونباا

نان به ما نراسده اا  .نزدیك

مااارنسن در کتااا

در دو کتاا

قحطی ذکر شده اا  « :در هااسن اغتشاا

ناان روز

«عهااد قاتااار» پساماادهای مختل ا

که دو شبانه روز اا
ااا

عسااال و اطفااال ماا از گراا گی نلا

شااوند.

اقتصادی و اتتااعی و اساای قحطای هاا را در عصار

وزیرمختااار روس از روی ص ا ددی برخاا ا  .چ ااد

ناصری بررای کرده اند؛ اما نااک ون پاژوهم مباتقلی

مرنبه پای خود را به زمسن زد به طور نغسر که پادشااه

درباره ناثسر گرانی و قحطای ناان بار رواباط خاارتی

ایران که نشری

را چرا این

ایران در این دوره صورت نگرفتهاا  .این پژوهم با

قدر بی نظام گذاشاته» (گرنای .) 333 :3311 ،اماا باا

رو

نوصسفی نحلسلی و با بهره باردن از ااا اد داا

اول و موانبات دودتی و گزار های ناظران و شاهدان
کوادث انجام شدهاا .

برده اند مالو

خود

انتشااار گاازار هااایی در مطبوعااات اروپااایی ،از
صح ه های هود اا قحطی ،بسشترین خدشه به آبرو و
اعتبار دود

ایران وارد می آماد .ایان گازار هاا را

دیپلاات هاایی هاچاون رادس باون ) (Rawlinsonو
بی اعتباری دولت

و اقتصتاد ایتران در ختار ا

مطبوعات اروپایی می رااندند.

مر ها
بروز قحطی چهره ای نانوان از کووم

قاتار ارائه

می کرد .نصویری که باا اخباار مطبوعاات خاارتی،
باه ااارع

مسبااسونرهایی مان ااد بااروس ) (Brousبااه دااا

در مسااان افوااار عاااومی و اسااااتاداران

خارتی م تشر می شاد و از اع تباار و کسثسا

دودا

اره ری رادس بون در یادداشتی که در روزنامه های
مختل

ا نگلسبی زبان ،از تاله ودس گتون ای دیپ دن

)  ، (Willington Indipendentم تشاار شااد نوش ا :
« کلاات قادر نسبت د چگونگی ایان فاتعاه را شار
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ده د .اگر این مصسب
ماون اا

یك اال دیگار طاول بوشاد

ابریشم بی عوض ماناد و از کاای آ هاا در بعضای

محاو ک اد»

والیات مثل خرااان و نهران و یزد و فارس و غساره

پرشسا را از کاد یاك ملا

.)3

(ودس گتون ای دیپ دن 31 ،اکتبر:3112

مردم دچار اختی و زکا

این اخبار چ ان نيثسر گذار بود که خوان دگان برای
کاك به قحطی زدگان پسشقدم می شدند و شاروع باه
موانبه باا نشاریات مای کردناد .یوای از خوان ادگان
روزنامه اتاره اوکل د )  (Aucland starبه اردبسر این
روزنامه نوش  « :آقا ،این ببسار کسرت آور ااا

شدند؛ دوان ناه چ ادان

ضرر و خطر راسد که روزنامه مزبور اشعار و انتشاار
داده اا » (ایران6 ،تاادی االودی.)21 :3211
دود

ایران در خارج ،به بی نوتهی به وضد ماردم

و قحطی زدگان متهم شده بود .کتی اعضای «مجلا

کاه

اعانه» که متشول از دیوانسان ایرانی و دیپلااات هاای

مردم ارزمسن خدا را به کال خود رها ک د .خبرنگار

خارتی بود و وظسفه رااسدگی باه وضاد گراا گان

شاا با مردمی کاه باه دنباال گاردآوری اعاناه بارای

مهاااتر بااه نهااران را داشاا  ،در مااذاکرات خااود،

ایرانسان گرا ه بوده اناد ناااس گرفتاه ااا  .بباسار

خوااتار انعواس این نال ها برای اصاال ااساای

خوشااحال خااواهم شااد کااه از او نبعساا
(اوکل دااتار33 ،تون:3112

 .) 2انتشار این اخبار

صدراعظم ،مسرزاکبسن خان اپهبااالر  ،نساز کاه از

قاتاار را در انظاار

«باادگویی هااا و بدنویباای هااای» روزنامااه نویبااان

می شاد ،بلواه باا ارائاه نصاویری از

ایران نگران شاده باود ،باه

نه ن ها کااهم م زدا
اروپایسان باع
وضعس

کاا م»

کووم

ایران در ماادك دیگر شد.

کووما

فرنگبتان از وضد دود

ناامسدک ده اقتصاد ایران ،بازرگاناانی را کاه

افرای ایران در د دن ،پاری  ،پطرزبورر و ااالمبول

قصد نجارت یا اارمایه گاذاری در ایاران داشات د از

نلگراي کرد و آن ها را « از وضد دود

و انفااقی کاه

نصاسم خود م صري می کرد.

به فقرا شده و می شود و نرنسب مجلا

ااعاناهك کاه

ه گامی کاه دودا

ایاران از بازناا

بای اعتبااری

شده اا

و ضرری کاه دیاوان مااه باه مااه از بارای

اقتصاد کشور در خارج مطلاد شاد ،درصادد نارمسم

گشایم مردم متحال اا » آگاه کارد ناا باه اطاالع

چهره اقتصاد ایران برآمد .روزنامه ایران در ناریخ نهم

دود ها و افوار عاومی فرنگبتان براان د .او به شاه

تاااادی االوداای 3211ق3113/م ،بااه نقااد گاازار

نوش  « :خسلی الزم بود که خساالت اهادی فرنگباتان

روزنامااه ا ا

پطرزبااورر راتااد بااه اقتصاااد ایااران

پرداخاا  « :در روزنامااه ااا

پطرزبااورر در ناااره

را نغسسر بدهد که وضد دودا
اربا

ایاران آن نسبا

کاه

غارض م تشار داشاته و مای دارناد» (عبااای،

یوصدوپ ج ،مورخه ااسزدهم ناوامبر 3113مباسحی،

 .) 31 :3312نخبااتسن اثاار اااو قحطاای در روابااط

انحطاط نجارت ماادك ایران و وقوع قحط و غاال و

خارتی ایران ،بی اعتباری اساای و اقتصاادی ایاران

نقصان زراع

این مالو

را شر داده بود .روزنامه

ایران با کاال بی غرضای و صاداق
تر می ک د که شبهه ای نسبا

در ماادك دیگر بود.

