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in Eastern Cities of Iran Based on Documents (1889-1996 
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Abstract
British consulate in Mashhad had two Consul Generals in the first seven years 

of its activity: Major General Charles Smith McLean and Ni Elias. McLean was 
more reputed than Ni Elias but seemingly Ni Elias was a better manager. Provid-
ing exact and field reports, the Consulate General tried in those years to recog-
nize the main economic and commercial decisions of Britain in India and Eng-
land in order to promote Britain’s position in comparison to its rivals, especially 
Russia. So, it endeavored in the first place to accurately determine the position of 
the country and then propose major strategies to related decision makers. The 
related documents on economic issues included foreign and imported goods to 
the eastern Iran, introduced the trade routes to these cities, and reported the 
status of their rivals, especially Russia. Moreover, the documents included some 
analyses that could affects British officials and decision-makers. All the infor-
mation had been summarized statistically and quantitatively in tables. All the 
above-mentioned data could give a picture of the economic and social condi-
tions of the eastern cities of Iran of those years (1889-1896 AD/1306-1314 AH).
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بررسی وضعیت تجارت خارجی شهرهای شرقی ایران با تکیه بر اسناد بررسی وضعیت تجارت خارجی شهرهای شرقی ایران با تکیه بر اسناد 
))13141314--13061306ق./ ق./ 18891889--18961896م.(م.(

زهره رضایی1

چݡکـیدݣݣݣݣهݤݤݤچݡکـیدݣݣݣݣهݤݤݤ
کنسولگری بریتانیا در مشهد در هفت سال نخست فعالیت دو چهره را به عنوان سرکنسول تجربه 

الیاس  نی  از  فراتر  بسیار  لین  الیاس. شهرت مک  نی  و  لین  کرد: سرلشگر چارلز اسمیت مک 

این هفت سال،  در  بود. درمجموع  الیاس  نی  بهتر  داد، مدیریت  رخ  آنچه عمًال  اما ظاهرًا  بود، 

گزارش ها و آمارهای دقیق و میدانی، تصمیمات اقتصادی و  سرکنسولگری می کوشید تا با ارائه 

ی اصلی بریتانیا در هندوستان و انگلستان را مشخص و موقعیت آن را در قیاس با رقبا،  تجار

گام نخست سعی می کرد موقعیت بریتانیا را دقیق  ، در  خصوصًا روسیه، بهبود بخشد. از این رو

مشخص کند و در گام بعدی راهبردهای اساسی و کلیدی به تصمیم گیران ارائه نماید. درواقع، 

این اسناد در بعد اقتصادی از یک سو اشاره به کاالهای خارجی و وارداتی به شرق ایران و از سوی 

ی منتهی به این شهرها و همچنین وضعیت رقبای آنان به ویژه روسیه  دیگر معرفی راه های تجار

بود. در کنار این موارد، تحلیل های متفرقه ای که به نحوی می توانند در تصمیم گیری انگلیسی ها 

ی  واقع شوند، بخشی از اسناد دیگر را تشکیل می دهند. خالصۀ تمام این موارد نیز به صورت آمار

و کمی در قالب جداولی منعکس شده است. همه این موارد به گونه ای مناسب توانسته است، 

تصویری از اوضاع اقتصادی و حتی اجتماعی شهرهای شرقی ایران در فاصله سال های 1306-

1314ق./ 1889-1896م. به نمایش گذارد.

یتانیا، انگلستان، تجارت خارجی، مشهد، روسیه گان ݡکلیدݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤ: کنسولگری بر واژ

یخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، ایران 1. دانش آموخته دکتری، گروه تار
z_rezaii92@yahoo.com
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مقدمه
اسناد کنسولگری بریتانیا در مشهد حدود 1306-1314ق./ 1889-1896م. از بهترین منابع 
شناخت جامعه ایرانی در عرصه های مختلف ازجمله اقتصاد و تجارت است. این کنسولگری 
هرساله گزارش هایی تهیه و بر اساس این گزارش ها، تحلیل هایی اختصاصی را برای مسئوالن 
کل بریتانیا در هندوستان( ارسال  ی  باالدستی )چه وزارت امور خارجه بریتانیا و چه فرماندار
می کرد. پژوهش حاضر در نظر دارد با بررسی این گزارش ها و تحلیل های منضم به آن1، به این 
محتوای  چه  دارای  مشهد  در  انگلستان  کنسولگری  از  موجود  اسناد  که  دهد  پاسخ  پرسش 
ایران خصوصًا در شهرهای شرقی دارد؟  اقتصادی  اوضاع  از  و چه تحلیلی  اقتصادی است 
از  گذرایی  ابتدا به منابع مرتبط به موضوع مقاله پرداخته  و سپس معرفی  به همین منظور در 
بررسی  به  مقاله  اصلی  بخش  در  است.  شده  ارائه  موردنظر  سال های  در  بریتانیا  کنسولگری 
سعی  به این ترتیب،  و  پرداخته شده  مقاله  سؤاالت  راستای  در  گزارش ها  مختلف  جوانب 

می شود در پایان پاسخ مناسبی برای آن ها یافت شود.

پیشینه پژوهش
کنسولگری بریتانیا در مشهد به واسطه کثرت فعالیت ها و دامنه گسترده کارکردهای آن، محل 
سیاسی  و  اقتصادی  فعالیت های  اهمیت  درواقع،  است.  بوده  پژوهشگران  و  محققین  توجه 
از  به بخشی  آنان  از  و هر یک  گرفته است  قرار  یخ پژوهان  تار و  آن، محل توجه صاحب نظران 
یکردی که به این موضوع  این کارویژه ها پرداخته اند. بااین حال، هر یک از نویسندگان با هر رو
گزیر به مسئله اقتصاد و تجارت منطقه نیز توجه داشته اند؛ چه این که این  پرداخته باشند، نا
اولویت تمامی سرکنسول ها بوده  از آن جزو  و یا حتی بیش  موضوع هم ردیف مسائل سیاسی 
است. اطالعات حاصل از تحقیقات بیان گر این نکته است که موضوع موردبحث از دهه نود 
هجری بیش از پیش موردتوجه پژوهش ها قرار گرفته است، به صورتی که از میان حدود دوازده 
منبعی که به این موضوع پرداخته اند، تنها دو مورد به قبل از این زمان بازمی گردد و باقی منابع 

در طول ده سال گذشته تألیف و تدوین شده اند.
در  و مفیدی  کلی، عمومی  انگلیس اطالعات  و  ایران  کنسول های  و  دیپلمات ها  در  رابینو 

