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چکیده

تحوالت اقتصادی در قرن نوزدهم میالدی ،معادالت اقتصاادی را در لا

دنیا تغییر داد .اقتصاد ایران نیز از این تحوالت مصون نمانا

با اقتصاد سرمای داری ،از یا

نیم معییت

اقتصااد معییات

سا بت با یا

در مواهها

اقتصااد

شب سرمای داری تغییر یافت .اقتصااد ایاران در شاج ه یا

متحول ش ة خود ،ب الگوی اقتصادهای لیورهای پیرامون نزدی  ،با
یج از تولی ل گان مواد خام برای بازارهای ههان تب ی ش  .تا پای

از این تحوالت ،تریاک در اقتصاد س بت ایران لاالی غیرتجاری شا اخت

م ش  .از نیم د م قرن نوزدهم تریاک ب ی
ایران تب ی ش .
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نتایج ایان پاه ه

نیاان ما دها لا در راارروظ نةریاب اب اتگ

براساس شاخصهای آن ،عوامل مان ا ر نات تولیا ماواد خاام ،افازای
نق

حجم تجارت ،ز ال ص ایع دست

انگل تان ب ع وان مرلزِ اقتصااد

سرمای داری ،از عل اصل تجاریش ن تریاک در اقتصااد ایاران ه ات .
در ل ار این عل بیر ن  ،برخ عوام داخل مان بیماری لارم ابرییام،

تراز م ف تجاری ،نق

د لت قاهاریا

ح ین خان سپه االر در رابط با تریاک

برخا د لتماردان مان ا میارزا

یهگ های م حصرب فارد ایان

مادة خام ،موهب زیاد ش ن تولی تریاک ش ن  .در نتیجاب ر این عاوامل

بود ل این ماده خام در فاصل لم بع از تجاریش ن در اقتصاد ایران ب

مهمترین لاال ی صادرات تبا ی شا
ایران ایفا لرد .این په ه

نقا

مهما در ر نا اقتصاادی

بر آن است با تجی بر مبان نةاری براسااس

م ابع تاریخ  ،عل تب ی تریاک در اقتصاد ایران ب ی

بررس ل .

لاالی تجاری را

واژگان کلیدی :تریاک ،تجاریش ن ،اب تگ  ،د ره قاهاری  ،اقتصاد
ایران.

مقدمه

تحوالت اقتصادی ایران در قرن نوزدهم ازهمل م ائ تأم برانگیزِ تاریخ ایران در آن سا ه
است .اقتصاد ایران ل تا قب از قرن نوزدهم ب ع وان ی

م ش  ،تحت تأثیر تحوالت ههان ب ی

اقتصاد در نزا

اقتصاد بر نزا

2

1

معییت ش اخت

اب ت تب ی گیت .اب اتگ

ضعیت است ل در آن اقتصاد گر ه از لیورهای ههاان ساوم تاابع اقتصاادی گر ها
دیگر از لیورها پییرفت سرمای داری م شود .این رابطب اب تگ از آنجا با هاود آما ه
است ل این د دست لیاورها در حاال

ارد ر ابات متقابا تجااری شا ن لا در در ن

لیورهای گر ه د م (پییرفت ) انگیزهها توانای های توسع
 .1اقتصادی ل تحوالت آن از در ن شج بگیرد از دل همان هامع باش .
 .2اقتصادی ل تحوالت آن ب صورت القای از بیر ن آن هامع باش

گ ترش هود داشت ،ل

خودهوش نباش .
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در لیورهای گر ه ا ل ( اب ت ) ب علا مختلاچ ر این انگیازههاا تواناای هاای

هاود

ن اشت اسات .در ر این شارایط  ،لیاورهای عقابمانا هتار فقات ما توان ات از توساع
لیااورهای پییاارفت متااأثر شااون (با ن ای جا باار آنهااا تااأثیری بگدارنا ) با ینترتیااب
« اب تگ متقاب » ب « اب تگ » تب ی ش  .این اب تگ تحوالت گ تردهای ب دنبال خاود
آ رد ل ب آن «توسعب اب ت » نام دادهان  .توسع اب ات  ،بیاانگر ر نا ی اسات لا در آن
اقتصاد اب ت برای برآ ردن نیازهای اقتصاد متر پ تغییر شج م ده
ر ین ضعیت بر ایران قرن نوزدهم عارض شا

دگرسان م شود.

از ا ایا ایان قارن اقتصااد ایاران توساعب

اب ت را تجرب لرد .در ر ین شرایط تولیا ماواد خاام بارای باازار ههاان  ،لا یجا از
یهگ های اب تگ است ،ب ی
ل نق

ر ی در اقتصاد ایران تب ی ش  .یج از این ماواد خاام

مهم در اقتصاد ایران در نیم د م قرن نوزدهم ایفا لرد تریاک بود.

گزارشهای زیادی از لاشت خیخاش مصرف فرا ان تریاک تا قب از د ره صافوی
هود ن ارد ،اما د ره صفوی نقط عطف ن در تولی بلج مصرف تریاک باود .گازارشهاا
نیان م ده ل در د ره صفوی مصرف تریاک ب یار باال بود .این م ائ با قا ری ،حااد
بود ل شاه عباس د م در سال 1621م 1030( .ق ).استعمال تریاک را در قیون ب طاورلل
مم وع لرد (دالمان  .)88 :1335 ،عل رغم این حجامِ مصارف ،گزارشا از صا ر آن یاا
حت لاشت سیع خیخاش در د ره صفوی هود نا ارد با نةار ما رسا لا تولیا
مصرف آن ،ت ها در سطح خانوادهها بود .تا رنی در شرح ل از امتع
در عصر صفوی دارد های اشاارهای با تریااک نما ل ا
ر ناس ،پ ب

ماالالتبجااره ایاران

از محصاوالت مان ا ابرییام،

پ ت ب ع وان محصوالت صادرات ایاران ناام ما برد(تا رنیا -603 :1363 ،

 .)600این ر ن در نیم قرن نوزدهم دراار تغییار قابا تاوهه شا  .با یجبااره در فاصال
ر ین سال لاشت تریاک ر ین برابر گردی

ب یجا از اقاالم اصال صاادرات ایاران

تب ی ش .
در این په ه
ی

ب دنبال یافتن پاسخ این پرس ها ه تیم ل ا الً علت تب ی تریااک با

لاالی تجاری در اقتصاد ایران ر بود؟ ثانیاً ر عوامل ب افازای

تریاک در د ره قاهار یاری رسان ؟

ر زافاز ن تولیا
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این تحقیت بر این فرضی استوار است ل تجاریش ن تریاک در اقتصاد ایران ،محصاول
تحوالت خودهوش نةامم داخل نبود ،بلجا رییا در بیار ن از اقتصااد ایاران داشات.
عال ه بر این ،برخ عوام داخل مان ا بیمااری لارم ابرییام ،تاراز م فا تجااری ،نقا
قاهارها ب ع وان فعاالن مرلز اقتصادی
ت ریع لرد .ساختار په ه
است .در بخ
بخ

یهگ های خاص تریاک ،تولی آن را تیا ی

ل ون بر مب اای پاساخ با د سامال مطار شا ه ،ت ةایم شا ه

ا ل ب عل تجاریشا ن تریااک در اقتصااد ایاران پرداختا ما شاود در

د م عوام تی ی ل ه آن مورد م اق قرار م گیرد.

پیشینة تحقیق

م ئل تریااک در د ره قاهاریا یجا از موضاوعات مهما اسات لا مان ا ساایر م اائ

اقتصادی اهتماع توه ر ان ب آن نی ه است .از همل تحقیقات مهم ل با م ائل
تریاک در د ره قاهاری پرداخت ان  ،م توان ب د مقال نگارنا گان باا ع اوان «علا ر ا
اعتیاد در هامع عصر قاهار آثاار اهتمااع آن» «هایگااه تریااک در تجاارت خااره
ایران در د ره قاهار» اشاره لرد .در مقال ا ل ،عل ر ا اعتیاد برپای اس اد این د ره ماورد
بررسا قاارار گرفتا اساات در مقالا د م ر نا صاادرات تریاااک از ایاران لیااورهای
اردل ه تریاک از ایران مورد بررس قرار گرفت است ..همچ ین مقال سعی ینیا با ع اوان
«تجارت تریاک در ب ادر شامال خلایج فاارس (1291-1343ه.ق)» با تجاارت تریااک در
حوزه خلیج فارس آثاار آن بار اقتصااد ایان م طقا ما پاردازد .قبااد م صاوربخت نیاز در
مقال ای با ع وان «لیا رزی تجاری در د ره قاهار» ب محصوالت مهم لیاا رزی ،لا با
لاالی تجاری تب ی ش ن  ،م پردازد .م صوربخت هرر ب تریاک نیز اشاره م ل  ،اماا
ب عل تجاریش ن این محصول نم پردازد ت ها از هایگزی

محصول ابرییم باا تریااک

یاد م ل ا  .احما سایچ نیاز در لتااظ اقتصااد ایاران در قارن ناوزدهم ،از دیا گاه یا
اقتصاددان با بررس لل اقتصاد ایران در قرن نوزدهم ،در فصل ب افزای
آثار آن پرداختا اسات .آنرا ایان پاه ه
م سازد ،این است ل این په ه

تولی تریااک

را از ساایر تحقیقاات صاورتگرفتا متماایز

با تجی بر نةری اب اتگ

اساتفاده از دادههاای ماورد
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نیاز ب عل ریی ای تجاریش ن تریاک در اقتصاد ایران در د ره قاهار م پردازد .همچ این
یهگ های خاص این محصول در تب ی ش ن ب ی

عوام داخل ِ تی ی

ماده تجااری

پرر نت را نیز در نةر م گیرد.
نظریة وابستگی و تجاریشدن تریاک در اقتصاد ایران

اب تگ  1در سادهترین مع ا عبارت است از دنبال ر ی تأثیرپدیری ی

موضاوع (اعام از

شخص ،لیور متغیر) از موضوع دیگری است مراد از لیورهای اب ت نیز لیورهای
است ل امور تحوالت آنها تحت تأثیر ل ترل لیاورهای دیگار اسات (سااع :1384 ،
.)90

فیلیپ ا براین 2ب هود س س بت متفا ت در نةری اب تگ اشااره لارده اسات :سا ت

ا ل از دیا گاه ساااختارگرایان «لمی اایون اقتصااادی سااازمان ملا باارای آمریجااای التااین»

(الال) 3،تحت حمایت رائول پربی  4،اقتصاددان آرژانتی

سرریم گرفت است.