شار مزباور را

در ایان چ اد اااده

آفتی که به محصول ابریشم گسالن و مازندران رااسد

توسعه نفوذ خارجی در امور داخلی ایران
بحرانهای پی درپی نان و بلواهایی کاه باهصاورت

و خشوی که در هوای بعضای ایااالت ایان مالوا

مورر بر ار نان صورت مایگرفا  ،اابب مایشاد

کادث شد نجارت ایران ن ازل یافتاه ،کبار کاصال

دیپلاات های خارتی ،بهویژه روسها و انگلسبیهاا،
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در اندیشه بهره برداری از این وضد باش د .نوصسه باه
کووم

برای رااسدگی باه وضاد ناان و گراا گی

مردم ،رفتاری انبانی و موته به شاار مایرفا
کبی نای نوانب

از آن به « دخاد

کاه

در اماور ایاران»

نعبسر ک د .این نوصسهها از اویی ،به این دیپلااتهاا
اتازه میداد بهندریج ،دربااره مباائل داخلای ایاران
اظهارنظر ک د و از طرفای ،محبوبسا

که فبااد دیوانبااالران و اکتوارک ادگان

پسداا

دیپلاات های خارتی گشود و

عرصه را برای دخاد

بهانه کافی و موته را در اختسار آنها گذاش .
دود

ضع

در اداره کشور و وقوع پساپی قحطای

و گراناای ،مااردم را از نوانااایی کووماا
معسشا

در اداره

آن هااا ناامسااد کاارد ؛ ب ااابراین آنااان گاااه بااه

آنهاا را نازد

کشورهای بسگانه به چشام یااری نگااه مایکردناد و

مردم افزایم می دا د و هاسن ابزارِ نفوذ هرچه بسشاترِ

کتی امسدوار بودند بسگانگان با نصري ایران ،مردم را

آن ها را در تامعه و کووم

ایران فراهم میآورد.

از دا

ناانوان نجاات ده اد« :چ اسن

این کووم

راباارت ک اادی ( )Robert Kenedyشااار دافاار

دودتی نای نواند وفاداری مردم ایران را به خود تلب

افارت انگلبتان در نهران ،در رمضاان3163/3311م

ک د .من نعدادی از شوایات و بسان اکبااات ماردم

درباره گرانی نان در نهران ،نامهای به شاه نوشا  .او

را که مشتاقانه خواهان نبخسر کشور و اداره م صفانه

از اویی به دشواری های زندگی فقرا در زمان گرانی

و یا اایر قادرتهاای اروپاایی

نان و گوش

اشاره کرد « :طبقه فقسر رعایای دودتخواه

آن از طري انگلس
بودهاند ثب

کاردهام» ( گلدااااس  .)261 :3119 ،در

اعلی کضرت شاه شاهی به وااطه گرانای ملزوماات

ااااال 3213ق3119/م نساااز کاااه قحطااای نبریاااز را

و غسره خسلی

فراگرف  ،کدود اسصد نفر از داوطیهاای شاهر باه

ناراضی هبت د»؛ از طري دیگر نسز ،فبااد دیوانساان را

ک بودگری رواسه رفت د و از روسهاا خوااات د باا

که موتب این گرانی ها شده بود ،یادآور شد« :میدانم

قشون خود ،ناام آذربایجان را باه نصاري درآورناد

زندگانی از قبسل نان و گوش  ،اوخ

کاه قساا

که کوم ملوکانه شري صدور یافته ااا

(امان .)433 :3311 ،

ملزومات زندگانی را از روی قاعاده و انصااي معاسن

وقتی چ سن ناایالنی د ر مسان برخی مردم گرا ه و

ک د .بدبختانه بعضی از صاکب م صبان که ناام آنهاا

کااه چ ااسن

و از آن تها

بر ناام زبان ها تاری اا
آن ها بر دواتدار الزم نسب

ااامباردن

طوری رفتار میک د کاه

به کلی این کوم هاایونی اترا ناایشاود و مخفساناه
اکباس نارضایتی میشود (صفایی.)19 :3319 ،
در قحطاای اااال 3261ق3111/م آذربایجااان نسااز،
ااافارت انگلبااتان در نامااهای بااه مسرزاکبااسنخااان
اپهباالر از او خواا

قحطاایزده پدیاادار ماایشااد ،پسداااا

ناببامانی هایی نا چه اندازه نفاوذ و قادرت مداخلاه
کشورهای دیگر را نبهسل میکرد.
پ اااه بااردن مااردم بااه ااافارنخانههااای خااارتی در
بحران ها و بلواهاای ناان ،شااهد دیگاری ااا
گرا گی مردم ببتر م اابی برای دخاد

کاه

کشاورهای

خارتی در مبائل داخلی ایران فراهم می کرد.

چاره ای برای مشاول ناان و

در بلااااوای نااااان نهااااران ،در قحطاااای اااااال

مقابله با محتوران بس دیشد .اپهباالر به شاه نوشا :

3211ق3191/م ،مااردم بااه هاار دو ااافارت روس و

راتد باه ایان

متوال شدند نا افارنخانه ها از طري مردم،

« یادداشتی هم کاال از افارت انگلس
مطلب راسد .در د

عریضه از نظار اناور هااایونی

روک ا فداه میگذرد» (عباای.)93 :3312 ،

انگلس

با شاه صحب

ک د .ایبتویك ( ،)Eastwickدیپلاات

انگلسبی ،مینویبد « :یوی از زنان به طاري اافارت
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رفته و با باه انتقاادگرفتن آنهاا وارد شاده،

دیده ااا « :ما ردم را شاوراندند و ایان فت اه عظاسم

درکادی که دباام را که مالو از خون باود باه آنهاا

خرااان را تبور و تری

انگلس

نشان می داد ،درخواا

کاك میکارد» (ایباتویك،

که کم کم رعس

برخاا

و از این پادشاه عادل مهربان روگردان به طري روس
کرده و خواهد کرد» (اعتاادادبلط ه.)613 :3313 ،

.)211 :3194
از ورود زنااان بااه ااافارت انگلبااتان و

در هاسن زمان کاپستان پسوات ) ، (Picottدیپلااات

نحصن آنها می نویباد « :زناان نهاران باه دو گاروه

محرمانه ای باه وزارت

وی پ ا

انگلسبی ،طی اراال یادداش

و

خارته انگلبتان ،باه نقام روس هاا در ایان مااترا

بقسه به طري افارت رواسه رفت د نا از آنها نقاضاا

اشاره کرد « :شورشی کاه اخساراد در مشاهد باه وقاوع

ک د که با شاه درباره گرا گی آنها صاحب

ک اد.

پسوا

نواط ميموران یا واببتگا ن رواسه پشاتسبانی

از آن عده ای از زنان وارد افارت انگلس

شاده

و نحریك می شد .ظاهراد مردم را به بهانه نان نرقساب

رهاایی نساب اد از

به اعالم نارضایتی می کردند .موضوع وقتی تدی شد

نقبسم شده ،بسشتر آن ها به طري افارت انگلاس

پ

و گفت د نا زمانی که از این مصسب

آنجا خارج نایشوند» (ایبتویك.)261 :3194 ،

که ک بودگری روس در نهران به صدراعظم خبر داد

افسر پروس نسز کاه در تریاان هااسن قحطای در

که نرال کوروپاانوسن ( )Koropatkinنسروهاایم را

نهران بود ،نوشته اا  « :مردم گراا ه باا رنا هاای

آماده عبور از مرز کرده اا  .این کادثه نشاانده اده

پریده ...از اروپایی ها و خارتسانی کاه از ک اار آنهاا

ایاان اااا

کااه چگونااه روس هااا آماااده ورود بااه

می گذرند پول و صدقه می خواه د و از آنهاا نقاضاا

ااااتان هااای شاااادی در صااورت شاارایط م ااااب و

می ک د که گرا گی و بدبختی مردم را به اطالع شاه

مطلو

هبت د» (بارل.)231 :3661 ،

براان د» (بروگم.)166/2 :3313 ،
ميموران اسااای کشاورهای خاارتی باا مشااهده

امداد دیپلمات ها به قحطی دگان

چ سن وقایعی ،از این نجربهها بهاره مایبردناد و در

کاك های دیپلاات ها به قحطای زدگاان نساز ،نفاوذ

برخی بحاران هاای ناان ،خاود اابباااز شورشای

آن هااا را در مسااان نااوده هااای شااهری و رواااتایی و

می شدند نا زمس ه برای نفوذ بسشتر آنها آمااده شاود.