یخ دانشگاه اصفهان،  گروه تار 1. مجموعه اسناد موردبررسی برای نگارش این پژوهش، توسط دکتر مرتضی نورائی، استاد 
ی، از ایشان کمال تشکر و قدردانی را می نمایم. در اختیار نگارنده قرار گرفته است. به پاس این همکار
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زمینه روابط کنسولی ایران و انگلیس ارائه می دهد. او در هر یک از سه فصل کتاب به بخشی 
یخچه مختصر اعزام هیأت های سیاسی  از این ارتباطات پرداخته است. فصل نخست به تار
و  انگلیس  به  ایران  اعزام هیأت های سیاسی  یخچه مختصر  تار ایران، فصل دوم  به  انگلیس 
نهایتًا در فصل سوم نیز به کلیات سیاست خارجی بریتانیا خصوصًا در مورد ایران اشاره کرده 
است. این منبع بهترین کتاب برای یافتن شخصیت ها و سال شمار فعالیت هر یک از آنان در 
بازه های زمانی مشخص است. مرادی و همکاران در مقاله ای با عنوان »کنسولگری بریتانیا در 
مشهد و نقش آن در گسترش نفوذ انگلیسی ها در جنوب شرق ایران« نیز با تکیه بر رفتارشناسی 
کنسولگری  این  بین  تقابل  در  را  آن  کارکردهای  کرده اند،  سعی  مشهد  در  بریتانیا  کنسولگری 
کنسولگری روسیه تفسیر و تحلیل نمایند. بر اساس فرضیه آنان، روس ها برای برون رفت از  و 
آزاد خلیج فارس  ایران و رسیدن به آب های  راِه شرِق  ی،  ژئوپلتیک اجبار و  یخی  تار بن بست 
که درواقع  کنسولگری روسیه در خراسان  گرفتند. در این میان اما  و اقیانوس هند را در پیش  
ی مقاصد آنان داشت. هرچند  کل مناطق شرقی را تحت پوشش داشت، سعی در خنثی ساز
آنان  میان  آنچه  درمجموع  اما  هستیم،  دیپلماتیک  کز  مرا این  بین  ی هایی  همکار شاهد  گاه 
گسترش نفوذ انگلیس  وجود داشت، تقابلی سرسخت بود. این رفت و آمدها نهایتًا موجبات 
کنشگری سیاسی و اقتصادی  که مشهد به عنوان قطب  در مناطق شرقی ایران شد، به گونه ای 
، بلکه از حکومت هند شرقی و به صورت  کشور بریتانیا در شرق ایران نه از وزارت خارجه این 

مستقل تبعیت می کرد.
پژوهش دیگری که در این زمینه انجام شده است، اثر علی نجف زاده با عنوان کنسولگری ها، 
با بررسی  انقالب اسالمی،  تا پیروزی  از دوره قاجار  مستخدمان و مستشاران خارجی در مشهد 
و  خبرها  و  گزارش ها  و  شفاهی  یخ  تار گفتگوهای  عکس،  اسناد،  کتاب ها،  از  اعم  منابع 
و مأخذی  به منابع  با استناد  نویسنده  تألیف شده است.  روزنامه ها،  در  مقاالت منتشرشده 
کلنل استوارت، جنگ  : خاطرات آقابکوف، سیاحت نامه  که برجسته ترین آن ها عبارت اند از
کتاب های سرپرسی سایکس،  ، سفرنامه خانیکف،  یک اوکانر جهانی در ایران، خاطرات فردر
، مک گرگر و غیره،  ، کرزن، گروته، هیل، وامبری، هنری موزر یچاردز ، دیکسون، دالمانی، ر رابینو
کرده است. او  کنسولی بریتانیا در مشهد را منتشر  کتاب ها در حوزه رفتار  یکی از جدیدترین 
با استناد به کتاب های اسنادی کوشیده است تا از اسناد منتشرشده توسط انتشارات وزارت 
یخی وزارت اطالعات، وزارت فرهنگ و  امورخارجه، سازمان اسناد ملی، مرکز بررسی اسناد تار
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ارشاد اسالمی، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و مجموعه های 
منتشرشده به صورت شخصی که به گونه ای اشاره به حضور مستخدمان و مستشاران کشورهای 
ی در مقاله »اوضاع سیاسی و اجتماعی  بیگانه در مشهد دارد، استفاده نماید. ابراهیم تیمور
خراسان در 1887م، خالصه ای از گزارش کلنل مک لین نمایندۀ سیاسی انگلیس در مشهد« 
فارغ از هیچ تحلیل و تفسیری تنها به یکی از گزارش های مک لین اشاره دارد. هرچند نویسنده 
هیچ تالشی در راستای تبیین این گزارش نکرده است، اما صرف نشر چنین محتوایی می تواند 
و  جریان ها  با  بریتانیا  دیپلمات های  مواجهه های  نخستین  باب  در  مورخ  افق گشایی  در 
این  جای جای  در  باشد.  مؤثر  مشهد  شهر  خاصه  و  خراسان  اقتصادی  و  سیاسی  رفتارهای 
زمینه  این  در  مک لین  که  است  معلوم  و  اشاره  روس  کنشگران  کنش  دقیق  بررسی  به  گزارش 
کیدات وسیعی در این باره به او داشته اند. ، تأ باالترین حساسیت را داشته و مقامات مافوق او

کارکردهای  و  »اهداف  عنوان  با  مرادی  و  صحت منش  توسط  مقاله ای  این،  بر  عالوه 
گرچه  کنسولگری های انگلیس در کرمان و سیستان )1333-1312ق(« تألیف شده است که ا
خالل  از  می توان  اما  است،  نپرداخته  مشهد  و  خراسان  منطقه  به  مستقیم  به صورت  آن  در 
و روس ها در  انگلیسی ها  نوع عملکرد  آن، تحلیل های نسبتًا مناسبی در خصوص  داده های 
مناطق شرقی ایران به دست آورد. پرسشی که نویسندگان را به تدقیق واداشته است، چیستی و 
ماهیت اهداف انگلیس در کرمان و سیستان در خالل 1312ق./ 1895م. تا 1333ق./ 1915م. 
نظر  از  که  یافته اند  دست  نتیجه  این  به  نهایتًا  مقاله  نویسندگان  راستا  همین  در  است.  بوده 
پا از ارقام بسیار پایین 83/60- درصد در 1324- ی کرمان با هند و ارو ی میزان تراز تجار تجار
رسید.  1912-1913م.  1331-1332ق./  در  درصد   53 از  بیش  به  1907-1906م.  1325ق./ 
همچنین بنا به یافته های مقاله، با گشایش کنسولگری سیستان در 1316ق./ 1898م. جهشی 
بعدی  سنوات  در  ناحیه  این  تجارت  رشد  میزان  و  آمد  پدید  هند  با  منطقه  این  تجارت  در 
1316-1319ق./ 1898-1901م. نیز رشد محسوسی را نشان داد. تجارت روسیه نیز قابل رقابت 
کرمان از  با انگلستان و هند در این بخش از ایران نبود. نسبت تجارت روسیه با انگلیس در 
شکافی 97 درصدی به سود انگلستان حکایت داشت. روس ها در بهترین حالت توانستند 