س ت د م از راارروب مارل ی ات رییا گرفتا اسات .ایان گار ه با رهباری د س
سانتوس هموطن برزیا

ی «ر ئا ماار مااری » بار علیا سا تگرایا

هازمگرایا

استالی ی م شاوری ن  .ای اان لوشای ن تاا مفهاوم اب اتگ را در قالاب نةریا مارل ی ات
سرمای داری نةری ل ی ی ت امپریالی م ها ده  .ب نةر فیلیاپ ا باراین ،سا هامعا شا اس
یع

«لار ز » ب هماراه «ا لتاا یوان »

5

«آنیباال لوئیجاانو» 6د دیا گاه مارل ی ات

ساختارگرایان را با یج یگر تلفیات لارده ساومین سا ت را در نةریاب اب اتگ با هاود
آ ردن (لارل د ی

دیگران.)358 ،1375 ،

صاحبنةران مجتب «الال» ا اخار قارن ناوزدهم تاا ا ایا قارن بی اتم را د ره «توساع
بر نزا» م دان  .ب نةر آنها در این د ره آمریجای التین عه هدار تهیاب ماواد خاام م اابع
غدای بارای لیاورهای صا عت باود در مقابا لاالهاای تولیا ی از ایان لیاورها ارد
1 . Dependencia
2. Philip j. OBrien
(3. U.N. Economic Commission For Latin America ) ECLA
4. Raul Perbish
5. Octavio Ianni
6. Anibal Quijano
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م لرد .آنها این رابط باین لیاورهای آمریجاای التاین (لیاورهای پیراماون یاا اقماار)
لیااورهای ص ا عت (لیااورهای مرلاازی یااا متر پ ا ) را ی ا

رابط ا نااابرابر نامتعااادل

م دان (ازلیا .)131 ،1380 ،بر این مب است ل ب نةر رائول پربی

«لیاورهای آمریجاای

التین بخی از نةام اقتصادی بینالملل را تیجی م ده ل ی آن را (مرلاز-پیراماون)
نامی ه است»(مایر دیگران .)241 ،1368 ،پربی
م دان ل ب اسط آن ی
سیاس

استراتهیهای داخل

اب تگ را ر ابط میان مرلز پیرامون

لیور ن ت ها در زمی م ائ اقتصادی ،بلج در زمی ا م اائ
خاره خود تابع تصمیمات اتخاذش ه در مرلز ما شاود.

(ر نال .)33 ،1375 ،
یج از میهورترین مطر ترین توهی

تعریچ نئومارل ی ت از اب تگ متعلات با

«د س سانتوس» م باش  .ی اب تگ را ضعیت ما دانا لا در آن اقتصااد گر ها از
لیااورها (مااًالً لیااورهای ههااان سااوم) تااابع اقتصااادی گر ها دیگاار از لیااورها (مااًالً
لیورهای پییرفتب سرمای داری) است این رابطب اب تگ از آنجا ب هود آما لا ایان
د دست لیورها در حال

ارد ر ابت متقاب تجاری ش هان ل در در ن لیورهای گر ه

د م (پییرفت ) انگیزهها توانای های توسع

گ اترش هاود داشات  ،لا در لیاورهای

گر ه ا ل ( اب ت ) ب دالیل ر ین انگیزهها توانای هاای

هاود ن اشات اسات .در ر این

شرایط  ،لیورهای اخیر فقت م توان ت از توسعب لیورهای پییرفت متاأثر شاون (با ن
ای ج بر آنها تأثیری بگدارن ) ب ینترتیب « اب تگ متقابا » با « اب اتگ » تبا ی شا ه
است(همان .)124 ،این ق مت از تعریچ د س سانتوس ،همان ریزی است ل ب بیاانهاای
دیگر در تعاریچ مجتب الال نیز هود داشت .اما د س سانتوس ی
اب تگ ذلر م ل

ه ب دیگر نیاز بارای

آن تأثیر «رابط اب تگ » بر ساختارهای داخل لیاورهای اب ات

است .ا م گوی  « :اب تگ  ،میر طل ة ساختار داخل خاص اسات آن را با تاابع
از امجانات ساختاری اقتصادهای میخص مل تب ی م ل » (همان.)125 ،
د س سانتوس از نةر تاریخ در آمریجای التاین سا الگاوی اب اتگ را از یجا یگر
تمیز ما دها  :الگاوی ا ل عباارت اسات از اب اتگ تجااریِ د ران اساتعمار؛ لا در آن
استعمارگران انحصارات تجاری ،ل ترل زمینها ،معاادن نیار ی لاار را در هواماع تحات
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استعمار در دست داشت  .الگوی د م یا اب تگ مال  -ص عت نیز مقارن د ران امپریالی ام
در پایان قرن نوزدهم است حاال از سالط سارمای هاای بازر

در مرالاز ههمونیا

اب اتگ یع ا

اب اتگ تج ولوزیا

گ ترش آن در خار بود ،باالخره نوع ه یا

ص عت ل پس از ه گ ههان د م ب ظهور رسی ه

-

یهگ آن سرمای گداری شرلتهاا

در ص ایع است ل بازارهای داخل لیورهای توساع نیافتا را ها ف خاود قارار دادهانا
(همان.)126 ،
لارد ز

فالتو ،در ا اخر ده  1960میالدی باا انتقااد از نةریاات مجتاب الاال ،از آن

ه ا ش ه مباحً را درباره اب تگ مطر لردن ل ب نةری « اب تگ ه ی » معار ف
است .آنها لوشی ن در توضیح تبیین اب تگ ب نق

عوام داخلا ِ لیاورهای اب ات

نیز توه ل  .ب نةر آنها اشتباه اسات اگار امپریالی ام

اب اتگ را د ر ی یا

ساج

ب انیم ،رون در این صورت تعام خاره (امپریالی م) را ب ع وان فعال ماییاء لیورهای
اب ت را ب ع وان موهودات م فع تلق لردهایم .آنها است الل م لردن ل در این ر نا
ن صرفاً عوام خاره  ،بلج م اسبات میان نیر های داخل

خاره اسات لا اب اتگ

را شج م ده  .آنها اب تگ را این گون تعریچ لردهان « :از نةر اقتصادی ،ی
زمان

سی اتم

اب ت است ل انباشت گ ترش سرمای نتوان ع اصار ضار ری پویاای خاود را در

در ن سی تم بیاب » (ساع .)129 :1384 ،
معییت ایاران نیاز در قارن ناوزدهم ر نا ی همان ا اقتصااد لیاورهای

اقتصاد س ت

آمریجای التاین پیات سار گداشات بعا از مواهها باا اقتصااد نوظهاور سارمای داری
سیاستهای توسع طلبان قا رت هاای اساتعماری ر س انگلایس ،متحاول شا
اقتصاد بر نزا
دست
اب ت

اب ت تب ی گردی  .یهگ های مان ر نت تولی مواد خام ،ز ال صا ایع

ر نت لاالهای فرنگ  ،افزای
ایفاای نقا

حجم تجاری ب ر ین برابر ،ایجاد سی اتم سیاسا

انگل اتان با ع اوان محاور اقتصااد سارمای داری در قارن ناوزدهم ،از

میخصااات ه یاا اقتصاااد اب ااتب ایااران بودناا  .مجمااوع ایاان عواماا نقاا
تجاریلردن تریاک در اقتصاد ایران ایفا لردن  .در زیر هری
قرار م گیرد.

با یا

مهماا در

از این عوام مورد بررسا
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 .1رونق تولید مواد خام

مهمترین دگرگون در اقتصاد س ت  ،تولی مواد خام بود ل هم بازار ههان با آنهاا نیااز
داشت هم موهاب فاراهمآ ردن م اابع ماال الزم بارای خریا فارآ ردههاای صا عت از
بازارهای ههان م گردی  .تا قب از این اقع اقتصاد ایران ی

اقتصاد س ت بود لا یجا

از میخصات آن خودلفای در بخ های مختلچ بود .ب ینمع

ل ی

تعاادل ن اب در

بخ های مختلچ هود داشت .اگر ابرییم یا پ ب ای در ایاران تولیا ما شا  ،ساهم قابا
توهه از آن در سااخت م اوهات داخلا با لاار گرفتا ما شا  .اماا باا ت الت اقتصااد
سرمای داری میزان تولی پ ب

یا مواد خام دیگر ب تگ ب نیاز بازار ههاان

لیورهای استعماری داشت .میزان محصوالت تجاری ر ین برابر شا

سیاساتهاای
یا

دگرگاون

در ساختار اقتصادی رخ داد ل برخ از نةری پردازان اب تگ مًا سامیر اماین 1آن را با
خااوب تیااریح لااردهان ا  .ا ساااختار اقتصااادی لیااورهای توسااع نیافت ا را بع ا از ت االت
سرمای داری دارای یهگ های زیر م دان :
 .1نابرابری بهره ری تولی میان بخ های مختلاچ یاا با بیاان دیگار ناابرابریِ
سطو برابری
 .2از هم گ ت بودن نةام اقتصاد مل یا ب بیان دیگر ازهمگ یختگ اقتصاد
 .3سلط نیر ی خاره (.)Diana hunt, 1989; 200-201
نیان های ل سامیر اماین بیاان ما ل ا در اقتصااد ایارانِ بعا از ساال  1850با ریام
م خورد .از ی