عشاایری ایااران افاازایم ماای داد .در تریااان قحطاای

( )Yateکه در اال 3333ق3164/م ،برای

بزرگ اال 3211ق3113/م ،دیپلاااتهاای خاارتی

انگلبتان در خراااان

مقسم نهران نال هایی را برای کاك به قحطیزدگان

به ار می برد ،بلوای نان مشهد را در ایان ااال زیار

و رااندن کاك های نقدی و ت بی باه آنهاا آغااز

(یساا .)236 :3391 ،

اعانااهای کااه مسرزاکبااسنخااان

کل ل یس

انجام ميموریتی از طري دود
ااار روسهااا ماایدانباا

کردنااد .در مجلاا

محادکبن خان اعتاادادبالط ه نساز باه هااسن نوتاه

اپهباالر ،صدراعظم ،نشوسل داده بود ،ناای دگانی از

اشاره کرده اا  « :این وزیر و این امسر امویداددوده و

مهاام ناارین کشااورهایی کااه ایااران بااا آنهااا روابااط

نصسرادبلط هك گ دم را اکتواار کردناد و باه نانواهاا

دیپلاانسك داش  ،کضور داشت د .روزناماه ایاران در

مادسات ببت د .به بهانه ای وه ماا پ جااه هازار نوماان

21رمضان3113 /3211م در شااره  19نوش « :مبسو

امبال پسشوم داده ایم و باید از این محلها دریاف

انولن مترتم اول افارت بهساه روااسه ،مباسو برناه

داریم ».اماا او در واقاد ،داا

روس هاا را در کاار

دفتردار افارت بهسه فرانبه ،دانم اف دی نایاب دوم
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افارت ا سه عثاانی ،هلبتر صااکب رئاس

ماوقتی

بابئی به بوشهر راسد و برای کاك به قحطیزدگاان

نلگرافخانه انگلس  ،م باسو شاارل ااره

دفتاردار

بوشهر ،کازرون ،شسراز و اصفهان هزی ه شد (بروم د،

علسه ،مانوکجی صااکب فاراای و

.)342 :3313

نلگرافخانه دود

تاعی از رتال دودتی و نجار ایرانی از اعضای ایان

تسااز بااا

هبت د» (ایران21 ،رمضان.)19 :3211

مجل

(  ، )James Bassetااسا انگلسبای،

مسزان کاك های رااسده از انگلباتان باه اصافهان را

در ااافارنخانه هااای انگلبااتان و فرانبااه ،مجاااد
اعانه کوچوی نشوسل شده بود که کاكهای کارک ان

شانزده هزار پوند دانبته اا

(باا .)311 :3119 ،

ویلز ( )Willesهم نوشته ااا  « :دودا

انگلباتان

افارت را به قحطیزدگان می رااندند .روزنامه ایران

هم ب ا به درخواا

از گردآمدن هزار دسره وته نقد و تاد آوری آرد باه

به بعضی از آنان ناود .در این مسان بسشاترین کااك

خباار داد (ایااران،

انگلسبسان به تاعس هایی بود که نعصب چ دانی در

21رمضان .)19 :3211اعضاای اافارت فرانباه نساز

پسم کشاسدن اماور اعتقاادات و ماذهب نداشات د و

اعانه کااك مایکردناد.

به ماذهب باینفااوت بودناد»

ارز

هاازار دسااره در ایاان مجلا

روزانه صد نومان به مجل

مسرزامهدیخان ماتحن اددوده شقاقی نسز نوشته ااا :
«آدسبن  ،افسر انگلبتان ،در ااال مجاعاه باه نوااط
خود من چهارصد خروار گ دم از خارته باه نهاران
آورد و نان پخته به دا

خود به فقارا باذل کارد و

ما از هر دحاظ شروع باه کااك

بهطور خالصه نبب
(ویلز.)262 :3391 ،

به نظر می راد مشارک
مجل
و ریاا

دیپلاات های اروپاایی در

اعانه که به داتور مسرزاکبسن خان اپهبااالر
علیقلیخان مخبر اددوده نشوسل شده باود،

وتوه معت ابهی اعانه از ه دواتان تاد آوری کارد و

به نزدیك شدن این ناای دگان اساای به دیوانباالران

به ایران آورد» (ماتحناددوده شقاقی.)222 :3392 ،

برتبته ایرانی م جر شد؛ چ ان که افارت فرانبه که

اردنس

رایا

(  )Denis Wrightنساز از نشاوسل

مشااارک

فعااادی در ایاان مجل ا

داش ا  ،نشااان و

« ب ساد کاك به ایرانسان» در انگلبتان خبار داده ااا

کاایاال دود ا

فرانبااه را باارای مسرزاکبااسنخااان

(رای .)392 :3313 ،

اپهباالر گرف

مجدانه او برای

و عل

آن را نال

تساز بسور (  ، )James Bakerپزشك اداره نلگراي

یاری رااندن به آاسب دیدگان ذکر کرد (ناطق:3313 ،

چ د روزی

 .)114اما نسات این افارنخانه ها هرچه که باود ،ایان

کرد .او از اصافهان ،گزارشای هود ااا

ایشان در تامعه

ه د و اروپا ،در مبسر مبافرت به ت و
در قم اقام
درباره وضعس

قحطی زدگان باه آدسبان (،)Allison

کاكه ا به نقوی

موقعس

و م زد

ایران میانجامسد.

افس ر انگلبتان در نهران ،اراال کرد و از او نقاضای
کاك کرد ...« :مشول کابود خوراا نسب  .مشاول

میسیونرهای مذهبی

اصلی کابود پول بارای خریاد ناان ااا  .ب اابراین

در قحطی بزرگ االهای 3211و3211ق 3111/و

نقاضا می ک م مقاداری پاول در ای جاا نقباسم شاود»

3113م ،مبلغان مذهبی مبسحی به کاك قحطیزدگان

(گرناای .)13 :3311 ،آدسبااون ،ااافسر انگلبااتان ،از

به ویژه در شهرهای اصفهان ،نبریز ،هادان و ارومساه

کااك

پرداخت د .ایان مسباسونرها کاه بسشاتر از کشاورهای

کرد و طی دو اال ،مبلا 341هازار و  111قاران از

انگلبتان و فرانبه و آمریوا بودند ،کاك هایی را کاه

انجا ی خسریه در ه دواتان نساز درخوااا
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در کشورشان گردآوری شاده باود ،در اختساار ماردم

بهطور ویژه ،نال

قحطی زده قرار می دادند.