ی را تا میزان 24/7% ارزش واردات انگلستان به کرمان کاهش دهند. این شکاف تجار



بررسی وضعیت تجارت خارجی شهرهای شرقی ایران با تکیه بر اسناد )1314-1306ق./ 1889-1896م.(156

14
01 

ان
ست

تاب
 و 

هار
د، ب

دی
 ج

ورٔه
، د

ک
ٔه ی

مار
 ش

ل،
ل او

سا

سرکنسول های بریتانیا مستقر در مشهد
طرف  از  سرکنسول  دو  1889-1896م.(  )1314-1306ق./  موردنظر  سال های  فاصله  در 
دولت بریتانیا در مشهد فعالیت داشتند: سرلشگر چارلز اسمیت مک لین از جمادی الثانی 
 12 از  نی الیاس  و  تا جمادی االول 1309ق./ 14 دسامبر 1891م.  یه 1889م.  فور اول  1306ق./ 
1896م.  سپتامبر   11 1314ق./  ربیع الثانی   3 تا  1891م.  دسامبر   14 1309ق./  جمادی االول 
مک لین )1340-1252ق./ 1836-1921م.( ژنرال ارشد ارتش بریتانیا بود که به واسطه نزدیکی به 
دولتمردان هند شرقی توانست به عنوان سرکنسول بریتانیا در مشهد انتخاب شود. گزارش های 
موجود نشان می دهد که او قبل و بعد از کنسولگری، شناخت کافی و دقیقی از اوضاع ایران در 
یتش در  گزارشی مربوط به یک سال پیش از آغاز مأمور زمینه های مختلف داشت. بر اساس 
گردشگری  ، محوطه های  مشهد، جهانگردان و سفرنامه نویسان بر اساس اطالعات مکتوب او

منطقه خراسان را شناسایی و از آن استفاده می کردند. )ییت، 1365: 193(
در زمان کنسولگری نیز همین شناخت کافی او از مختصات انسانی، جغرافیایی و سیاسی 
به تصمیم  بتوانند  و دولت هند شرقی دقیق تر  بریتانیا  وزیرمختار  تا  اقتصادی موجب شد  و 
ی و اقتصادی که به آن اشاره خواهد شد، یکی از  نهایی دست یابند. عالوه بر اطالعات تجار
او  با افغانستان و هند بود.  ی ایران  او در تحدید مرز کارکردهای مک لین نقش مؤثر  مهم ترین 
کلیدی بر عهده داشت.  ی ایران و افغانستان نقشی  در تعیین حدود سیستان و نیز خط مرز
به  سیستان  به  مربوط  ی،  مرز خطوط  حل وفصل  برای  انگلیس  میانجیگری های  نخستین 
1298ق./ 1872م. بازمی گردد که بر اساس آن، این منطقه به دو بخش سیستان اصلی )متعلق 
به ایران( و سیستان خارجی )متعلق به افغانستان( تقسیم شد. بااین حال، در سال های بعد 
ی مربوطه  این کشمکش ادامه یافت و نهایتًا ژنرال مک لین در 1297ق./ 1891م. کمیسیون مرز

ی، 1349: 167(  را برای حل وفصل اختالفات تشکیل داد. )هوشنگ مهدو
یخ )1306ق./ 1888م.(  کارهای مقدماتی در این زمینه الاقل سه سال قبل از این تار البته 
ی، اولین تمرکز خود را بر مبنای شهادت  آغاز شده بود. او در تالش هایش برای تعیین حدود مرز
او مربوط به همین قضیه است. در  گزارش های  از  بنابراین بخشی  و  قرار داد  کنان منطقه  سا
یست مردمان بومی منطقه در یک قرن منتهی  خالل این گزارش ها می توان اطالعات جالبی از ز
که »در  گزارش هایش ذکر می کند  از  او در بخشی  به عنوان مثال  آورد.  واقعه به دست  این  به 
ی و بخشی از هرات  گیردار خراسان خاور ی وا حدود یک صد سال پیش یا بیشتر یک بیمار
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کافر قلعه  ی به ویژه در هشتادان دربند و  گرفتار ساخت بیمار یادی را  کرد و مردمان ز را آلوده 
ی هرگز  ی نیز بسیار کردند و از بازماندگان فرار کنان دسته جمعی آنجا را ترک  که سا شدید بود 

بازنگشتند«. )مجتهدزاده، 1386: 242(
که در اینجا اشاره به آن حائز اهمیت است، نوع عملکرد مک لین در قبال اسناد  نکته ای 
ارائه مالکیت ارائه شده توسط دولتین ایران و افغانستان بود. او پس از آن که سعی کرد بیشترین 
کرد  گزارش های اهالی بومی منطقه قرار دهد، از هر دو دولت درخواست  تمرکزش را بر اساس 
ارائه  سند   10 افغان ها  و  سند   11 ایرانی ها  آن که  از  پس  و  دهند  ارائه  را  خود  ادعایی  اسناد  تا 
گرچه  ا می کرد.  یابی  ارز را  آن ها  و  می نوشت  سند  هر  ذیل  را  خود  شخصی  تحلیل  نمودند، 
با مک لین در لندن، دست  و مالقاِت بدوِن  زمینه  به لندن  نهایتًا ناصرالدین شاه در سفرش 
عملکرد  این  نهایتًا  اما  کرد،  گذار  وا افغان ها  به  را  منطقه  کل  و  زد  غیرقابل توجیه  بخششی  به 
که  تا جایی  آید1 )همان: 243(،  به دست  ژنرال مک لین  برای  فراوانی  اعتبار  تا  باعث شد  او 
موقعیت او را تا سال ها پس از ترک کنسولگری مشهد نزد ایرانی ها و انگلیسی ها حفظ کرد. در 
یادی داشت و به دقایق امور خراسان  گرچه مک لین در دوران سرکنسولگری شهرت ز واقع، ا
ی  و شرق ایران واقف بود، اما تا سال ها بعد از 1309ق./ 1891م. نیز همچنان به عنوان مشاور