سو شاه ز ال یج از بخ های اقتصاد شهری ایاران لا هماان اقتصااد

پیی ری است ،م باشیم از سوی دیگر لاالهای تولی م شاود لا ضار رت داخلا
م افع داخل در تولی آن ها ا لویات نا ارد بلجا نیااز باازار ههاان

خواسات لیاورهای

سرمای داری تعیینل ه نوع لاالهای تولی ی م باش  .اقتصاد مل تحت سای بازار ههاان
است بخ های مختلچ آن ب های ارتباط گیاری در نا با ساوی یا

ارتبااط بیر نا

سوق پی ا م ل  .این م ئل در تولی پ ب ب خوب میهود است .در فاصال باین ساالهاای
 1860-1864ل آمریجا ب ع وان بزرگترین تولی ل ه پ ب درگیر ه گ داخل بود ،تولی

1. Samir amin
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ریامگیری یافات با تباع آن در ایاران افازای

پ ب د ر بازار ههان لاه

یافات اماا باا

پایانیافتن این ه گها تولی پ ب ایران بالفاصل تقلی پی ا لرد .دالمان با تأیی ایان م ائل
م نوی « :سابقاً تریاک فقت در یزد زراعت م شا  .از ماوقع لا در آمریجاا باران م اع
بردهفر شى ه گى بر ز لرد (1861-1865م) محصول پ بب آنجا تقلی یافت پ ب بهاائى
پی ا لرد ،ایرانیان ب هان تریاک ،لیت پ ب را توسع دادن اما پس از آنج ه اگ خاتما
یافاات د باااره پ بااب آمریجااا باا بازارهااا ریخاات از بهااان آن لاساات شاا مجاا داً باا
لیت تریاک میغول ش ن

فقت در ق متهایى ل تریاک ب عم نم آیا با زراعات

گ م هو ادام دادن » (دالمان .)93 :1335 ،
 .2رونق کاالهای فرنگی و زوال صنایع دستی

از ر نت لاالهای فرنگ در نیمب ا ل قرن نوزدهم ،ص ایع دسات ِ داخلا هوابگاوی

تا پی

تمام نیازهای مردم ایران بود حت مق اری از آن صادر م ش  .لیجن این ر نا با تا ریج
تغییر لرد ،ب طوریل اعتراض ب ر د با ر یاب م اوهات خااره در د ران ناصاری
ص ارت میرزا تق خان امیرلبیر ا

گرفت .از هملب این اعتراضها ،طوماری است لا 53

نفر از تجّار تبریز خطاظ ب امیرلبیر نوشت با این مضمون لا «پاررا هاای فرنگا لا با
ایران ارد م شود ی

شاه نم ارزد مای با بخت تجّاار گیات » اسات .با هارر ی ،باا

تمهی ات گمرل ِ امیرلبیر در سال (1267ه.ق1850/م) این اردات ب نصچ لاه

یافات

(آدمیت .)413-415 :1355 ،ل ب نةر م رس این اق امات امیرلبیر مان ساایر لارهاای
ا بع از قتل
از ی
ب دلی

پیگیری نی .

طرف ما شاه افزای

ر د لاالهای ص عت ب لیور ه اتیم از ساوی دیگار

ضع تعرف های گمرل نام اسب ،ق رت رقابت از م اوهات داخلا گرفتا شا ه

است؛ هرر ا نبایا ت اوع لمیّات لیفیات بعضا از اه ااس خااره را در مقای ا باا
مص وعات داخل  ،ل ت وع ق رت رقابتپدیری لمتری داشت  ،نادی ه گرفت .همب ایان
شرایت باعث ش ل ص ایع ایران در باازار داخلا از باین بار د .فالنا ن دربااره اضامحالل
ص ایع دست لاشان م نوی  « :اردات انگلی

 ،ل پیوست از س سال پای

در ایاران ر
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ب تزای گداشت بود ،ر زب ر ز از تع اد لارخان های لاشاان ما لاسات .باا ایانلا ه اوز
لارخان های

دایر است ل ان ان از تماشای ق متهای عم ه آن ل بایر بیجار افتااده،

سخت مغموم م شود .باعث ح رت است ل شهری در زماان صافوی ا لاین شاهر صا عت
باش

امر ز ب ر ین ضع درآی » (فالن ن.)125 :1356 ،
ظرفیت مضمح ش ه در بخ

ص ایع بای توست بخ های دیگار پاساخ داده ما شا .

یج از این ق متها ل م توان ت هایگزین بخ
اما این بخ

ب دلی

ص ایع در صادرات شاود ،معاادن باود.

ضعیت زیرساختها ،سرمای بر بودن ،ب می بودن د ل اساتعماری با
ع م امجان د لت ایران برای بهرهبرداری از آن نم توان ات

سرمای گداری در این بخ

هایگزین آن شود .ب عبارت دیگر ،تاا زماان لا ماواد لاان نقا

ر ا ان در مباادالت

بازرگان ههان ن اشت باش ت ها مواد خام لیا رزی تا ح دی طال نق
تأمین احتیاهات سرمای
ت هااا بخ ا

اساسا را در

ارز ب عه ه م گیرن (ص راالشراف )121 :1368 ،

لیااا رزی م ا مان ا ل ا م ا توان اات ایاان ظرفیاات را پاار ل ا

)Seyf,

commercialization of agriculture production and trade of opium in persia,
( .1850-1906تا قب از بیماری لرم ابرییم در ( 1864م1281 /ه.ق) ،این ماده خام تا ح ی

این نیاز را برطرف لرده بود .همچ ین پ با در حا د رهاار ساال باین ساالهاای -1860
 1864ل بازار ههان ب دلی ه گهای داخل آمریجا نیاز شا ی ی با ایان مااده داشات،
بخ

لورج از اردات مص وعات را هوابگو بود .بیماری لرم ابرییام در ساال (/1864

 1281ه.ق) ،لیا رزی ایران را از ی
رال

طرف بخ

صادرات را از طارف دیگار باا یا

ه ی مواه لرد .در این شرایت ،با توه ب اب تگ اقتصاد ایران ب باازار ههاان ،

م بای ت لاالی تولی م ش ل در بازار ههاان تقاضاای داشات باشا  .تریااک بهتارین
هایگزین بود  .رون هم بازار ههان آن ر نات فرا انا داشات هام باا توها با ضاعیت
داخل ایران امجان تولی آن ن بت با ساایر محصاوالت لیاا رزی فاراهمتار باود .ر نات
لاشت تریاک در ایران ارتباط م تقیم با ز ال بخ
دست  ،بییترین فیار را بر بخ
لارگران بخ

لیا رزی آ رد .بخ

ص عت داشات ،رارا لا ز ال صا ایع
لیا رزی عال ه بار سارریز شا ن

ص عت ب آن ،م بای ت ظرفیات اقتصاادی آن در بخا

صادرات را نیز هبران م لرد.

اقتصااد داخلا
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 .3سلطه انگلستان بر اقتصاد ایران به عنوان محور اقتصاد سرمایهداری

سومین میخصب اب تگ اقتصادی ایران ل ب نوع بخی از عوام دیگر هم تحات تاأثیر
آن بود ،ت لت صاحبان اقتصاد سرمای داری بر لیورهای عقابمانا هتار باود .انگل اتان با
ع وان محور اقتصاد سرمای داری سیاست استراتهی

آن در م ئل شرق ،ب ایاران نگااه

یهه داشت .نگاه انگل اتان با ایاران در ابتا ای قارن ناوزدهم باا توها با نقا آفری ا
ماهراهوی فران

ر سی دربارة م ئل ه  ،بییتر حول محور سیاس ما ررخا  .بعا از

سقوط ناپلئون تًبیت هایگاه این لیور در ساطح دنیاا ،انگلی ا هاا نایمنگااه با م اافع
اقتصادی خود در ایران پی ا لردن

با توه ب ضعیت نیم اساتعماری ایاران ،لا حاصا

رقابت این لیور ر سی بود ،ب امتیازگیریهاای سیاسا
درباره م ئل تریاک انگلی
ایفای نق
ایران بودن

پرداخت

ها با توه ب نقا

اقتصاادی در ایاران پرداخت ا .

م فعالنا ر سهاا ،با طاور یا

هانبا با

این لار را از د طریت انجام دادن  -1 :شرلتهای خااره لا در

بییتر آنها نمای ه یا تحتالحمای د لت انگلیس بودنا  -2 .از طریات تجاار

ایران ل خود را نمای ه یا تابع/تبع د لت انگلیس قرار داده بودن .

 1از نةری پردازان مجتب اب تگ این رابط را ب خوب تبیین لرده

آن ره گون ر فران

است .ا نةام سرمای داری ههان را ب صورت سل ل مراتب یا ساختار هارمگونا ای تصاور
م ل ل در پایب آن ،م اطت ر ستای ِ پیراماون قارار دارنا  .ایان م ااطت اقمااری از طریات
تجارت باا مرالاز لورا

انباشات ماازاد ،لا بارای آنهاا متر پا هاای محلا مح اوظ

م شون  ،ارتباط برقرار م ل  .ای ها نیز اقمار مح وظ م شاون زیارا از طریات تجاارت
سایر فعالیتهای اقتصادی ،مازادشان توسات متر پا هاای بازر تار (شاهرهای م طقا ای)
غارت م شون  ،این شهرها هم با شاج اقماار متر پا هاای لورا
درم آی ؛ متر پ های ل ب رت اصل یا پایتخت ه ت  .فران
ل سرمای تجاری ب ق مت پای هرم نزدی

تار در اقتصااد ملا

نا ت هاا اظهاار ما دارد

ش ه است بلج معتقا اسات لا ایان ر ابات

مبادالت همگ ه ب انحصاری دارن  .در هر سطح  ،غارت مازاد توست تجار انحصاارگر،
ل ارزان م خرن

گران ما فر شا  ،با ا

خاود ما رسا  .گررا در ماورد فار ش،
1. A.G. frank
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همواره امجان لاه