اقلس های ماذهبی را از قحطای و گراا گی نجاات

میکردند که در ک اار مبالاانان،

فعال نرین این مسبسونرها رابارت باروس ( Robert

ده د « :نرال ک بول بریتانسا در نبریز داتور داد هار

 )Brousایرد دی بود که در اوج قحطای باه اصافهان

کاری هب

ک اار گذاشاته و فقاط اسصاد خاانواده

راسد .او که برای نواسل نرتاه انجسال باه فاراای،

یهودی در شسراز نجات پسدا ک د» ( وانرفسلاد:3613 ،

خود را از ه اد باه ایاران رااانده باود باا مشااهده

 .)331هزار پوند برای کاك به یهودیان شسراز اراال

قحطیزدگان ،به ویژه ارام ه تلفا ،نال های

شاد  .دکتار تاان ویشاارد ( )John Wishardهام از

وضعس

خود را معطوي یاری رااندن به گرا گان کرد.
اره ری رادس بون که مدت درازی افسر انگلباتان

کاك های مدراه آمریوایی ارومسه ،به قحطیزدگاان
(ویشارد.)22 :3393 ،

نبطوری نوشته اا

در ایران بود ،با انتشاار گازار هاایی در مطبوعاات

افزایم نفوذ اروپایسان به وااطه چ سن ناال هاایی

را گردآوری کارد.

کاه

انگلبتان ،کاكهای مردم انگلس
این کاك ها و مباد به دا
یاری کارک ان شرک
هف

باروس رااسد و او باا

شخصااس هااای برتبااته اساااای اروپااایی هاچااون

نلگراي انگلس  ،کاك ها را به

(  )Sir Percy Sykesنسااز آن را

هزار نفر از گرا گان رااند ( وانرفسلاد:3613 ،
رای

 .)341اردنس

اعتبارات در اختساار باروس را

ناايمسنشااده از طااري « ب ساااد کاااك بااه ایرانسااان» در
انگلس

دانبته اا

که مسباسونرها انجاام مای دادناد ،نوتاهای ااا

(رای .)392 :3313 ،

ارپرااای اااایو
نيیسد کرده اند .اایو

در اافرنامه خاود« ،ده هازار

مایل در کشور شاه شاهی» نوشته اا « :دکتر وایا
( ، )Whiteاز اعضای مؤابه مرالسن انگلس
او در یزد اوون

و خانم

داشت د و به واااطه زکااانی کاه

روزنامه ایران به انعواس فعادس های ایان کشاسم

برای بهبود بسااران شهر و کومه مای کشاسدند ،نفاوذ

و در یازدهم ذیقعده3113/3211م

اروپااایی هااا رو بااه افاازایم بااود» (اااایو :3339 ،

انگلسبی پرداخ

نوش  « :پاودی کاه بارای فقارای اصافهان مایرااد
مختل

اا

 .)393وانرفسلااااد (  )Waterfieldنسااااز در کتااااا

و نا کال مبلغی به آنجاا رااسدهااا .

«مبسحسان در ایران» ه گامی که از کااك مسباسونرها

نلگرافخاناه و

به یهودیان قحطیزده ایران نوشته ،به این نوته نوته

داخل در آن کار هبت د» (ایاران،

کااه چ ااسن اقاادامات

مبتر بروس ،کشسم انگلسبی و رئس
وکسل اددوده انگلس

33ذیقعده .)91 :3211

خسرخواهانه باع

خانم کارال ارنا (  ، )Carla Serenaاسا ایتادساایی
که در عصر ناصری از ایران دیدن کارد ،در اافرنامه
خود نوشته اا  « :از کق نباید گذشا

کاارده اااا  « :شااوی نسباا

کاه در ااال

قحطی ،هسئ های مذهبی آمریواایی و فرانباوی باه

عالقه م دی یهودیان و اکترام آنها

به بریتانسا میشد و آنها را به ع اوان دوااتان خاو
ته

ااتفاده مادی و اساای به کبا

میآوردناد»

( وانرفسلد.)331 :3613 ،
رابرت بروس پ

از قحطی ،با پولهای باقیمانده،

مااردم خسلاای خااوبی کردنااد و در رااااندن انااواع

یك پرورشگاه و یك مدراه ف ی در تلفای اصافهان

کاك های نقادی ،آذوقاه و دبااس باه نااامی افاراد

نيااس

کارد ،ناا از کودکااان مبالاان و ارم ای کااه

نسازم د ،اعم از مبسحی یا مبلاان ،از هسچ مباعدنی

واداادین خااود را در قحطاای از دااا

دریاا نورزیدنااد» (ااارنا .)311 :3392 ،مسبااسونرها

نگهداری ک د ( وانرفسلد.)341 :3613 ،

داده بودنااد
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بهره برداری مسبسونر های مذهبی از اوضااع ااخ
قحطی و گرا گی مردم و نال های آنها ،بهویژه در

کاالهای واردانی بود  .اما قحطای نتاایج دیگاری هام
داش

که ابب ااز ناخرا دی این کشورها میشد.

اصفهان ،شك ظل ادبلطان را نسز برانگسخته بود .او در
نامه ای به شاه ،از کشسشی پروای یاد کرده ااا

کاه

بااه اکتاااال بایااد هاااان بااروس ایرد اادی باشااد.
ظلادبلطان مادعی شاده کاه کشاسم دانامآماوزان
مدراه ف ی تلفا را به انگلس

میبرده و باه نبعسا

صادرات غله

الف .ممنوعی

یوی از این نبعات ،ما وعس

صادرات غلاه ایاران

در ایام قحطی بود .هم روس هاا و هام انگلسبایهاا
خریاادار غلااه ایااران بودنااد .وزن غلااهای کااه نجااار

آن کشور درمیآورده اا  ...« :شارکی از کااالت و

انگلسبی در االهای فرا وانی از خلاسجفاارس صاادر

او معروض داشتم که در ایام قحطای چقادر

ماای کردنااد ،بااه 4هاازار ناان ماای راااسد .در اااال

پول به مردم اصفهان داده ،کاال مدرااه بااز کارده و

3196م3219/ق ،یع اای یااك اااال پااسم از قحطاای

کارده د ادن داده

بزرگ ،هزار و  241نن غله فقط به بابئی صادر شاد

شسط

تاعی از اطفال ارام ه تلفا را ثب

را هااراه

اکذاك و هر اال چ د نفر از ایان اشاخا

(اوکازاکی.)31 :3391 ،

خود به ه دواتان می بارد و از تانشاسن ه دوااتان

روس هااا نسااز مقااادیر درخااور نااوتهی غلااه از

باشا د و

آذربایجااان و خرااااان وارد ماایکردنااد؛ امااا بااا

برای آنها نوشته می گسرد که نبعه انگلاس

اک ون در تلفا تاعی پسدا شده ا ند کاه هااه ماذهب
پرنبااتانی پساادا کاارده و نبعااه دود ا

انگلااس انااد»

(صفایی.)11 :3319 ،
نال

پدیدارشدن نخباتسن نشاانه هاای قحطای ،کووما
مرکزی فرمان هایی مب ی بر ما وعس
شاال و ت و

صادرات غله از

صادر می کر د .این داتورها به آگاهی

مسبسونرها در دوران قحطی ،بهع وان ابزاری

اااافارنخانه هاااای خاااارتی نساااز مااایرااااسد .در

برا ی نفوذ کشورهای متبوعشان ،نوتهای بود کاه هام

صاافر3116/3269م ،مسرزاکبااسن خااان اپهباااالر در

اسااتاداران ایرانی و هم اساا پسشگان اروپایی آن

نلگرافی به معتاداددوده ،کاکم فارس ،اعالم کرد کاه

عصر بر آن نيکسد کرده اند .به این نرنسب ،کشاورهای

«عال صدور ار زاق و مايکوالت باهطاور عااومی از

اروپایی نه ن ها با نوال به ناای دگان اسااای خاود،

طري دود

علسه ما اوع و قادغن اکساد ااا  ...در

بلوه در اایه امداد مبلغان ماذهبی باه نوااعه نفاوذ

ای جا به افارت ها هااه اعاالم شادهااا » (بساانی،

خود ،در الیههای مختل

تامعه ایران میپرداخت د.