ی این ناحیه به دولت انگلیس مشورت می داد2. دقیق خصوصًا در امور تجار
پس از مک لین، نی الیاس، به عنوان سرکنسول مشهد انتخاب شد. گویا او پیش از انتصاب 
که الاقل در 10 صفر 1309ق./ 15 سپتامبر 1891م. در  به این سمت در منطقه نبود و می دانیم 
شیراز حضور داشت و احیانًا برای تصدی سمت جدید عازم مشهد بوده است. )سیرجانی، 
اما  نیست،  دست  در  یادی  ز اطالعات  مک لین  ژنرال  نسبت  به  او  از  گرچه  ا  )387  :1362
می دانیم که او در یک خانواده بازرگان یهودی اهل بریستول که تغییر مذهب داده بود، به دنیا 
یت در چین فعالیت و در آنجا کشفیاتی داشت، همچنین سفرهایی  آمد. او در نخستین مأمور
یکردهایی  رو با  و  اسرارآمیز   ، مرموز شخصیتی  دارای  او  داد.  انجام  تبت  و  مغولستان  به  نیز 
 :1383 )وین،  کرده اند.  توصیف  داشت،  مشهد  درباره  وسیعی  اطالعات  که  یاضت کیشانه  ر
23( نی  الیاس عالوه بر کنسولگری دولت بریتانیا، عنوان نماینده دولت هند در ایران را نیز به 
، فرماندار کل هند را مافوق خود می دانست  عهده داشت و همانند نماینده انگلیس در بوشهر
، او و جانشینانش حقوق بیشتری به نسبت دیگر  و نه وزیرمختار انگلیس در تهران را. از این رو

.ک: )مدنی، بی تا، 390/1(. 1. همچنین برای مطالعه بیشتر در این زمینه، ر
.ک: )اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا، 1365: 81(. 2. برای یک نمونه از این مشاوره ها، ر
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و  او بسیار زیبا  و زندگی  کار  یافت می کردند و محل  ایران در نمایندگان سیاسی انگلیس در 
ی هندی - انگلیسی بود. )رایت، 1361: 125( باشکوه و با معمار

که وضعیت این  گزارش می دهد  کرزن در آخرین روزهای نمایندگی مک لین در مشهد  لرد 
ک است و فعالیت انگلیسی ها در شهر مشهد به شدت نگران کننده  کنسولگری به شدت اسفنا
ی به دولت ایران اعطا  است. او در همین رابطه متذکر می شود که روس ها نه تنها وامی انحصار
کرده اند، بلکه کنسول هایی هم در مناطق جدید ایران منصوب و به آب های گرم جنوبی ایران 
از بین رفته است، به همین خاطر  آنان  که در ایران نفوذ  کید می کند  راه یافته اند. همچنین تأ
روزنامه  به  نامه ای  سرخوردگی  با  او  یابد.  بهبود  سریعًا  باید  بریتانیا  کنسولگری های  وضعیت 
»بسیار  که  کند  ایجاد  کنسولگری  یک  مشهد  در  باید  دولت  که  داشت  بیان  و  نوشت  تایمز 
باشکوه باشد و بتواند مردم محلی را تحت تأثیر قرار دهد و اعتبا دولتی بزرگ و ثروتمند را به 
معرض نمایش بگذارد«. )وین، 1383: 154( سرانجام دولت با ساخت ساختمان کنسولگری 
وسعت  به  محوطه ای  در  باشکوه  ساختمانی  مجموعه  این  کرد.  موافقت  ابهت  با  و  جدید 
هشت جریب بنا شد و شامل اقامتگاه کنسول، ادارات و طویله هایی برای بیست وچهار اسب 
را  هرات  و  مشهد  میان  پستی  خدمات  که  بود  ترکمن  سوار  بیست ودو  و  سواره نظام  همراه  به 
تحویل  افغانستان  مقامات  به  را  هند  مقصد  به  پستی  کیسه های  آنجا  در  و  می کردند  تأمین 
می دادند. نقشه ساختمان را نی  الیاس کشیده بود و هنگامی که سایکس در نخستین سفرش 
درواقع،  )وین، 1383: 154(  بود.  در دست ساخت  کرد،  از مشهد عبور  )1311ق./ 1893م.( 
ی های سیاسی آمیخته با مذهب،  فعالیت کنسولی در مشهد عبارت بود از مجموعه ای از باز
که پس از  گاهی داشت، به گونه ای  که نی  الیاس نسبت به آن ها آ جاسوسی و قاچاق اسلحه 
عزیمت او در 1314ق./ 1896م. اعتبار انگلیسی ها در خراسان کاهش یافت و روس ها امور را 

در دست گرفتند. )وین، 1383: 161(

تحلیل محتوایی اسناد کنسولگری
کلی است: 1. مباحث مربوط به واردات  کنسولگری مشهد غالبًا شامل شش نکته  اسناد 
راه های  ایران. 3.  از  کاالهای صادراتی  و  به صادرات  مربوط  2. مباحث  وارداتی.  اقالم  و  کاال 
ی با روسیه و تحلیل اطالعات مستند در این  تجارت خارجی به و از ایران. 4. رقابت های تجار
که در پایان هر  ی ای  ی و اقتصادی جانبی. 6. نهایتًا جداول تجار زمینه. 5. تحلیل های تجار
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سند آمده و شامل اطالعاتی مفید و البته خالصه ای از وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 
مربوطه است. بنابراین باید هر یک از بخش های موردنظر را به صورت کل واحد و به عنوان یک 
کله ادامه  یکرد شا مجموعه که در سال های مختلف دنبال می شده است، بررسی کرد. این رو

پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

واردات
در  مشهد  کنسولگری  نظر  زیر  ایران،  شرق  شمال  منطقه  در  بریتانیا  ی  تجار کاردار  الو1، 
برخی  و  مشهد   ، تبریز تهران،  اصفهان،  از  که  میدانی  بازدیدی  در  1889م.  1307ق./  گزارش 
اشاره  ایران  به  وارداتی  کاالهای  به نکات مهمی در خصوص  مازندران داشت  شهرهای مهم 
می کند. او متذکر می شود که انگلستان در تجارت کتان و به ویژه پارچه های چاپی در مناطق 
مرکزی، غرب و شرق ایران، رتبه  نخست را دارد و نگرانی ای که اخیرًا در زمینه رقابت روس ها به 
کیفیت باالتر و عرض  وجود آمده، بی مورد است؛ زیرا در تبریز پارچه های انگلیسی به واسطۀ 
وارد  قزوین  و  رشت  از  که  روسی  پارچه های  نیز  تهران  در  دارند.  خوبی  بازار  پارچه ها،  بیشتر 
کاالهای  که  یادآور می شود  او  بااین حال،  انگلیسی هستند.  کاالهای  رقیب اصلی  می شوند، 
روسی در شرق تهران تا مشهد و مازندران، بازار را از کاالهای انگلیسی گرفته اند و در مازندران 
که ایرانی ها پارچه های انگلیسی را خام  علنًا اجناس انگلیسی پیدا نمی شود. او ذکر می کند 
ک، به ویژه در  یافت، در ایران رنگ و در بازار می فروشند. رنگ موردعالقۀ ایرانی ها در پوشا در
کستری است. الو به این نکته نیز توجه می کند که روس ها  میان طبقۀ دهقان، رنگ نیلی و خا
کردند و در ماه های اخیر نیز  بازار تبریز  را روانۀ  کاال  از  گسترده ای  حدود دو سال قبل، حجم 
کرده اند. به همین دلیل انگلستان به طور موقت بازار تبریز  کاالهای فراوانی وارد تهران و مشهد 
را  از سوی دیگر اجناس  و  را شکستند  یک طرف قیمت ها  از از دست داده است. روس ها  را 
او  بود.  روسی  اجناس  خرید  به  مردم  تمایل  باعث  این  که  می فروختند   ) )مدت دار ی  اعتبار
کوتاه مدت به نفع روس ها بود، اما در بلندمدت به  گرچه در  می افزاید البته این نوع از معامله ا
ضرر آنان تمام خواهد شد. الو در ادامه به واردات کاالهای مختلف به ایران می پردازد. در ابتدا 
ایران،  بازار  در  باوجودآنکه  بیان می کند  و  اشاره  انگلستان  از  فلزات و سخت افزار  واردات  از 
واردات  1889م.  1307ق./  تا  1885م.  1302ق./  )از  است.  افزایش  به  رو  فلزات  برای  تقاضا 
فلزات از بندر ترابوزان 30 درصد افزایش یافت(، اما واردات از انگلستان افزایش نیافته است. 

)DCR for the year 1889, No.119: 5(
1. Mr.E.F.Law.
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، سینی های براق و قفل های درب و پنجره در دست  همچنین بازار برخی اقالم مانند سماور
روس ها است. البته قاشق و چنگال و بشقاب هایی از َورشوی لهستان در بازار دیده می شود. 
الت  ابزارآ دارند.  بازار  در  بیشتری  تقاضای  باشند،  ارزان تر  و  ساده تر  هرچه  اجناس  این گونه 
. این گونه ابزارها باید در ساده ترین طرح ارائه و  باید ساده باشد مانند اره، سوهان، تیشه و تبر
 ، پیچیدگی نداشته باشند. همچنین تقاضا برای قیچی های مقاوم، چاقوی جیبی ارزان در بازار
یاد است. در بازارهای ایران، اجناس برنجی و مسی فراوان ساخته و یافت می شود. بشقاب،  ز
کیفیت آن ها از بلور و چینی جات  که  استکان و فنجان با لعاب ژاپنی در بازار فراوان است 
بیشتر است. نویسنده این سند در خصوص واردات اسلحه نیز آورده است درخواست برای 
یاد است، )شاید چون در مسافرت ها حمل اسلحه معمول است(. همچنین  تپانچه های ارزان ز
باتون های فلزی از فرانسه و روسیه و بعضًا آلمان وارد می شود و نیز سال ها است که ورق مس 
از مسیر خلیج فارس از انگلستان وارد ایران می شود. تقاضا برای مس، قابل توجه است، اما به 
یاد شده  پا، تقاضا برای خریدوفروش مسی جات دست دوم ز خاطر افزایش قیمت مس در ارو

)DCR for the year 1889, No.119: 5( .است
به  روسیه  لیف1«  کوف  »جا برند  اینچ،   5 در   3 ابعاد  در  آهن  شمش های  اساس،  همین  بر 
یع آن ها در شاهرود و قیمت هر تن، 2 لیر است.  ایران وارد می شود. )1000 تن در سال( مرکز توز
میل گرد و میله های آهنی نیز از مبدأ روسیه وارد بازار می شود. مصرف آن هم بیشتر در تولید 
متفاوت  حدی  تا  البته  سفال  و  بلور  واردات  مسئله  است.  راه آهن  در  استفاده  مورد  فنرهای 
شمال،  بازار  دارد.  سفال  و  بلور  به  اختصاص  ایران،  به  کاال  واردات  از  وسیعی  حجم  است. 
کیفیت تولید  اتریش چینی و بلورجات ظریف و با اتریش و روسیه است.  انحصارًا در قبضۀ 
 ، بازار در  همچنین  می کند.  بازار  وارد  معمولی  بلورجات  و  سفالی جات  نیز  روسیه  و  می کند 
ی برای خرید جام، جاشمعی، حباب های چراغ و لوسترهای شیشه ای وجود  درخواست بسیار
 DCR for( .ی بلورجات متداول است دارد. طرح های بارنگ های روشن و تصویر رنگی شاه، رو

)the year 1889, No.119: 6

تا اینجا، گزارش ها مربوط به 1307ق./ 1889م. بود، اما گزارش بعدی که مربوط به 1308ق./ 
1890م. و 1309ق./ 1891م. است را خود ژنرال مک لین تنظیم و اختصاصًا در زمینه خراسان 
گزارش، چای چینی توسط تجار انگلیسی از بمبئی هند به  و سیستان است. بر اساس این 

1. Jakov Liff.
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، اما واردات چای  خراسان وارد می شده است. در این دو سال باوجود کاهش واردات چای سبز
سیاه افزایش دو برابری داشته است. تجار یزدی چای وارداتی را از طریق سبزوار به روسیه صادر 
می کنند. عالوه بر این، واردات رنگ گیاهی به خراسان، افزایش چهار برابری داشته است و به 
خاطر همین افزایش واردات، قیمت آن پایین آمده است. حدود یک چهارم رنگ گیاهی که از 
ی در خراسان مصرف  ایران وارد می شود، به روسیه صادر می گردد. مقدار کستان و هند به  پا
ی نیز به بخارا و مناطق غربی افغانستان صادر می شود. برخی دیگر نیز به اصفهان  و مقدار
را  کاال  از این  یادی  و دیگر شهرهای ایران  ارسال می گردد. در خصوص شکر روس ها مقدار ز
ی که مازاد مصرف مردم و قیمت آن به شدت پایین  کرده اند، به طور وارد بازار خراسان و ایران 
آمده است. مک لین سپس با برآورد یک تحلیل میدانی ذکر می کند که قند انگلیسی و هندی 
بودن آن است.  باالتر و شیرین تر  کیفیت  به خاطر  این  و  گران تر است  به قند روسی،  نسبت 
بااین وجود، اقبال عمومی به قند روسی به خاطر قیمت پایین، بیشتر است. در زمینه پارچه 
عقب   انگلیسی  تجار  است،  روسی  از  باالتر  انگلیسی  پارچه های  قیمت  این که  دلیل  به  نیز 
مانده اند، اما همچنان درخواست برای حریر موصل بسیار است. عالوه بر این، واردات شال 
شده  برابر  دو  برنجی  و  مسی  ورق های  واردات  و  یافته  کاهش  قبل  سال  به  نسبت  کشمیری 
سال  دو  این  در  وارداتی  اقالم  دیگر  از  که  می کند  اشاره  بخش  این  پایان  در  مک لین  است. 
یه و دارو از هندوستان، بلورجات، آینه، آهن، کبریت از اتریش و هندوستان و  : ادو عبارت اند از