قیمت محصوالت اردات  -درصاورت لا تضاعیچ تولی ل ا گان

محل م نةر باش  -هود دارد (بر ف.)75 :1369 ،
این تئوری فران

ب خوب درباره رابط بین د لت انگلیس ،شرلتهای خاره  ،تجاار

دهقانان ایران ص ق ما ل ا  .تجاار شارلتهاای خااره حلقاب رابات باین اساتعمارِ
سرمای داری قاع ه هرم ،ل دهقانان تریاکلار ه ت  ،م باش
تولی بییتر هم ر زب ر ز سیطره خود را محجم م ل

با تیویت این افاراد با

هم سود خود را ب ر ا ین برابار

م رسان  .در گزارش از ل ولگری بریتانیا ،لا در دها (1840م1256/ه.ق) با لمپاان
ه شرق فرستاده ش ه ،آم ه است ل خاک آظ هاوای مرلاز ه اوظ ایاران بارای
لیت موادی مان تریاک ب خوب سازگار م باش

توصی نموده است ل د لت ایران ب

تولی آنها تیویت گردد (ا لازال  .)36 :1365 ،حت انگلیسها برای تضمین سود خود ،ب
طور م تقیم بر لاشت تریاک نةارت م لردن (فور لا ا ،ب تا .)100 :
نقش تجار ایرانی و بازرگانان خارجی

سیاستهای اقتصادی نادرست قاهارها ،عال ه بر اینل از رش بورژ ازی ملا هلاوگیری
لرد ،باعث ش تجار ایران ل یج از ارلان این بورژ ازی بودنا  ،با ناوع بارای حفا
م افع خود ب لیورهای خاره

ب خصاوص ر س انگلایس ر ی آ رنا  .ایان راهبارد

نادرست باعث ش ل بورژ ازی ملب ب ی

باورژ ازی اب ات تبا ی شاود لاارلرد

عملجرد آن هم برعجس در خ مت م افع غیرمل قرار بگیرد .این م ئل در گزارش میرزا
تق خان حجیمباش ب خوب میهود است « :لیجن اگر تجاار ماا متااع
ب ری

دفع گمرک م ده  ،در شیراز ی

ارد ما ل ا در

گمرک دیگر ،در اصفهان ساایر باالد بااز

گمرک دیگر م ده  ،در عرض راهها ر باار راها اری ما ده ا  .لهادا گمارک تجاار
رعایای داخل ما ر برابر زیاده از گمرک لمپاان هاای خارها ما شاود .پاس تجاار ماا
ب اسط این ضرر نارارن ل با خاره معامل ن مای تا آنج لمپان هاا رعایاای خارها
مال التجاره آ رده از آنهاا بخرنا  ،با ایان اساط هام تجاار ماا از حیّاز انتفااع افتااده بااظ
معامالتیان م

د ش ه هم لمپان های خاره در بالد ما زیااد شا ه ما شاود هام
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رعایای ما نارار م شون ل برای دفاع ایان ضارر خاود را رعیات خارها ل ا »(صافای ،
.)107-108 :1349
در این مقطع تولی تریاک از همل لاالهای بود لا ماورد توها انگلی ا هاا تجاار
ایران بود .تولی این ماده هم م توان ت بازگیت هزی های اردات لاالهاای انگلی ا را
تضمین بج

هم سود تجار زمی ار را ،ل ی

پ ی ه نو در تاریخ ایران بودنا  .برخا از

این تجار عبارت ان از حا عب الرحیم تااهر شایرازی ما یر لمپاان تجااری فاارس لا
نمای گ شرلت موبیر تویی ی را داشت ،حا میرزا محمود لازر ن بزر تارین تااهر
شیراز ل عام شرلت دیوی ساسون بزر ترین سرمای گدارِ تریاک ایران بود یاا میارزا
محم صادق ده شت ل عام شرلت های زیگلار گاری پا باود .حااه غاالم محما
التجار اصفهان ل ثر تم ا ترین مقتا رترین تااهر اصافهان شاری

ص ر مل

عاما

شرلت دیوی ساسون بود حاه عل البری یزدی میه ی لا نمای ا گ شارلتهاای
زیگلر هانس را داشت (ر اساان  ،با تاا .)38 ،همچ این ما تاوان با عالیجاهاان خواها
یوسچ هراپت اراطون شرلاء تاهران م یحى تبعب د لت بهیاب قیصاری مقایم ب ا ر بوشاهر
اشاره لرد (فراهان .)152 :1362 ،
این تجّار ل هم زمی ار هم نمای ههای شرلتهاای تجااری انگلایس بودنا  ،ساود
خود را در همجاری با شرلتهای انگلی

برای رسان ن محصوالت خود با باازار ههاان

م دان ت  .از این ر آنان یج از ارلان سیاستگداریهاای اقتصاادی انگل اتان در ایاران
بودن

نق

غیرقاب انجاری در ر ا لاشت تریاک داشت .

یج دیگار از راههاای نفاوذ لیاورهای اساتعماری اساتفاده از شارلتهاای تجااری
سرمای گدار بود .دنیس رایات دربااره حمایات انگلی ا هاا از تجّاار شارلتهاای تحات
نفوذشان م نوی « :در لیوری ل هی قانون تجارت برای تأدی دیاون ساایر خ اارات
از قبی غارت لار انها در شاهراهها هود ن اشات ،ت هاا راه ،مراهعا م اتقیم با مقاماات
ایران ضبت برخ از اموال ب هجار بود .دان تن ای ج زیرمختار یا ل ول انگلایس پیات
سرِ صاحبِ طلب ای تاده است لم

با نةیاری بارای حا فصا دعاوای باود لا گااه

م ا توان اات سااالهااا ب ا طااول انجام ا » (رایاات .)97-98 :1357 ،یل اان درباااره دخالاات
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شرلتهای انگلی

در ر ن تولی تریاک در ایران م نوی « :سابت بر این ،ن رتاً تریااک

خالص در بازار ب فر ش م رسی زیرا ل در قت حم تریااک انتقاال آن از یا
ب نفر دیگر در تریاک اشیاء دیگری مخلوط م نمودنا

نفار

تقلابلااری در آن ما شا  .با

مالحةات همین تقلببات ،تریاک ایران در بازار انگل تان با نام شا ه معار ف با تریااک
غیرخالص بود .ل یج از لارخان های معر ف انگلیس گماشت ای در اصفهان فرساتاده
میارالی پس از زحمات ب یار ایرانیاان را متقاعا نماود لا صا اقت بهتارین لاار اسات
آخراالمر م اع آن شخص ب های م ته گردی ل از آن ب بع تریاک خالص ب عما
م آ ردن  .ب ابراین ت اع

م اع صاحب آن لارخان شهرت مخصوص حاص لارد

تریاک آنجا ب سهولت با قاع ه ب فر ش م رسی »( یلس .)323 :1366 ،در سا ی لا
قرارداد بین د لت ایران انگلیس است ،انگلی

ها این امتیااز را با دسات ما آ رنا لا

برای تجارت تریاک ب تأسایس لارخانجاات در ایاران بپردازنا (مرلز اسا اد زارت اماور
خاره ا 1312ه.ق ،لااارتن  ،24پر ن ا ه  .)3 ،3همچ ااین در لتاااظ آباا آم ا ه اساات لاا
شرلتهای انگلی

در فاصل سالهای  1876تاا  1880صا ر تریااک از ایاران را هیات

برابار لردنا ( Blue Report by mr. Baring on trade and cultivation of opium in

 .)Persian commerce. No 3, 1882, p.61شرلتهای مدلور فعالیت اصل خود را بار
مب ای ر د مص وعات ساخت ار پا ب ایران گداشت

ب ازای لاالهای اردات خود اقا ام

ب ص ر ابرییم ،م جولات ،تریاک پ ب خام م نمودن .
این شرلتها بازار بینالملل را ب خوب م ش اخت

سیاستهای اقتصادی خاود را در

لیورهای مان ایران برطبت آن تعیین م لردن  .این م ئل درباره تریاک ب خوب میاهود
بود؛ یع

در فاصل بین سالهای (1860-1864م1281-1276/ه.ق) ل ه اگهاای داخلا

آمریجا ب ش ت ادام داشت لیا رزان ایران را تیویت ب لاشات پ با لردنا

باا پایاان

یافتن این ه گها لاشت تریاک را ترغیب نموددن  .این م ئل هم ادغاام اقتصااد ایاران در
اقتصاد ههان را م رسان

هم دره نفوذ این شرلتها را نیان م ده .

فعالیت لمپان دیوی ساسون در آغاز اردات م وهات انگلی
لاالهای ایران ب بمبئ

فر ش آن ب تجار انگلی

ب ایاران صاادرات

برای انتقال ب ار پا باود .ایان شارلت
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ب ش ت تحت حمایت بریتانیا بود در اختالف لا باین پ هااس لیا لمپاان ساساون
تجار ایران ر ی داد با تمام هود از آن حمایت لرد تصمیم گرفت آن را ب بصره اعزام
ل ا (مرلز اسا اد زارت اماور خارها 1322 ،ه.ق :.لاارتن  ،15پر نا ه  .)164 ،14دیویا
ساسون م توان ت در این زمی با لمپان های ار پای رقابت ل  ،زیرا از لیاورهای لا
با آنها تجارت م لرد ش اخت دست ا ل داشت ،با ا ضاع محل آشا ا باود ،باا زباانهاای
مختلچ محل  ،از همل فارس تجلم م لرد دارای طرفین تجاری قابا اعتمااد ،با یاهه
یهودیان ،در همب مرالز بوم بود .از این ر «تجارتخانب ساسون» ب سرعت گ ترش یافت تا
ب انجا ل در م ت لوتاه ب بزر تارین ممس اب ه ا ی فعاال در تجاارت م طقا خلایج
فارس ب ل ش

بخ

مهم از تجارت ه غرب با ایران بینال هرین را ب دست گرفات

(شهبازی ،ب تا .)12 :عام اصل شرلت دیوی ساساون در ایالات فاارس ه اوظ ایاران،
حااا میاارزا محمااود لااازر ن