.)36/4 :3311
خریدار گ دم م اطق ت وبی انگلسبیها بودناد؛ اماا

پیامدهای منفی قحطی و گرانتی بترای کرتورهای

اپهباالر در تاادیادثانی هاسن اال ،در نامهای باه

خارجی

ودسعهد ،صدو ر گ دم آذربایجان را هام ما اوع کارد؛

بروز قحطی برای کشورهای خارتی و م افد آنها

یع ی گ دمی کاه باه روااسه ارااال مایشاد ...« :باا

در ایران ،نبعات م فی نساز داشا  .شااید مهامنارین

اغتشاشی که در نان شهر و کاسابی غله مببوق خاطر

پسامد ناخوشای د قحطی بارای ایان کشاورها ،رکاود

مبارا اا

از کاال

دادواااتد در بازارهااای ایااران و بااه فاارو نراااسدن

به خارته موکّداد مقرر ناوده اند ابداد صالکس

و با م عی که در این خصو

نادارد
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که اکدی غلّاه کاال ناایاد» (طاهراکاادی:3311 ،

ودسعهااد در پااااخ اپهباااالر ،کاسااابی و گراناای

 .)433م ااد صااادرات در مواقااد متعاادد بااا اعتااراض

فوق ادعاده گ دم را در آذربایجان بار دیگر متذکر شد:

و رواسه مواته میشاد .در ااال

از شااا کاه چ اسن ااخ ی

دود ه ای انگلس

« ...خسلی عجساب ااا

3111م3262/قاری ،با م د صادرات غلاه از بوشاهر،

می گویسد .دیروز عریضه از مرند نوشتهاند که مردم از

ایران معترض باود؛ چاون

گرا گی فریاد میک د ...چه می گویساد؟ چارا وقتای

نجار انگلسبی برای کال غله کشاتیهاایی را اتااره

وعده میدهس د از من اؤال نای ک ساد؟ خسلای عجاب

کاارده بودنااد و اک ااون بااا چ ااسن ما ااوعستی متضاارر

ااا

خااود را

میشدند (عسبوی.)331 :3392 ،

نای دانسد .من خدا نسبتم که غله بسافری م».

ک بول انگلبتان به دود

روس ها نسز م د صاادرات غلاه را برنااینابسدناد.

از شاااا کااه وضااد و کااال مالو ا

اما در پایان مشخص می شود که او هم باه صاال

محادکبن خان اعتاادادبلط ه در روزنامه خااطرات

نایداند روس ها را از خود ناامسد ک اد« :مادهاذا ناا

خود نوشته اا  « :کوم شد از قوچان و بج ورد مان

کاال هر چاه ماوان باوده ااا

از طاري اردبسال و

بعد کال غله به خاا روس نشود .ندانبتم چرا این

قراتهدار و اایر برده اند .باز هم هرگاه ماون شاود

کوام را فرمودنااد .درصااورنی کااه اااادی متجاااوز از

به ناك قبله عادم روک ا فداه مضایقه نادارم .کادا

دویب

ایاران ااا  .از

من را هم دانبته اید که چقدر رعای

این کوام مجارا شاود .تاز ای واه

دارم» (طاهراکادی.)913 :3311 ،

هزار نومان م فعا

کجا معلوم اا

رعسا

دول متحاباه را

عداوت نازه برای خودشان ایجاد کردند که در موقاد

بینوتهی انگلسبیها و روس ها به م اد صاادرات

روس ها ضارر وارد خواه اد آورد» (اعتاادادبالط ه،

در ایام قحطی ،با واک م های اخ

مردمی روباهرو

.)241 :3313

ماایشااد .در وئاان3211/3111ق ،یع اای اااال آغاااز

در اااال 3269ق3116/م ،بااا وتااود ما وعساا

قحطی بزرگ ،مردم بوشهر به نجارنخانه ای انگلسبای

صادرات ،ه گامی که وزیرمختار روس از اپهبااالر

کاه گ اادم صااادر ماایکاارد  ،کالااه کردنااد و تلااوی

نقاضای هزار خروار گ دم برای قفقاز کرد ،اپهباالر

بارگسری را گرفت د .بعد از این واقعه آدسباون ،اافسر

به دا وپا افتاد نا با وتود کابود در آذربایجان ،این

انگلبتان در ایران ،مجباور شاد باه ناای اده اسااای

روسها برااد .او باه ودسعهاد نوشا :

ه ااد در بوشااهر داااتور دهااد کااه از آن

غله به دا
«ت ا

وزیرمختاار روس یاك هازار خاروار گ ادم

خواهم کردند که برای قفقاز بخرند .ب ده به مالکظه
فراوانی نبریز وعده دادم .ایشان هم به نوا

تانشسن

وعده داده اند .کاال کضرت واال مرقوم میفرمای د که

کووماا

نجارن خانه بخواهد گ دم ها را به قسا

عادده به مردم

بفروش د (اوکازاکی.)33 :3391 ،
در تاادیادثانی3111/3261م نسز ،ماردم اااترآباد
روس هایی را که قصد صادور گ ادم از ایان والیا

اگر مردم این فقره را بش وند قحطی خواهد شد و در

داشت د ،نهدید به قتل کردند و کتی دود

مرن د خرواری پ جاه نومان اا  .چ سن واقد شده که

افرادی که در اابق به ایان عاال روسهاا اعتاراض

ب ده پسم وزیرمختار و وزیرمختار پاسم تانشاسن از

کرده بودناد ،بار کاذر داشات د .ک باول روااسه در

خل

وعاده خجال مای شاویم .بایاد هاا

کضرت واال ما را از خجاد

بسرون آورد».