)DCR for the year 1889, No.119: 6( .نهایتًا کتاب قرآن از هندوستان

صادرات
ی  مبنی بر اسناد، مسئله صادرات پس از واردات و در درجه دوم قرار دارد، زیرا که تراز تجار
پایی منفی و واردات به کشور بیش از ارزش محصوالت صادراتی بود، اما  ایران با طرف های ارو
ی بریتانیا در 1307ق./  یادی متفاوت بود. کاردار تجار این مسئله در خصوص روسیه تا حد ز
که عمدۀ صادرات شمال ایران در دست روسیه است و بریتانیا در این  1889م. ذکر می کند 
زمینه حضور کمرنگی دارد. همۀ اوراق حواله، روسی است و حواله کردن به انگلستان هزینۀ دو 
کل صادرات از شمال ایران )از طریق بندر ترابوزان(  برابری دارد. در 1304ق./ 1886م. ارزش 
پا 260975 لیر بود، درحالی که واردات 783395 لیر است. در همان سال صادرات به  به ارو
 DCR( .منطقۀ قفقاز 7028525 روبل و ارزش واردات از این منطقه 4623620 روبل بوده است
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for the year 1889, No.119: 6( در این میان، اقالم اصلی صادراتی به روسیه شامل برنج، پنبه، پشم، 

میوه های خشک و ابریشم بود. الو سپس به ذکر اجمالی هر یک از این محصوالت می پردازد.
که عمدتًا در منطقۀ شمال ایران تولید می شود، به طور مستقیم  برنج: میزان صادرات برنج 
روسیه  به  یای سیاه  بنادر در از  و  از هند شرقی  برنج  آن دارد. قبًال  گمرکی  به عوارض  بستگی 
پنبه: عمومًا در  آن متوقف شده است.  افزایش عوارض، صادرات  به خاطر  که  صادر می شد 
شمال ایران و در منطقۀ دماوند کشت می شود. پنبۀ ایرانی اصوًال کیفیت پایینی دارد. )به خاطر 
، صادر می شود.  کیفیت بهتری داشته و همان مقدار از آن  کمی  اما حجم  کوتاه آن(،  الیاف 
کو و تفلیس سفر و یا مستقیمًا به  پایی ها برای خرید این محصول ایران باید یا به با پشم: ارو
خشک:  میوه های  کنند.  ی  خریدار ارزان تر  می توانند  صورت  آن  در  که  نمایند  سفر  خراسان 
آن،  بسته بندی های  اینکه،  بر  مشروط  است  رشدی  به  رو  تجارت  خشک،  میوه های  تجارت 
یادی  پا نیز خواهان ز که فراوان به روسیه صادر می شود، در ارو کشمش  بهبود یابد. پر زردآلو و 
تی روبه رو است. برای رسیدن بارهای موردنظر به مقصد،  پا با مشکال دارد، اما صادرات آن به ارو
چندین بار باید تعویض کشتی صورت بگیرد که هم هزینه بر و هم به خاطر طوالنی شدن زمان 
ایران  ی  بزرگ ترین اقالم تجار از  ابریشم  ابریشم:  حمل ونقل، امکان فاسدشدنشان وجود دارد. 
ابریشم،  کرم های  ی  به دلیل شیوع بیمار اما در حال حاضر  بوده است،  طی قرن های طوالنی 
از  دارد.  را  ترابوزان  بندر  از  ایران  صادراتی  کاالی  چهارم  رتبۀ  هنوز  اما  است،  شده  رکود  دچار 
فرانسه  به  فرش  ترکیه،  و  مصر  به  کو  تنبا کرد:  اشاره  زیر  موارد  به  می توان  صادراتی  اقالم  دیگر 
که بیشتر در  ک  پایی( و تریا ارو کشورهای  ابریشمی )به اغلب  و انگلیس، شال و محصوالت 
کشت می شود و عمدتًا از طریق جنوب خلیج فارس صادر می شود و  مناطق اطراف اصفهان 

)DCR for the year 1889, No.119: 7( .عمًال بخشی از آن به شمال ایران نمی رسد
و  خراسان  شامل  بیشتر  که  1890-1891م.  1308-1309ق./  به  مربوط  گزارش های  در 
1308ق./  در  خراسان  به  روس ها  صادرات  که  می کند  ذکر  شخصًا  سرکنسول  بود،  سیستان 
دو  افزایش  از  نشان  که  رسید  لیر   207600 به  بعد  سال  در  اما  بود،  لیر   110408 حدود  1890م. 
بود.  کمتر  انگلستان  واردات  از  لیر   71917 بازهم  میزان،  این  اما  دارد،  روس  واردات  برابری 
همچنین صادرات خراسان به هند افزایش 90 درصدی داشته است. اقالم صادراتی خراسان 
ک، ابریشم، آنقوزه، پشم، زعفران. در مقابل، ارزش کاالیی  به هند عبارت بوده اند از فیروزه، تریا
صادرات ایران به روسیه نیز نسبت به سال قبل، حدود 60 درصد افزایش داشت که البته این 
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افزایش نه به لحاظ کمیت کاال، بلکه با توجه به قیمت و ارزش کاال بود. افزایش قیمت فیروزه و 
ی داشت. بر همین اساس قید شده است که تأمین کنندۀ اصلی  پشم در این زمینه تأثیر بسیار
ی محسوب می شود  بازار پشم خراسان، شهر سبزوار است. سبزوار در حقیقت منطقۀ آزاد تجار
از  ی  بسیار یع  توز مرکز  دلیل  همین  به  و  نمی شوند  عوارض  مشمول  آنجا  در  خام  کاالهای  که 
از تجار به عشایر خراسان پول پرداخت می کرده و  کاالهای خام مثل پشم بوده است. برخی 
یادی  به دست می آوردند. بر  له را از آنان پیش خرید می کردند و از این طریق سود ز

َ
گ پشم تماِم 

 DCR for the year 1890-91,( .اساس این گزارش، قسمت اعظم پشم ایران به روسیه صادر می شد
No.976: 5( صادرات خراسان به دیگر کشورها در 1309ق./ 1891م. نسبت به 1308ق./ 1890م. 