حااا آقااا محم ا ص ا ر مل ا

التجااار اصاافهان بودن ا

(اعتمادال لط  .)816 :1377 ،همچ ین حا میرزا عل تاهر شیرازی حا میارزا ح ا عل
تاهر شیرازی ،د دای دیگرِ باظ ،نیز رون برادر ارش  ،حا میارزا محما تااهر شایرازی،
در لار تجارت بوشهر بودن  .این س برادر ی

اح تجاری ش اخت م شا ن

بخیا از

شبج م جم بودن ل در ده  1830در بوشهر ب طاور عما ه با اردات لااال قمااش
انگلی

از بمبئ اشتغال داشت

از زمان میرزا ح ین خان سپه االر آغاز لیت تریاک

در ایران ب ع وان لارگزاران لمپان ساسون هیج بهای ب صادرل گان تریااک با ل
ش ن (نگاه ل ی ب شهبازی ،عب اهلل ،خان ان بابا تجارت ههان تریاک).
این تجار ل خود را نمای ة شرلت دیوی ساسون قرار داده بودنا  ،ظیفا اصال شاان
همعآ ری تریاک برای شرلت ساسون بود .حوزة اصل فعالیات ایان شارلت در ه اوظ
ایران بود در شهرهای مً بوشهر ،فارس اصفهان نمای ا گ داشات .ساساون محصاول
برآ ردهش ة تریاک لیا رزان را ل م بای ت در سال آی ا ه با دسات آیا پای خریا
(سلچخری) م لرد .ی همچ ین پول زیادی هام از تاوانگران ایرانا

ام گرفات آن را

در لارِ پی خری تریاک قرضدادن با تریااکلااران هزی ا لرد(یوشای ا.)50 :1373 ،
هم شواه حال از این است ل این شرلت هم از طریت ارتباطگیری با د لت انگلیس
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هم تجار ب نب د لت قاهارها نق

بارزی در ر ن افزای

لاشت خیخاش داشات اسات.

شرلت با استفادة لام از بازارِ آشفت تریاک در ه گامب درگیری ایران انگلایس در ساال
(1837م1256/ه.ق) ،با استقراض مبالغ ه گفت پول ب سلچخاری تریااک ،پای

از موسام

برداشت آن ،ب قیمت نازل پرداخت با پایان م ازع د د لات (لا بااظ تجاارت را ب ات
بود) بازگیت قیمت تریاک ب ضع عادی ،سود ه گفت برد (هاش نوتاای -23 :1894 ،
.)22
شرلت گری پ از معر فترین شرلتهاای حما نقا دریاای باود لا نمای ا گ
لیت رانا تجااری ه ا را برعها ه داشات لاالهاای هجاومآ رده با باازار ایاران را از
انگل تان ب دماغب امی نی

از آنجا ب خلیج فارس حم ما لارد .لمپاان در بوشاهر

ب ادر دیگرِ خلیج فارس نمای گ داشت .شرلت یادش ه ل در نواح ه وظ غرب ایاران
نیز شعب دایر لرده بود ،در ح د سال (1826م1241/ه.ق) در بوشهر تأسیس ش ه بود .این
شاارلت اقااالم مهما مان ا قااال  ،راارم ،پیاام ،گ ا م ،تریاااک سااایر محصااوالت را با
ه

ستان حم م لرد رای ق

زیگ قمااش از ه ا

ار پاا با ایاران ما آ رد

(دهقان نهاد.)302 :1379 ،
عال ه بر شرلتهای ذلرش ه م توان ب شارلتهاای مهام دیگاری هام اشااره لارد.
تجارتخانب ملجم ل شعب در ه وظ ایران داشات ،از صاادرل گان اصال تریااک ایاران
بود .از دیگر لمپان های مهم م توان ب دیج ن ،سایج ن ،فوربس ،هودز بارادر شاومان
اشاره لرد ل معموالً شعب در ل ن ایران داشت (ر اسان  ،ب تا .)37 :دخالت این تعا اد
شرلت در تجارت تریاک حال از اهمیت تریاک ایران ر نت ر ا آن م باش .
عوامل مؤثر بر افزایش تولید تریاک

بع از تجاریش ن تریاک در اقتصاد ایران در رارروظ اقتصاد اب ات ایاران در نیماب قارن
نااوزدهم ،عااوامل ر نا تولی ا تریاااک را ت ااریع تی ا ی لردن ا  .ایاان دساات از عوام ا
تعیین ل ه نبودن

ت ها تحت تأثیر ر ن

اب اتگ اقتصاادی ایاران ،با لاشات خیاخاش

سرعت بخیی ن  .همب این عواما نیاز در در ن هامعا ایاران رییا داشات  .بیمااری لارم
ابرییم ،تراز تجاری م ف  ،خواص ذات تریاک نق

د لت مهمترین عوام بودن .
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 -1بیماری کرم ابریشم

ابرییم از همل محصوالت لیا رزی است ل از قر ن ا لی تاریخ ایاران در د ره اساالم
ب خصوص در د ره صفوی نق

مهم در اقتصاد ایران داشات اسات .ا لئااریوس مقا ار

ساالن ابرییم ایران را در عصر صفوی بی ت هازار بقچا  1دان ات لا حا د 7200خار ار
بود(ا لئاریوس .)280 :1363 ،شاردن ،ههانگرد معر ف فران وی ،محصول ابرییم ایران را

در سال (1670م1081/ق) ح د ( 633/000من  1900000لیلوگرم) نوشت است ل مق ار
 423000مااان آن در گااایالن بااا عمااا آمااا ه باااود (شااااردن .)369 :1363 ،در ساااال
(1744م1157/ه.ق) براساااس گاازارش هااانوی ،م ا یر تجااارت ابرییاام آن زمااان ،مق ا ار
محصول ابرییم گیالن شام  235/36مان ما شا لا با دلیا تقاضاای زیااد ،قیمات آن
افزای

یافت بود (همالزاده .)24-25 :1362 ،گرر تولیا ابرییام در قارن هیجا هم سایر

نز ل را نیان م داد اما باز هم مهمترین محصاول صاادرات ایاران باود .در نیماب ا ل قارن
نوزدهم ابرییم ایران د باره ب ضعیت سابت بازگیت رش ر ا براباری ن ابت با قارن
هیج هم را تجرب لرد .تولی ابرییم در نیمب ا ل قرن نوزدهم رش شایان توهه داشات
در سال (1256 / 1840ه.ق) مق ار محصول ابرییم گایالن پا ج شیام لا محصاول ایاران
1000000پون بود ل ارزش آن نزدی

ب  500000لیره تخماین زده ش (عی اوی:1362 ،

 .)355در سال (1850م1267/ه.ق) ل محصول ابرییم ایران حا د  340000مان باود لا
مقاا ار  202400ماان آن هاااز صااادرات باااوده اساات(همالزاده .)25 :1362 ،در ساااال
(1864م1241/ه.ق) میاازان ابرییام ایااران حا د  2190000پونا باارآ رد شا ه لا ارزش
تقریب آن  100000لیره بوده است .از عوام اصل رش ابرییم ،ر سها بودن لا شامال
ایران را بازار مطمئ

برای تهی ابرییم مورد نیااز لارخانجاات خاود یافتا بودنا  .در ساال

(1836م1252/ه.ق) در ر سی سالیان بالغ بر  24000000فران

ابرییمهات تهیا ما شاود

ل تقریباً ق مت اعةم آن در خود ر سی استعمال م ش  .برای تهیا پاررا هاای ابرییام
د لت ر سی از ابرییم گره اتان گایالن ایتالیاا اساتفاده ما نمایا (تااهبخ :1362 ،
.)264
 .1هر بقچ  216لیور ،هر لیور معادل نیم لیلو زن داشت .هر ع ل (ل گ )  276لیور معادل  138لیلوگرم بود.
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از عوام مهم دیگرِ رش تولی ابرییم ،فعالیت شرلتهای مختلاچ یوناان نةیار بارادران
رال

پاسجال

 .)355برای ی

ر د تخم نوغاان از خاار با یاهه عًماان بود(عیوسا -356 :1362 ،
د ره ن بتاً طوالن ابرییم خام عم هترین فرآ رده صاادرات ایاران باود

در ح د  31تا  38درص ل صاادرات را تیاجی ما داد(فاوران .)98 :1371 ،ایان ر نا
صااعودی تولیاا ابرییاام در سااال (1864م1281/ه.ق) بااا بیماااری لاارم ابرییاام باا پایااان
رسی (دالمان  .)82-83 :1335 ،سیچ معتق است اگر سال (1864م1281/ه.ق) را ب ع اوان
سال پای در نةر بگیریم ،گیالن تا پایان سال (1866م1283 /ه.ق) شاه لاه
در مق ار تولی

 72لاه

 76درص ی

درص ی در درآم های حاص از تولیا ابرییام باود (سایچ،

 .)126 :1373اگر همان رقم  31درص فوران را در مورد ساهم ابرییام در صاادرات ایاران
بپدیریم ،این رقم صادرات ایران را درار افت ش ی لرده بود .در شرایط ل اقتصاد ایران
ب ش ت در بازار ههان ادغام ش ه درار لمبود نق ی گ

تراز تجااری م فا هام باود،

بهترین لاالی ل در این شرایت م توان ت هایگزین ابرییم شود لاالی بود ل در باازار
ههان ر نت داشت هم م توان ت برای اقتصاد ایران نق ی گ بیا رد .نق
از ی

قول زیر لا

گزارش ل ول ب دست آم ه است ب ضو ابعاد میج لمبود نق ی گ را نیان

م ده « :لمبود نا  ،ما تاوانم بگاویم فقا ان پاول در ایان ایالات (آذربایجاان) ا ضااع را
خیمتر لرده است .هماعت درگیر تجّار از این بابت لطم ب ی خوردهانا » (هماان.)210 ،
ب نةر ما رسا در ر این ماوقعیت تریااک باا توها با ر نات باازار ههاان آن قا رت
نق ی گ آفرین این لاال بهترین هایگزین برای ابرییم بوده است .همزمان با لااه
ابرییم در شمال شاه افزای
ب خوب هایگزی