بازرگ

را از ن بسه

نلگرافی به اپهبااالر نوشا  « :مقصارین باارفرو
ااری گفته اند اگار داا

باه کاال غلاه بزن اد یاا
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بخواه د اشخاصای را کاه ااابقاد نقصاسر نااودهاناد
بگسرند تاسد رعایای روس را به قتل خواهسم رااند»
(صفایی.)93 :3314 ،

(نظام مافی.)316/3 :3313 ،
در قاام نسااز در آغاااز قحطاای باازرگ و در اااال
3211ق3111/م ،مااردم نلگااراي خانااه انگلبااتان را
نصري کردناد .چااردزدسن ( ،)Charles Leanرئاس
نلگرافخانه ،به رئس

ب .ناامنی

خاود در نهاران گازار

کارد:

ناام ی نسز یوی از پسامدهای م فی قحطای هاا بارای

« بعاادازظهر امااروز نزدیااك بااه دوهاازار زن و ماارد

انبااااع خاااارتی باااود .در زماااان قحطااای ااااال

رئااس ،

نلگرافخانااه را گاارد گرفت ااد و در غسااا

شاسراز باه

نلگرافچی را مجبور کردند نا شووائسه آناان را بارای

نهران اراال کرده ،به دزدی ایالت اشاره شده ااا :

شاااه نلگااراي ک ااد و ماای گفت ااد نااا پااااخی نگسرنااد

« کاال که از پریشانی و گرا گی ،کل ایالت در کوه و

نلگرافخانه را نرا نخواه د کرد» (گرنی.)13 :3311 ،

صحرا متفرق شده اند ،چگوناه مای شاود کاه خالفای

در تریان قحطی اال 3211ق3191/م ،افسر پروس از

نو اااد» ( دانشاااگاه نهاااران ،ي ،332اااا د.)1119

پراک دن شایعانی در نهران خبر داد کاه خاارتیهاا را

مسرزایوا خان مبتوفی ادااادك نسز به شاه نوشا :

عامل قحطی معرفی کرده بودناد و هااسن امار ،تاان

بی آذوقگی ،قحطی در والیاات و بلوکاات

فرنگی ها را به خطر انداخته بود « :به مردم گفتاه شاده

نحصاسل

داشتهاناد و هااه

3211ق 3113/م ،در نلگرافی که کووما

«از ته

کاصل شده از کشتن و کشته شدن به ته

روزی باااا ندارنااد» (دانشااگاه نهااران ،ي،3132

بود که خارتسان در این امر دخاد

این بدبختی ها و فالکتی که دام گسر مردم شده ،نتسجاه

ا د .)394نااام ی هاایی کاه در دورههاای قحطای و

وتود فرنگی ها در کشور و کاای

گرانی در کشور ایجاد میشد ،خارتی ها را نسز نهدید

و اگر فرنگی ها بروند و ایران را به کال خود بگذارند

هاام باارای کارک ااان

هاه چسز رو به راه خواهد شد .ازایانرو زمس اه بارای

افارنخانه ها و خطوط نلگراي دردارااز بود و هم

کاله به اروپای سان فراهم شده بود و ن هاا باا ترقاهای

ماایکاارد .ایاان نبااود ام ساا

اکتاال داش

برای کاروان های نجارنی بازرگانان خارتی.
در تریان بلواهایی که بار اار بحاران ناان شاول

شاه از آنهااا

انفجار صورت گسرد و ماردم اروپایساان

را مورد کاله قرار ده د» (بروگم.)911/2 :3313 ،

میگرف  ،مردم چ دین بار نلگرافخانههای انگلسبای

ااافسر کتاای از ایااان نبااودن کارک ااان محلاای

را نصااري کردنااد و کارک ااان آنهااا را بااه گروگااان

افارنخانهها نوشته اا « :نوکران افارتها که برای

گرفت د .در بلوای نان اال 3331ق3163/م در شسراز،

نهسه نان تلوی نانواییهاا مای رفت اد غادبااد از طاري

نظامادبلط ه نوش  « :این مردم هم نلگرافچی انگلس

مردم مورد کاله واقاد مایشادند و آمااج فحام و
و

ناازا می گردیدند و به آنها می گفت اد چارا باه یاك

کارده بودناد و اذن

میک د ...کريهاا

را در عاارت نلگرافخانه که دیوانخانه وکسلی اا
در کاال ااتحوام ااا

کاب

خروج نایدادند» (نظام مافی.)311/3 :3313 ،
نگرانی افارت انگلبتان از نهدید تاانی کارک اان
انگلسبی به کدی بود که خوااتار کل ارید مبئله و
پذیرفتن شرایط مردم از طري کووم

مرکزی بودند

مش

ا

نج

فرنگی خدم

و دش ام های مردم که کاکی از بادبس ی و ن فار آنهاا
نبب

به خارتی هاا

هاااه اروپای سااان محبااو

به م زده زن

خطاری بارای

ماایشااود کااه مااردم بااا

کوچك نرین اشاره روکانسون و مالها آنهاا را ماورد
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هجوم قرار داده و هاه را از بسن می برند» (باروگم،

شد .از م ظر پزشوان اروپایی ،ایران به اابب وقاوع

.)932/2 :3313

قحطی های مورر ،مبتعد شسوع بسااریهاای مباری

ناام ی نه ن هاا انبااع خاارتی را در ایاران نهدیاد

بااود (بروم ااد .)211 :3313 ،در صاافر3112/3216م،

می کرد ،بلوه برخی م اطق مرزی کشورهای رواسه و

روزنامه ایاران از « نگرانای دودا

عثااانی از شاسوع

عثاانی نسز با نهاتم ایالت قحطایزده ایاران مواتاه

بسااری های مبری در ایران پ

می شد ند .وزیرمختار روس در اعتراض به ناام ی مرز

پااخ دکتر نودوزان را ب ه این نگرانی درج کرد« :قحط

مغان و کاالت ایل شاهبون به آن اوی مارز ،ناماه

و غال که اابب هاالا ضاعفا باود روی باه اختتاام

ن دی به مسرزاکبسن خان اپهباالر نوش  .اپهباالر

کاه در هاسچ

در ک ااار پااذیر

ایاان کااوادث ،معتقااد بااود کااه

وزیرمختار اغراق کرده اا

و به شاه نوش « :ایالت

شاهبون امبال به وااطه غالی فوقادعاده و باري و
زمبتان اخ
کاد

و شدید خرا

و مفلوا شادند؛ اماا

شرارت آن ها به این درتات مهام کاه مايمور

از قحطی» نوش

گذاشته ،ناخوشی وبا پ ج ماه ناام اا
نقطااه ایاان مالواا

بااروز نوااردهاااا » (ایااران،

1صفر .)19 :3216اما دود
ایران بب

و

عثاانی مارز خاود را باا

و از نردد مبافرا ن و نجار تلوگسری کرد.

نصاسای که دطاههای ببسار ی را به نجار نبریز وارد
کرد.

ااارکدی روس ماای نویبااد نبایااد باشااد» (صاافایی،
د .رکود اقتصادی

.)13 :3319
ایالت کرد نسز در ایام قحطای و گراا گی م ااطق

شاید رکود اقتصادی که در ایام قحطی کشور را فرا

مرزی عثاانی را نهدید میکردند .شاه در این باره به

میگرف  ،بسم از هاه نبعاات ذکرشاده ،کشاورهای

اپهباااالر نوشاا  ...« :در فقااره هرزگاای اکااراد در

خااارتی را نگااران ماای کاارد .ایاان کشااورها کااه بااا

ارکد خوی و ماکو باه عاالوه گراا گی و قحطای

بهره برداری از نعرفههای اندا گارکی ،موفاق شاده

خو

نسب

باید چاره کرد» (صفایی.)332 :3314 ،

بودند کاالهای خود بهمخصو

م باوتات را وارد

ایران ک د و با از پا انداختن صا ع
 .شیوع بیماری های واگیردار
بسااری های واگسردار ،به خصو