حدود  1890م.  1308ق./  در  سیستان  و  خراسان  درآمد  داشت.  ارزشی  افزایش   %70 حدود 
افزایش درآمد عمومًا به خاطر  154000 لیر و در 1309ق./ 1891م. حدود 215197 لیر بود. این 

عوارض گمرکی و اجارۀ معادن فیروزۀ نیشابور بوده است. )تصویر 1(

.)DCR for the year 1890-91, No.976: 7( .تصویر 1: صورت هزینه و درآمد خراسان و سیستان در 1309ق./ 1891م

راه های تجار
کنسولگری انگلیس در مشهد، موضوع مربوط  گزارش های  ازجمله دیگر بخش های عمده 
ی ورود  به مسیرهای تجارت خارجی ایران خصوصًا در شرق کشور است. در این میان نقاط مرز
که نهایتًا منجر به صادرات اجناس می شود تا حد  کاال به ایران و همچنین مسیرهای داخلی 
کاالهای انگلیسی از  یادی دقیقًا مشخص شده است. بر این اساس، در 1307ق./ 1889م.  ز
کشمیری ها و از راه بندرعباس وارد ایران می شد. همچنین راه زمینی بندر  طریق هندی ها و 
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کاال به حساب می آمد. در مقابل، مسیرهای  ترابوزان ترکیه و ازآنجا با آذربایجان راه دیگر ورود 
: 1. مسیر تبریز و رشت به قزوین و ازآنجا به شرق و جنوب  ی برای صادرات، عبارت بود از تجار
یای خزر به شاهرود و خراسان: این مسیر  که بیشتر در دست تجار روسی است. 2. از جنوب در
نیز بیشتر در اختیار تجار روسی است. 3. مسیر بغداد به همدان و ازآنجا به تهران: این مسیر 
اصفهان:  به  بوشهر  مسیر   .4 است.  مناسب  چرخ دار  نقلیۀ  وسایل  برای  و  دارد  خوبی  جادۀ 
این مسیر بیشتر در اختیار تجار انگلیسی و هندی است. 5. مسیر بندرعباس به خراسان: 
این مسیر نیز در دست تجار انگلیسی و هندی است. 6. مسیر »کل عبداهلل خان به هرات« 
کاال از هندوستان به خراسان است، اما در این زمان )زمان تهیۀ  از بهترین مسیرها برای حمل 

)DCR for the year 1889, No.119: 9( .این مسیرها توسط افغان ها بسته شده است )گزارش
افزایش  و  ی  بازساز قابلیت  اندکی  هزینۀ  با  ایران  جاده های  که  گفته شده  سال  همین  در 
)کاردار  الو  ی!  تجار راه آهن  است:  شده  ارائه  نیز  جالبی  پیشنهاد  سند  این  در  دارد.  کیفیت 
ی انگلیس در مشهد( پیشنهاد می دهد که بهترین گزینه برای تسهیل تجارت انگلستان  تجار
ی، ازلحاظ  ساخت راه آهن از بغداد به همدان و تهران است. این جاده عالوه بر اهمیت تجار
او  است.  رسیدگی  و  توجه  درخور  مذهبی،  کن  اما زائران  و  مسافران  جابه جایی  و  حمل ونقل 
کیلو   217 حدود  شتر  بار  )متوسط  شتر  می نماید:  اشاره  ایران  در  حمل  روش های  به  سپس 
که می تواند  ی  کند( و االغ )متوسط بار کیلو بار را می تواند حمل  است(، قاطر )بین 90 تا 115 

)DCR for the year 1889, No.119: 10( .)حمل کند 60 کیلوگرم است
اما در یکی دو سال بعد مسئله ای در تجارت خارجی شرق ایران پیش می آید و آن وضع 
که  گمرکی از سوی امیر افغانستان است: »امیر افغانستان چند سالی است  عوارض سنگین 
سیاست جدیدی وضع نموده که برای عبور کاالها از هند به ایران از مسیر افغانستان، عوارض 
کان متوقف است. تالش هایی در  سنگینی می گیرد و به همین دلیل، ترانزیت از این مسیر کما
کاروانی از کلکته به سمت شرق  حال انجام است خصوصًا توسط یک تاجر ایرانی تا مسیری 
ایران احداث گردد تا این مسیر جایگزین مسیر قندهار و هرات شود. این مسیر )کلکته - مشهد( 
گر با شتر طی شود، 40 روز زمان می برد، درصورتی که مسیر بندرعباس به مشهد 75 تا 90 روز  ا
طول می کشد. بنابراین مسیر خوبی است و می تواند اثرات خوبی در تجارت انگلستان و هند 
در ایران داشته باشد در رقابت با روسیه«. در همین سند آمده است که »مسیر صادرات پشم 
 DCR for the year 1890-91,( .»پاست یای خزر و ازآنجا به ارو ، در از خراسان به شاهرود، بندرگز
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را  ایران  به  انگلیسی  کاالهای  ورود  راه های  که  گزارش 1307ق./ 1889م.  برخالف   )No.976: 4

به 1313-1314ق./  گزارش مربوط  اما در  بود،  کرده  ترکیه ذکر  ترابوزان  بندر  و  بندرعباس  تنها 
کاالهای بریتانیایی  ی با تفصیل بیشتری تشریح شده است:  1895-1896م. این دونقطه مرز

اصوًال از سه مسیر به خراسان وارد می شوند: 1. هند - بندرعباس - کرمان - خراسان. 2. هند - 
 DCR( انگلستان - ترکیه - ترابوزان - تبریز - تهران - خراسان.   .3 بندرعباس - یزد - خراسان. 