تولیا

صاادرات تریااک از ه اوظ لیاور ه اتیم لا ایان م ائل

ابرییم با تریاک را ب اثبات م رسان  .حت در شمال ایاران باا توها با

ناسازگاری آظ هوا با لیت تریاک ،در برخ از م اطت ب طور مح د خیخاش لیات
م ش ؛ نوع ب یار قوی ل ب رنگ قهوهای تیاره اسات از م طقا سااری باارفر ش در
مازن ران ب دست م آی (پوالک)434 :1368 ،
این نجت هم بای مورد تألی قرار گیرد ل م طق تولی ابرییم در شمال م طقا تولیا
تریاک در ه وظ مرلز ایران بود .ایان هاایگزی

با مع اای لاشات تریااک در م ااطت
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شمال لیور نی ت ،بلج در م اطت شمال محصوالت مان برنج پ با هاایگزین ابرییام
ش

در م ااطت ه اوب توت اتانهاا باا لاشات تریااک هاایگزین شا ن  .با ع اوان مًاال

تجاریش ن لیا رزی باعث ش ب یاری توت تانهای مرلزی ه وب از بین بر د های
آن را لیت خیاخاش بگیارد (مراغا ای .)39 :1384 ،باا ت ازل رتبا ابرییام در صاادرات،
لاشت خیخاش در م اطت ه وب ر ین برابر ش

تا ح دی توان ات نقا

ابرییام در

صادرات را برعه ه بگیرد.
 -2خواص ذاتی تریاک

تریاک دارای یهگ های م حصرب فردی است ل آن را از ساایر اقاالم لیاا رزی متماایز
م سازد .این یهگ ها باعث ش ه بود ل این ماده خاام در د ره قاهاریا در لاانون توها
بییتری قرار گیرد .از خواص ذات تریاک ،ل آن را ن بت ب سایر محصاوالت لیاا رزی
متمایز م سازد ،مان گاری آن م باشا  .در لیاوری مان ا ایاران لا تماام راههاا ماالر
خال بود ،لار انهای تجاری م ت زیادی در راهها بودن

م یر بوشهر تاا اصافهان ،لا

راه ترانزیت تریاک بود ،در  30تا  35ر ز ط م ش (لارزن .)682 :2 ،1362 ،در ر این
شرایط محصول مان تریاک در مقای

با حبوبات برنج سایر محصوالت لیاا رزی

فاس ش ن  ،اطمی ان بییتری برای مان ن دارد.
خوشبار بودن از یهگ های م حصرب فرد تریاک است .ب ینمع
تریاک در مقای

با ی

ل حم ی

لیلو

لیلو گ م یا پ ب راحتتر انجام م پدیرد .همچ ین باا توها با

فیردگ محصول تریاک ،فضای لمتری را اشغال م ل ل این م ئل ب ایار مهام اسات.
عال ه بر این ،حم تریاک در ا زان ب یار لم غیرقاب مقای
لحاظ ارزش م باش  .یع

باا هار محصاول دیگاری با

اگر تریاک در مقادیر پاایین هام حما ما شا ارزش فر انا

داشت ل م توان ت سود خوب نصیب فر ش گان آن ل ا  .اماا ساایر محصاوالت مان ا
پ ب  ،هو ،حبوبات در مقادیر پایین ب صرف نباود .ایان م ائل باا توها با فقا ان راهآهان
سای حم بار مجهز در ایران ،ب یار حائز اهمیت بود .گیااه خیاخاش در هار خاال لا
خی

باش ب آساان لیات ما شاود در لیاوری با ن راهآهان هااده ،با آساان

ایران دوره قاجار (1344-1210ق).
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م توان آن را بر پیت رارپایان حت ان اان حما لارد .عاال ه بار آن ،بازرگاناان بارای
فر ش این محصول بازارهای در رین ار پا داشت (مه ی.)138 :1379 ،
معمااوالً خیااخاش را در آغاااز فصا پاااییز ما لارنا

برداشاات محصااول آن هاام در

اردیبهیات خارداد صاورت ما گیارد .در ایان مقطاع زمااان  ،معماوالً ساایر محصااوالت
لیا رزی ب آظ لمتری نیاز دارن

زمان ل آبیاریِ محصوالت لیا رزی فرا م رس ،

تریاک دیگر نیازی ب آظ ن ارد (تحویل ار .)54-55 :1354 ،این م ئل در لیور لامآبا
مان ا ایااران مزیتا باازر

با ح اااظ ما آیا  .لیاات تریاااک هاای تااأثیری باار آبیاااری

محصوالت لیا رزی دیگر ن اشت است.
یوشاای ا درباااره سااودآ ری تریاااک ب ا ع ااوان یج ا از یهگ ا هااای آن م ا نوی ا :
فرآ ردهای ایاران ،قاال

بافتا هاای پیام  ،پوسات باره ،شاراظ ،خرماا ،گیااه لا در

رنگرزی ب لار م ر د ب نام ر ناس ،پ ب  ،ساخت های قلمزن
ریزی ل بازرگانان ار پای زیاد برای

پارر قلمجار م باش  .اماا

پول ما ده ا افیاون اسات (یوشای ا.)49 :1373 ،

لم پس از آن (1873م1290/ه.ق) ل ول بوشهر گزارش داد ل «سود حاصل از تریاک
توه ایرانیان را هلب لرد تقریباً تمام اراض موهود م اسب در یزد ،اصفهان هاهاای
دیگر ب لیت خیخاش اختصاص یافت لیت غالت ساایر محصاوالت پیات گاوش
ان اخت ش » (عی وی .)367 :1362 ،ب ا ب نوشت ارن ت هول تر« :س سال پی

در اصافهان

تریاک ب یار لم لیت م ش  .فقت ع ه مع دی از مردم آن را مصارف ما لردنا
بع ها د تاهر بزر  ،ل م ت در ه

لا

ستان ب سر بارده بودنا  ،با صا ر مقا ار لما

تریاک خام خالص پرداخت ا  .ای اان خاوظ ساود بردنا

تا ریج ًا در عارض ر ا ساال

تجارت تریاک ر غان زده با راین تریااک خاالص با ار پاا را افازای

دادن (هول اتر،

.)34 :1355
بازار ههان تریاک ،ل ب یار سیع بود ،باعث ش ه بود ل فار ش ایان محصاول ساود
ب یاری داشت باش  .این سودآ ری تا ب انجا رسی ه بود ل حت بعض تجار باا ر یآ ردن
ب زمینداری ،ب لاشت تولی این محصول برای بازار ههان پرداخت  .از هملب این تجاار
م توان ب حا محم ح ن اصفهان (مه ی )138 :1379 ،نمازی (ف اای :1 ،1367 ،
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 )1132اشاره لرد .این افراد بع از ب دستآ ردن سود ه گفت از تریاک ،با خری زماین
لاشت این محصول ،صادرات آن را ب ر ین برابر رسان ن .
 -3نقش دولت

یج از نجات ل در اقتصاد سیاس ایران در د ره قاهاری بای با آن توها یاهه داشات،
نق

د لت ب ع وان محور تحوالت اقتصادی است .د لت لمالان موقعیت بره ات ای در

اقتصاد داشت بر زن گ اقتصادی اهتماع هامع تأثیرات تعیینل های ما گداشات.
باارای تفجاار سیاس ا ایران ا در ایاان د ره ،شاااه در مح ا ده قلماار خااود حاات نامح ا د
بهره برداری از م ابع درآم ها را داشت هان مال افراد در سرزمین تحت فرمانر ای ا
عمالً ب دست ا بود فقت با اراده ا در این باره تعیین تجلیچ م ش (سیچ.)49 :1373 ،
م لم این است ل اقتصاد سیاس قاهارها از مرلز ل ترل م ش

ر ن اقتصاادی ایاران تاا

ح زیادی از راهبرد نگاه د لتمردان قاهار ب اقتصااد متاأثر ما شا  .ایان راهبارد د لات
قاهاری در ب یاری موارد در راستای م افع ق رتهای دخی در ایران مان ر س انگلیس
بود ل ضعیت نیم استعماری برای ایران ایجاد لرده بودنا  .قاهارهاا در زمی اب اقتصاادی،
مان ب یاری دیگار از زمی ا هاا ،لارناما ماوفق ن اشات  .آنهاا با م اائ اقتصاادی نگااه
راهبردی ن اشت

نفع لوتاه م ت م افع شخصا ( نا ملا ) م نةرشاان باود .در ماورد

تریاک هم نگاه قاهارهاا باا گفتاب مادلور م طبات اسات .بارای د لات زمی ا اران ،یع ا
صاحبان عام اصل تولی (زمین) ،لیت فرآ ردههای نق ی آفرین(تریااک) یع ا امجاان
بالقوة اخد مالیات رانت بییتر ،ل هم قابلیات صا ر دارد از هام با آساان نق شا ن
است ،قابلیت ص ر اردات لاالهای لولس خاره را امجانپدیر ما سااخت ساهولت
نق ش ن یا ب صورت نق بودن ،ط بور لراس عریض طوی

تا مغاز اساتخوان فاسا

را آسانتر لرد (همان.)210 :
قاهارها ل لاشت تریاک را در راساتای م اافع خاود ما دی نا  ،در تار یج لاشات
تولی تریاک ب یار فعاالن ظاهر ش ن  .د لت در ب

امر ،لیت لار خیاخاش را ممانعات

م نمود ،زیرا ب های درنةرگرفتن عای ی لالن آن نگران بود ل موهاب لااه

اراضا
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غلب خیز گردد این موضوع نیز خطر گران نان امجان بر ز شورش آشوظ علی حاالم
محل یا هر ق رت دیگاری را فاراهم ما سااخت (دالماان  .)92 :1335 ،انا ل بعا لاارِ
تجارت این محصول درار اختالل ش  ،راون بعضا از بازرگاناان با فجار با قا ری ماواد
خاره با شیرة آن مخلوط لردن ل پایب این تجارت نوزاد سخت متزلازل شا
 1882-1883خطر شج ت لل آن را پی بی