نبااتی ایاران

یوهناز مسدان شوند ،در روزهای قحطی ،با بازارهاای
از هر

اوت و کور و خادی مواته می شدند .مردمی که ن ها

قحطی در ایران فراگسر میشد ،کشورهای هاباایه را

در اندیشه اسرکردن شوم های خود بودند و پودی در

نسااز دچااار واهاااه ماایکاارد .در قحطاای اااال

بباط نداشت د نا خرج کاالهای فرنگی ک اد .تاونز،

3211ق3191/م ،بوشهر نسز در معرض شسوع وبا قرار

ک بول انگلبتان در نبریاز ،در ااال 3113م3211/ق

و ناای ادگی اسااای انگلباتان اعضاای ایان

به وزارت خارته کشور خود نوش « :قحطای ه اوز

ناای دگی و خانوادههای آن ها را به قشم م تقل کارد؛

در ایاالت ت وبی و شرقی بسداد می ک د ...باا نلفاانی

گرف

وبا که پ

اما نگرانی مقاماات انگلسبای در ه اد پایاان نسافا ؛

که به تاعس

چااون ماواان بااود کشااتیهااا وبااا را از بوشااهر بااه

فعادس های نجاری در ارناار مالوا

ه دواااااتان م تقاااال ک اا اد .در قحطاااای اااااال

اکتاال بهبود اوضاع نا چ دین اال دیگر هم وتاود

3211قاری3113/مسالدی نگرانی انگلسبیها مضاع

ندارد» (اس .)291 :3313 ،

رواتایی وارد آورده موتبات نوقا
شادهااا .
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مسرزاکبااااسن خااااان اپهباااااالر در ذیکجااااه

میکردند و ببتری را فراهم میآورد ند کاه مهااتران

3112/ 3216م به شاه نوش « :پاراال از هر ده دکاان

ایراناای در اندیشااه بازگشاا

نباشاا د .در قحطاای

اال3211ق3113/م ،تاعسا

چشااگسری از اهاادی

دو دکان باز و هش

دکان مبدود بود .آن دو دکاان

باز هم با کاال نحسر نشباته باود و مشاتری وتاود

شوشتر و دزفول راهی عثاانی شدند .مسرزاعبادادغفار

نداش ا » (طاهراکااادی .)19 :3311 ،ماااهوتهااای

نجماددوده د ر افرنامه خوزاتان نوشته ااا « :کااال

فرنگی از قربانساان اصالی ایان باازار راکاد و کبااد
بودناااد .کااااجمحادکبااان اماااسن ادضااار

در

به قدر خا

از عاارات اشوشترك زیاد باقی نسبا

بلوه کاتر از خا

و عاده در اال مجاعه متاواری

ذیقعده3111/3211م یع ی ه گامی که قحطای آغااز

شده اند و قبل از آن نسز در اال طاعون .اک ون عااده

شده بود ،اما ه وز به اوج خود نراسده بود ،نوشا :

اهل شوشتر و دزفول در باالد عثااانی پراک ادهاناد»

« یاااك دکاااان مااااهوتفروشااای و یاااك کجاااره

(نجااماددودااه .)29 :3342 ،او اااپ

ماهوت فروشی داریم که در این دو تا هام باه قادر

عثاانی برای ااوان این آوارگان و نشویق آنهاا باه

هزار نومان ماهوت دادهام .هفتهای صاد

ماندن در آن م اطق آورده اا  « :این محل اادعااارهك

نومان از مطادبات این اه کجره کاراازی نایشاود.

کثسفی بود تای ایل گاومسشای.

شم -هف
مال فرن

روز به روز و ااع

به اااع

در ن ازل

اا » (افشار.)316 :3313 ،

چ د اال قبل مردا

درباااره نااال

عثاانی اآنجا راك نقطه معتبری دید .مشغول آبادی آن
االوکی و مادارا نهااده،

شد .با ماردم ب اای خاو

کاج محادکبن از ارااال کریرهاای فرنگای کاه

رعایااای متااواری ایااران بااهناادریج در آنجااا تاااد

ناای ده او در ااتانبول ،یع ی کاج ابوادقاام اصفهانی،

می آمدند؛ خاصه اهل دزفول که اقال هزار با

خاناه

میفراتاد ،عصبانی می شد« :بهطوری کباادی ااا

در آنجا دارند» (نجماددوداه .)29 :3342 ،ادعاااره باا

که یك نفر خریدار در بازار به هم نایراد .هاه ماردم در

کضور این مهاتران رو به آبادی و نرقی میگاذارد.

فور نان هبت د .پول از مسان دا

و پای ماردم باه ناوعی

نجماددوده نوشته اا  « :کال ای جا شهر معتبری اا

برچسده شده کاه یاك شااهی از هاسچ اااتی ناایناوان

و گارا اهلی در آنجا قرار داده ،دذا بسشتر ات ااس

کاراازی ناود .با این وتود بعاد از رااسدن ده صا دوق

و امتعه عرببتان و خوزاتان از غله و پشم و پ باه و

کریر به نيکسد ناام نوشتم ادبته دیگر یك پول خرید کریار

غسره از آن راه وارد شطادعر

می شود .هوذا ات اس

نو سد ...یازده ص دوق دیگر خرید کردهاید و فراتادهایاد...

و امتعااه خارتااه از آن راه وارد ملااك خوزاااتان

در گوشه انباار بخواباد»

عثااانی

اینها هم براد باید مزید بر عل
(افشار.)239 :3313 ،

بهتتره بتترداری اقتصتتادی کرتتورهای همستتایه ا
مهاجرت قحطی دگان

می شود و هر اال م ابد کلای عایاد دودا
میشود» (نجماددوده.)21 :3342 ،

در قحطی اال 3269ق3116/م نسز ،برخای ایاالت
ک رد از مرز عثاانی گذشت د و در ارزمسنهای نحا
کاکاس

آن کشور ااکن شدند .ناصاراددین شااه باا

پدیده مهاترت که در قحطیها رخ مایداد ،انتقاال

ش ا سدن ایاان خباار ببااسار عصاابانی شااد .از بسااان او

نسروی کار را به خارج از مرزها موتب میشد .ایان

پسداا

که عثاانی ها در بازگرداندن ایل تالدی نعلل

امر پسشامدی بود که کشورهای هابایه از آن ااتقبال

کرده و ناایلی به بازگش

آنها نداشته اناد  .شااه باه
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اپهباالر نوشته اا « :کاال تالدی رفتاهااا  .بایاد

به نظار مایرااد کاه قحطای و گرانای در ایاران،

نيکسد و افار

در عودت آن ها در کااال ااختی از

ضررها و م افد اقتصادی مت وعی را برای کشورهای

تانااب دود ا

بشااود و شاال گرفتااه نشااود .ای وااه

خارتی درپی داشا  .از ااویی رکاود دادوااتد در

نساورپاشا می نویبد باید آن ها را امسدوار کرد و آورد

مایشاد کاه

و گرا ه هبت د و غسره و غسره ،نصریح نواردهااا
که دود

چه اقدام نااید» (صفایی .)332 :3314 ،در

بازارهای ایران و گباتر
فرو

فقار باعا

کاالهای اروپایی به کداقل برااد و از ااوی

دیگر ،ما وعسا

صاادرات غاالت از ایاران موتاب

قحطی اال 3211ق3113/م ،گروهی از مهاترانی که

ضرر نجار خارتی می شاد .نااام ی هاای موتاود در

از م اطق مرکزی ایران راهی والی های شاادی شاده

کشااور هاام فعادس ا

نجاااری بازرگانااان خااارتی را

بودند ،راهشان را به طري شااال اداماه دادناد و باه

محدود میکرد؛ اماا مهااترت نجاار ایرانای در ایاام

رواسه رفت د .این افراد به صورت کاارگر روزمازد در

قحطی به کشورهای هابایه ،خرا دی این کشاورها

بااکو ،مشاغول باه

را درپی داش  .مهاتران گرا ه به ع وان نساروی کاار

کار شدند .به این نرنسب ،مازاد کار و بهرهوری آنهاا

وارد ا ین کشورها می شدند .مهاترت ایالت نساز کاه

به رواسه م تقل شد (اس .)236 :3311 ،

دارای نسااروی باااادقوه نظااامی بودناااد ،خشاا ودی

ص اید رواسه ،به ویژه ص اید نف

کشورهای هابایه را موتب می شد.
نتیجه
گرانی و قحطی نان افزون بر ناببامانی های تادی
که در وضاعس