در ساال

م شا  .خوشابختان د لات قاهاار در ایان

ر ن دخالت نمود با نةارت رسم ْ محصاول آن ترقا ب ایار لارد (لارزن:1 ،1362 ،
 .)95دخالت د لت در اینگون امور هرگز نبای ب مع ای تالش قاهارهاا بارای خا مت با
لیا رزی یا اقتصاد ایران تلق شود ،ررا ل هی گزارش از تالش قاهارها باا اقا امات از
قبی تعمیر ق اتها ،ارتقاء تج ولوژی تولی
برای افزای

یا ب طورلل پرداختن ب لارهاای زیرسااخت

لاشت تریاک هود ن ارد .اینگون دخالاتهاا ت هاا در راساتای هماان نگااه

م افع محور آنها قاب ارزیااب ما باشا  .سیاساتهاای تیاویق قاهارهاا (نا سیاساتهاای
زیرب ای ) درباره تریاک ن بت ب سایر محصوالت لیا رزی ب یار قابا توها اسات در
مورد هی محصول دیگری ب ینگون ر یجرد فعال قاهارها را شاه نی تیم .با نزدی

ش ن

پ ایان قرن نوزدهم ساهم اربااظ از محصاوالت صاادرات پارارزش ،بییاتر با شاج نقا ی
دریافت م ش  .در این ر ش ،پرداخت اهاره همچ ان ب شاج ساهم از محصاول ممجان
بود در مورد ر محصول مح د ،مان ابرییم تریاک اهااره ثابات دریافات ما شا
(فوران .)105 :1371 ،ب نةر م رس اهارة ثابت در مورد ابرییام تریااک ،بارای تیاویت
بییترِ لیت این محصول بوده است ،زیرا در سی تم سهم بری مت اسب با افازای
سهم مال

محصاول،

هم بییتر م شود (همان .)100 :حت گزارش ش ه است ل در لاازر ن د لات

برای لاشت تریاک از زمینها مالیات نم گرفت است تا افراد بییتری برای لاشت تریااک
تیویت شون (سیچ .)49 :1387 ،عال ه بر این موارد ،در گزارشهاای دیگاری لا از ایان
د ره ب ها مان ه است شاه تحمی لاشت خیخاش از طرف د لتماردان قاهااری ه اتیم
(ف ای  .)874 :1 ،1367 ،در خی اباد (در ناحی خچ) ،دهقانان مجبور ب لاشت خیاخاش
ش ن

ب بهترین نحو ب آن پرداخت ا  ،اگررا آناان لاشات گ ا م را تارهیح ما دادنا .

همچ ین در خوان ار ظ ال لطان لیت تریاک را اهباری لرده بود (.)floor, 2003; 438
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میرزا ح ین خان سپه االر نیاز یجا از مر هاان لاشات تریااک باود .ی زماان لا
ل ول ایران در بمبئ بود ،با گوشزد لردن سود باالی تریاک ب د لتمردان قاهااری آنهاا
را ب گ ترش لاشت خیخاش تیاویت لارد (باما اد .)411 :1 ،1371 ،همچ این در ساال
 1871ل میرزا ح ین خان در ایاران با صا ارت رسای  ،با یجبااره تولیا تریااک از 870
ص

ق ب  7700هعب رسی (نگاه ل ی ب شهبازی ،عب اهلل ،نهانپییگان سیاست در ایران

امر ز) .ابوالقاسم طاهری در این باره ب مان شهبازی فجر ما ل ا

ما نوی ا  «:شارلت

ساسون مهمترین لمپان تجاری در زمی تجارت تریاک ایران بود .حال آیا م توان تاالش
میاارزا ح ااین خااان سپه اااالر تألی ا
ساسونها را در بمبئ

نق

ی باار م ااافع صااادرات آن حضااور ا در ل ااار

بع ی ساسونها در صادرات تریاک ب ایران افزای

نهصا

درص ی صادرات این محصول در د ران صا ارت ا را همگا اتفااق دان ات؟ ایان امار
قت مع ادارتر م شود ل ب انیم ی پس از مأموریت س سال با بمبئا باا ثر تا باالغ بار
 150000ر پی -ل آن زمان اف ان ای بود -ب ایران بازگیت .آیا این پاول توسات لمپاان
ساسون بابت دالل لیت تریاک در ایران پرداخت نی ه بود؟» (طاهری ،ب تا.)126 :
از طرف دیگر ،در ا لین سال زراع پس از صا ارت ا  ،لیات تریااک ر اان توساع
یافت ل در ل ار عام خیج ال  ،ب ع وان یج از عوام ممثر در رلود لیات غاالت
سایر محصوالت ،موهب بر ز قحط

حیت اک در لیور گردیا (ناوری .)53 :1383 ،باا

توه ب این شواه ب نةر م رس م توان میرزا ح ین خان را در ل ار ساایر عواما دیگار
ب ع وان یج از میوّقان لاشت تریاک ب ح اظ آ رد.
نتیجهگیری

تحوالت بینالملل در قرن نوزدهم ایران را ب یج از لانونهای برخورد قا رتهاای دنیاا
تب ی لرد .این م ئل ل با تحاوالت مهام اقتصااد ههاان همچاون صا عت ساازی رشا
ریمگیر در تولی

تجارت ههان هم زمان ش ه باود ،ب اتر تغییارات مهما را در اقتصااد

ایران فراهم لرد .اقتصاد ایران در این مقطع ،ل ی

اقتصاد در نزا معییت بود ،در برابر

اقتصاد پویا نوظهور سرمای داری صاحبان ق رتهای استعماری ان جام در نا خاود را
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از دست داد ب ی

اقتصااد بار نزا نیما معییات تبا ی شا  .اقتصااد ایاران در شاج

ه ی  ،شاخصهای متفا ت را تجرب لرد ل هری
ایران لم

با تجااریشا ن تریااک در اقتصااد

لردن  .ظرفیتهای در ن ِ اقتصادیِ ایران در بخ

اقتصااد شاهری لا بییاتر

ص ایع دست را شام م ش  ،از بین رفت .از طرف دیگار باا توها با سیاسات در ازة بااز
تجاری ،ل ب نارار با اهبار از ساوی د ل اساتعماری ر س انگلایس بار ایاران تحمیا
ش ه بود ،حجم تجاری ایران ر ین برابر ش  .افازای
رفتن ظرفیت ص عت ایران ،باعث ش بخ

لیا رزی ل ت ها گزی ب باقیمان ه بارای هباران

این ل ری ر زافز ن بود تغییرِ ر ی ده  .ی
ی

اردات لاالهاای صا عت

از باین

ر ین تغییری نا یا

تغییارِ تاالتیج بلجا

تجلیاچ در راساتای تق ایم لاار باازار ههاان نةاام سارمای داری باود لا در بخا

لیا رزی صاورت گرفات .تاا قبا از ایان تولیا ات لیاا رزی ایاران با ناوع نیازهاای
اقتصادی ایران را ب ت اسب تأمین م لرد .با ایان تغییار ر نا اهبااریِ لیاا رزی ایاران با
سمت تولی لاالهای مورد نیازهای بازار ههان پی
انگل ااتان با ع ااوان محااور اقتصاااد ههااان

رفت.
یجا از باازیگران فعااال در ایااران ،نقا

تعیینل ه در راهبرد اقتصاد ایران ب یهه در تولی تریااک داشات .بریتانیاا از یا

طارف

برای تصاحب بازار ههان تریاک ،د ه گ موسوم ب «ه گ تریاک» را با راین تحمیا
لرده بود .از طرف دیگر بزر ترین صادرل ة م اوهات لاالهاای صا عت با ایاران
بود .ب ابراین م افع د هانبب انگلی
در بازار ههان

ها ایجاظ م لرد ل برای حف ظرفیت اقتصادی خاود

تأمین هزی های لاالهای صادرات خود ب ایران ،لاشات خیاخاش را در

ایران ر ا ده  .بریتانیا این نق

را از طریت لمپاان هاای بازر

تجااری برخا تجّاار

داخل  ،ل از آنها ب بورژ ازی لمپراد ر یاد م شود ل نمای ا ه یاا اب اتب آن در ایاران
بودن .
تریاک ل در رارروظ اقتصاد بر نزا

اب تب ایاران با یا

لااالی تجااری تبا ی

ش ه بود ،تحت تأثیر برخ عوام در ن ر ن تولیا آن ب ایار تیا ی شا  .بیمااری لارم
ابرییم ل در .1864م .در ایران رخ داد ساهم ایان محصاول اساتراتهی
ایران ب مق ار زیادی لاه

داد ،باعث ش ل ناخواست

را در صاادرات

نااگزیر اقتصااد ایاران با سامت
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تولی لاالی پی

بر د ل بازار ههان خواستار آن باش  .این ساهم را ابتا ا پ با با عها ه

گرفت در فاصلب ه گهای داخل آمریجا ( )1860-1864ب خوب این نق

را ایفا لارد.

بع از پایان ه گهای داخل آمریجا اشاباع باازار ههاان با اساطب فعاالشا ن ظرفیات
آمریجا در این بخ  ،تریاک در آن ضعیت اقتصادی ایاران بهتارین گزی ا بارای افازای
تولی بود.
برخ از یهگ های م حصرب فرد این ماده خاام مان ا راحتا حما نقا  ،خاوشباار
بودن ،ف ادناپدیری سود باالی آن نیز در ایان ر نا نقا
برعه ه داشت

ت اریعل ا ه تیاویتل ا ه

ب نوع این لاال از طریت این یهگ های خاص تبلیغ ش

افراد مرالز

زیادی ب این اسط ب تولی تریاک تیویت ش ن  .در اقع یهگ های خاص تریااک بعا
از اینل این محصول در اقتصاد ایران تجاری م شود ،نق

مهم در استقبال از لیت آن

داشت لیت آن بر ب یاری از محصوالت دیگر ترهیح داده ش .
اقتصاد سیاس ایاران پاای د لتماردان را با هار فعالیات تولیا ی تجااری پرساود بااز
م لرد ،ب یهه اگر لاالی رون تریاک مطار باود لا امجاان رانات بییاتر را با لحااظ
قابلیت ص ر آسان قابلیت نق ش ن را داشت .نمونا باارز ر این نقیا را میارزا ح این
خان سپه االر ایفا لرد .ا ل سابق همجااری باا شارلت سان اون در تجاارت تریااک در
بمبئ داشت در د ره ص ارت نیز با افزای

ریمگیر لیت تریااک ،ساهم م اافع خاود را

باال برد .ع م اخد مالیات از اراض زیر لیت خیخاش حت در مواردی اهبار در لیات
آن نیانگر تأثیر د لتمردان در افزای

سهم تریاک در لاالهای تجااری ایاران د ره قاهاار

است .اما بای ب یاد داشت ل همچ ان نقا

اصال در صاورتب ا ی ایان ناوع از اقتصااد،

هایگاه حاشی ای ایران در نةام اقتصاد ههان بود.
منابع و مآخذ
جامعهشناسیتوسعه .تهران :نشر کلمه.

 ازکیا ،مصطفی(.)1380
 اشرف ،احمد ( .)1359موانعتاریخیرشدسرمایهداریدرایران :دوره قاجاریه .تهران:
زمینه.

ایران دوره قاجار (1344-1210ق).
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 اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان( .)1377روزنامهخاطرات .با مقدمه و فهارس از ایرر
افشار .تهران :انتشارات امیرکبیر.

 افشاری ،پرویز ( .)1372صددراظم هدایااجاریده .تهرران :دفترر مطالترات سیاسری و
بینالمللی.

 امجد ،محمد (« .)1379تاریخ اقتصادی ایران» .ترجمه حسین مفتخرری .نشدریهظودو 
سیاسی .سال سوم .شماره دهم.

 اولئاریوس ،آدام ( .)1363سفرنامه .ترجمه احمد بهپرور .تهرران :سرازمان انتشراراتی و
فرهنگی ابتکار.

 آدمیت ،فریدون ( .)1355امیرکبیروایران .تهران :خوارزمی.
 بامداد ،مهدی ( .)1371شرحرجالایراندرادرون12.13.14هجدری.

اول ،تهرران:

انتشارات زوار.

 بروف ،رایان روکس ( .)1369نمریههایتوسعهنیافتگی .ترجمه علی هاشرمی ییننری.
تهران :سفیر.

 تاجبخش ،احمد ( .)1362سیاستهایاستعماریروسیهتزاری،انگوستانوفرانسهدر
ایران (در نیمه اول قرن نوزدهم مینی) ،تهران :اقبال.

 تحویلدار ،میرزا حسین (مرداد  .)1342جغرافیایاصفهان .به کوشرش منرورهر سرتوده.
تهران :انتشارات مؤسسه مطالتات و تحقیقات اجتماعی.

 ترابی فارسانی ،سهین ( .)1384تجّار،مشروطیتودولتمددرن ،تهرران :نشرر تراریخ
ایران .راپ اول.

 جمالزاده محمدعلی ( .)1362گنجشایگان .تهران :انتشارات کتاب تهران .خرداد.
 رینی ریان ،مرتضی (« .)1366تجارت خارجی و وابستگی اقتصرادی(،»)1900 -900
مجموظهااتصاد«اطالظاتسیاسی-ااتصادی» ،علمی ر ترویجی .شماره هفتم.
 روابطبازرگانیایرانوانگویسازدورانفرمانرواییمغوالنتاپایانظهددااجاریده،
جلد اول ،تهران :سلسله انتشارات.
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 دالمانی ،هانری رنه( .)1335ازخراسانتابختیاری .ترجمه علیمحمد فرهوشی .تهرران:
امیرکبیر.

 دویچ،کارل ،رابرت کوهن و دیگران( .)1375نمریههدایروابدطبدی المود  .ترجمره و
تدوین وحید برزیی .جلد اول .تهران :نشر ماجد.

 رایت ،دنیس( .)1357انگویسیاندرایران .ترجمه غنمحسین صدری افشار .تهران :دنیا.
 رواسانی ،شاپور(بیتا) .دولتوحکومتدرایران .تهران :نشر شمع.

 رونالد ،ریلکوت ( .)1375نمریههایتوسعهوتوسدعهنیدافتگیددردمددیبدرمسدا 
ااتصادیوسیاسیکشورهایجهانسو  .ترجمه و تلخیص احمد ساعی .تهرران :نشرر

علوم نوین.

 ساعی ،احمد( .)1384توسعهدرمکتبمتعارض .تهران :نشر قومس.

 سانتوز ،تی .دوس ( .)1358بحراننمریهتوسعهومسا توسعهنیدافتگیدردمریکدای
التی (مجموظهمقاالت) .یردآوری شده توسط یرروه تحقیقرات و مطالترات شرهری و
منطقهای .بیجا .نشر ایران.

 سیف ،احمد ( .)1387ارنگ شدهدااتصادوجامعهایراندرارننوزده  .تهرران :نشرر
نی.

 .)1373( _____ ااتصادایراندرارننوزده  .تهران :نشر رشمه .راپ اول.
 شاردن ( .)1336سیاحتنامهشاردن ،4 ،ترجمه ،تهران :امیرکبیر.
 شهبازی ،عبداهلل ( .)1377زرساالرانیهودیوپارسیاستعماربریتانیداوایدران .جلرد
اول ،تهران :موسسه مطالتات و پژوهشهای سیاسی.

 صدراالشرافی ،مهریار ( .)1368ااتصادکشاورزیوتعاون .تهران :انتشرارات دانشرگاه
تهران.

 طاهری ،ابوالقاسم (بیتا) .تاریخانجمن آثار ملی.

ایران دوره قاجار (1344-1210ق).
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 عیسوی ،رارلز ( .)1362تاریخااتصادیایران .ترجمه یتقوب آژند .تهران :نشر یستره.
راپ اول.

 فسایی ،حا میرزا حسن ( .)1367فارسنامهناصدری.

 .2بره تصرحی و تحشریه از

منصور رستگاری فسایی .تهران :امیرکبیر .راپ اول.

 فنندن ،اوژن ( .)1356سفرنامه .ترجمه حسین پورصادقی .تهران :اشراقی.
 فلور ،ویلم ( .)1366تاریخاجتماظیایراندرظصرااجار .ترجمره ابوالقاسرم سرری2 .
جلد .بیجا ،بینا.

 فوران ،جان (« .)1371مفهوم توسته وابسته ،کلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجار».
ترجمه علی طایفی .مجموظهااتصاد«اطالظاتسیاسیدااتصادی» .شماره  55و .56

 .)1389( _____ مقاومتشدکنندهتداریختحدوالتاجتمداظیایدرانازسدال1500
میالدیمطابقبا879شمسیتاانقالب .ترجمه احمد تدین .تهرران :مؤسسره خردمات
فرهنگی رسا .راپ دهم.

 کننتر ضرابی ،عبدالرحیم( .)1341تاریخکاشان .به کوشش ایر افشار .تهران :انتشارات
فرهنگ ایران زمین .راپ اول .1335 .راپ دوم.

 کوال کینا ،لودمین .استیالیامپریالیس برایران .ترجمه سریروس ایرزدی .تهرران :علرم.
.1359

 کرزن ،جر  .ن ( .)1362ایرانواضیهایدران ،ترجمره  ..وحیرد مازنردرانی 2 .جلرد،
تهران :انتشارات علمی فرهنگی .راپ دوم.

 مایر ،جرالد ام و دادلی سیرز ( .)1368پیشگامانتوسعه .ترجمه سید علیاصغر هردایتی
و علی یاسری .تهران :انتشارات سمت.

 مراغهای ،حا زینالتابدین( .)1384سیاحتنامهابراهی بیگ ،به کوشش م .ع .سپانلو3 .
جلد .تهران :مؤسسه انتشارات آیاه .تهران.

 مرکز اسناد وزارت امور خارجه1322 ،ه.ق .کارتن  ،15پرونده .164 ،14
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1322 ، _____ ه.ق .کارتن  ،15پرونده .164 ،14
1312 ، _____ ه.ق ،کارتن  ،24پرونده .3 ،3

 متتضد ،خسرو ( .)1366امی الضربوتداریختجدارتوسدرمایهگدااریصدنعتیدر
ایران ،تهران :انتشارات جانزاده ،راپ اول.

 مهدوی ،شیرین ( .)1379زندگینامهحاجمحمدحس کمپانی،امی دارالضرب ،ترجمره
منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی حسینکلو ،تهران :نشر تاریخ ایران ،راپ اول.

 ن.آ .کوزنتسو ،و دیگران ( .)1386پژوهشهاییپیرامدونتداریخندوی ایدران .ترجمره
سیروس ایزدی و میترادات ایزدی .تهران :نشر زوار.1386 .

 نوری ،حسین (« .)1383خوب یا بد سپهساالر».نشریهزمان .شماره .28
 وقایع اتفاقیه ( .)1387به کوشش علیاکبر ستیدی سیرجانی .تهران :نشر ذهنآویز.
 ویشارد ،جان ( .)1363بیستسدالدرایدران ،ترجمره علری پیرنیرا .بریجرا :مؤسسره
انتشارات ایران زمین .راپ اول.

 هدایت ،مهدیقلی خان ( .)1344خاطراتوخطرات .نشر زوار .بیجا.

 همایون کاتوزیان ،محمدعلی( .)1379ااتصدادسیاسدیایدرانازمشدروطیتتداپایدان
سوسوهپهووی  .ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی .تهران :نشر مرکز .راپ هفتم.

 هولستر ،ارنست( .)1355ایراندریکصدوسیزدهسالپدیش .ترجمره محمرد عاصری.
تهران :وزارت فرهنگ.

 یوشیدا ،ماساهارو(  .)1373سفرنامه .ترجمه هاشم رجبزاده برا همکراری نریئری یرا.
مشهد :آستان قدس رضوی .مؤسسه راپ و انتشارات.
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