اقتصاادی و اتتاااعی کشاور پدیاد

کتابنامه
الف .کتاب های فارسی

می آورد ،روابط خارتی ایران را نسز نهدید مای کارد.

 .اعتاادادبلط ه ،محادکبنخاان ،)3313( ،روزناماه

قاتار

خاطرات اعتاادادبلط ه ،به کوشم ایارج افشاار،

بحران های نان ن زل تایگاه و م زد

کووم

را در چشم اسااتاداران خا رتی و افوار عاومی آن
کشورها باع

می شاد و کتای نجاار خاارتی را از

چ ،4نهران :امسرکبسر.
 .افشااار  ،ایارج ،)3313( ،ااا اد نجااارت ایااران ،بااا

ارمایه گذاری در ایران م صاري مای کارد .قحطای و

هاواری اصغر مهدوی ،نهران :علای و فره گی.

گرانی ابب میشد که نفاوذ ایان کشاورها در مساان

 .امان  ،عباس ،)3311( ،قبله عاادم ،نرتااه کبان

الیه های مختل

تامعه ایران افزایم یابد .این نفاوذ

کامشاد ،چ ،3نهران :کارنامه.

از اویی با کاكهای انبان دواتانه این کشاورها باه

 .بروگم ،هس ریم ،)3313( ،افری به دربار االطان

و از طرفای ،معلاول

صاکبقران ،نرتاه کبسن کردبچه ،ج3و ،2نهران:

قحطیزدگان واع

مای یافا

پ اه ده شدن مردم به افارنخانه ها و وااطه قراردادن
افرا برای مذاکره با کووم

باود .نحارا گباترده

مسبسونرهای مذهبی در ایام قحطی و بهره بارداری از
تلب اعتااد مردم در اال های پ
دیگری از نيثسر فعادس

از قحطی ،نشاانه

اروپایسان در بحرانهای ناان،

در اذهان نوده های ایرانی بود.

علای و فره گی.
 .بروم د ،صفورا ،)3313( ،ار ک بودگری بریتانسا در
بوشهر ،نهران :وزارت امورخارته.
 .بسانی ،خانبابا ،)3311( ،پ جاه اال ناریخ ناصاری،
ج ،4نهران :علم.
 .رایاا  ،اااردنس  ،)3313( ،انگلسبااسان در ایااران،
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نرتاه غالمحبسن صدری افشار نهران :اختران.

 .نظام مافی ،معصومه و دیگران ،)3313( ،خاطرات و

 .اااایو  ،ارپرا ای ،)3339( ،ااافرنامه ارپرااای

اا اد کبس قلیخان نظامادبلط ه ،نهران :ناریخ.

اایو ؛ ده هزار مایل در ایران ،نرتااه کباسن
اعادت نوری ،چ ،2نهران :ابناس ا.

 .ویشااارد ،تااان ،)3393( ،بسباا

اااال در ایااران،

نرتاه علی پسرنسا ،نهران :نوین.

 .ااارنا ،کااارال ،)3392( ،آدمهااا و آیااسنهااا ،نرتاااه
علیاصغر اعسدی ،نهران :زوار.

 .ویلز ،ای.تی ،)3391( ،ایران در یاك قارن پاسم،
نرتاه غالمحبسن قراگوزدو ،نهران :اقبال.

 .اااس  ،اکاااد ،)3313( ،اقتصاااد ایااران در قاارن
نوزدهم ،نهران :چشاه.

 .یس  ،چاردز ادوارد ،)3391( ،خراااان و اسباتان،
نرتاااه قاادرتاهلل روشاا ی زعفرانلااو و مهاارداد

 .ااااااااااا ،)3311( ،قرن گم شده ،نهران :نی.

رهبری ،نهران :یزدان.

 .صفایی ،ابراهسم ،)3314( ،برگهای نااریخ ،نهاران:
نوس.

ب .مقاله

 .اااااااااااااااا ،)3319( ،اااا اد نویافتااه ،نهااران:
بابك.

«قحطاای باازرگ  3211قاااری در ایااران» ،آی ااده،

 .طاهراکااادی ،محاااود ،)3311( ،نلگرافااات عصاار
اپهباالر ،نهران :اازمان اا اد ملی ایران.
 .عباااای ،محادرضااا ،)3312( ،کووما

اااایههااا،

نهران :اازمان اا اد ملی ایران.
 .عسبوی ،چااردز ،)3392( ،نااریخ اقتصاادی ایاران،
نرتاه یعقو

 .اوکااازاکی ،شااوکو( ،فااروردین -خاارداد ،)3391
س،32

3نا، 3

21نا.43

 .ناااطق ،هاااا« ،)3313( ،قحطاای  3211در اااا اد
امسنادضار » ،کادی

عشاق ،گردآورناده ناادر
شورای ااالمی،

مطلبی کاشانی ، ،کتابخانه مجل
.119-143

آ ند ،نهران :گبتره.

 .گرنی ،تان و م صاور صاف گال )3311( ،قام در

 .رو نامه

قحطی بزرگ ،اول ،قم :کتابخانه آی اهلل مرعشای

 .روزنامه ایران ،بسب وپ جم رمضان،3211

نجفی.

 .اااااااااااا ،نهم تاادیاالودی،3211

 .ملكآرا ،عباسمسرزا ،)3312( ،شر کال عباسمسرزا
ملكآرا ،به کوشام عبدادحباسن ناوایی ،نهاران:
انجان آثار ملی.
 .ماتحناددوداه شاقاقی ،مسرزامهادیخاان،)3392( ،
خاطرات مااتحناددوداه ،باه کوشام کباس قلی
خانشقاقی ،نهران :فردوای.
.نجاااماددوداااه ،مسرزاعبااادادغفار )3342( ،اااافرنامه

 .ااااااااااا ،هفتم صفر،3216

.19
.21

.19

 .ااااااااااا ،یازدهم ذیقعده،3211

.91

د .اسناد
 .کتابخانااه مرکاازی و مرکااز ااا اد دانشااگاه نهااران،
عااارای

و نوشاااتجات دودتااای ،مسواااروفسلم

شااره ، 3132ا د شااره.1119
 .ااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااا ،عرای

و

خوزاااتان ،بااه کوشاام اااسدمحاد دبسراااساقی،

نوشتجات دودتی ،مسواروفسلم شاااره ،3132اا د

نهران :علای.
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