)for the year 1895-96, No.1800: 5

گرفته است. در  در سند مربوط به همین سال ها، مشکالت حمل ونقل نیز مورد اشاره قرار 
همین رابطه به دو مسئله اصلی توجه شده است: 1. مشکالت و هزینه های گمرکی، 2. مدیریت 
کاالها چندین بار در مسیر  که  کید شده است  کارآمد نمایندگی های حمل ونقل. در ادامه تأ نا
دست به دست می شوند و این باعث تأخیر در ارسال و رسیدن به مقصد می شود. گاهی یک 
کاال با چندین ماه تأخیر می رسد. این در حالی است که روسیه چندین مسیر خوب برای  باِر 
که حدود  حمل ونقل به شرق ایران دارد. از مهم تریِن این مسیرها، مسیر مسکو - مشهد است 
کیلومتر بود، اما باوجود طوالنی بودن، جادۀ بسیار خوبی است و یک مسافر طی 10 روز   3700
می تواند به مقصد برسد و حمل بار هم کمتر از سه هفته به طول می انجامد. درحالی که مسیر 
کوتاه تر بودن، زمان بیشتری طول می کشد. یک مسیر ارزان دیگر برای  بمبئی-خراسان باوجود 
-ولگا- -نیژنی-نووگوردو روس ها، خط آهنی است که به ترتیب از شهرهای زیر می گذرد: مسکو

)DCR for the year 1895-96, No.1800: 6( .اسک آباد و مشهد

رقابت روس با انگلیس
تجارت  زمینه  در  روس ها  با  رقابت  مسئله  موجود  اسناد  تحلیلی  شاخصه های  ازجمله 
و  قوت  نقاط  به  و  بوده  واقع بینانه  به شدت  می رسد  نظر  به  تحلیل ها  این  است.  خارجی 
ذکر  که  درجایی  مثال،  عنوان  به  است.  کرده  پیدا  ورود  خاص  به صورت  بریتانیا  ضعف های 
در  می فروشند،  تبریز  بازار  در  مدت دار  و  ی  اعتبار به صورت  را  خود  اجناس  روس ها  می شود 
که روس ها  ادامه آمده است که این فرآیند در طوالنی مدت به ضرر تجار روسی خواهد شد، چرا
کنند، درصورتی که انگلیسی ها  گمرکی پرداخت  کردن اجناس به ایران باید عوارض  برای وارد 
پول  )واحد  روبل  ارزش  و  رفته  باال  عوارض  اینکه  به  توجه  با  و  هستند  معاف   مالیات  این  از 
ی هم مضاف بر علت شده و به ضرر تجار روسی  روسیه( پائین آمده، این مورد فروش اعتبار
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الت  انجامیده است. نویسنده گزارش سپس به ذکر نمونه هایی می پردازد و می گوید قیمت ابزارآ
دستگاه های تراش، به واسطۀ نوسان ارزش روبل و افزایش عوارض، نسبت به سال های قبل، دو 
برابر شده است. عالوه بر موارد ذکرشده، مشکالت حمل ونقل کاالهای روسی نیز نهایتًا نتیجه 
را به نفع تجار انگلیسی برگردانده است. شرایط آب وهوایی روسیه و یخ زدگی برخی بنادر مانند 
راه آهن  است.  کرده  محروم  سال،  از  ماه   6 مدت  برای  آسان  تجارت  از  را  روس ها  ولگا،  بندر 
نتوانسته  از شمال خراسان،  به جز قسمت هایی  کاهش هزینه های حمل ونقل،  در  روسیه هم 

)DCR for the year 1889, No.119: 2( .کمکی مؤثر باشد
ی انگلیس با بیان موارد باال و اینکه تمام این شرایط می تواند عمًال به نفع تجار  کاردار تجار
انگلیسی در ایران باشد، توجه به یک نکته را حائز اهمیت می داند. او اشاره می کند که یکسری 
سلیۀ  که  دارند  فعالیت  ایران  از  قسمت هایی  در  روسی - ایرانی،  و  ارمنی  نمایندگی های 
ایران خصوصًا اصفهان،  مرکزی  نقاط  در  پایی دور می کنند.  ارو به  اجناس  را نسبت  عمومی 
معضلی  این  و  نیستند  ایران  مردم  با  معامله  به  قادر  )دالل1(  واسطه  بی حضور  پایی  ارو تجار 
ی یکدیگر  که هم در فهم زبان مشکل  دارند و هم با اصول تجار پایی است، چرا برای تجار ارو
پایی ها صورت  ناآشنا هستند و هیچ تالشی برای آموزش و تربیت چنین واسطه هایی توسط ارو
، خصوصًا در مازندران، اقدام نموده اند  نگرفته است. این در حالی است که روس ها به این کار
ی برای انگلستان در رقابت با روسیه باشد. او پیشنهاد می دهد  و این می تواند در آینده هشدار
پایی آشنا هستند،  ی ارو که در قسمت غربی ایران ارمنی هایی هستند که با اصول تجار ازآنجا
گاهی از اصول تجارت غربی، با زبان انگلیس  در شرق ایران هم هندی ها و زردشتی ها ضمن آ
ی،  آشنایی دارند و دولت بریتانیا می تواند از این نیروها در جهت آموزش در واسطه گری تجار
از فرانسه، اتریش و آلمان توسط بازرگانان ترک و  یادی  پایی ز کاالهای ارو گیرد. از طرفی،  بهره 
پایی  ارو بازرگانان  بازرگانان در خدمت  این  بهتر است  ایران می شود. پس  وارد شمال  ارمنی، 
پایی سفرهایی به این مناطق ایران داشته  تربیت شوند. همچنین شایسته است بازرگانان ارو
کاالها  باشند، نه برای تجارت، بلکه برای آشنایی با بازار و سلیقۀ عمومی مردم ایران. بهترین 
: پشم، شکر و چای. به ویژه در سال های اخیر شاهد افزایش  پس از پنبه و کتان، عبارت اند از

)DCR for the year 1889, No.119: 3( .واردات چای به ایران بوده ایم
که  ی چنین آورده است  کاردار تجار در بخشی دیگر از اسناد مربوط به 1307ق./ 1889م. 

1. broker.
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کمرنگ به این علت  کمرنگ تر است و این حضور  واردات شکر از انگلیس و فرانسه به ایران، 
پایی ها به ایران وارد می کند.  است که سندیکای شکر روسیه، شکر بسیار ارزان تری نسبت به ارو
از  ایران  به  ارزش پشم وارداتی  اتریش است.  بازار پشم در دست  که  او همچنین بیان می کند 
واردات منسوجات  که سهم  بوده  لیر   70000 در 1305ق./ 1887م. حدود  ترکیه  ترابوزان  بندر 
پشمی به ایران از انگلیس تنها 7000 لیر است. علت اینکه تجار اتریشی بازار پشم را در اختیار 
، اما جذاب تر و با قیمت  کیفیت پایین تر کاالهای با که از چند سال قبل  گرفته اند این است 
پایین تر به بازار ایران وارد کرده اند و بازار را در اختیار دارند. در مقابل، اقدام متقابل انگلیسی ها 
کیفیت بهتر  این بود که شروع به تولید محصوالت با ویژگی های مشابه کاالهای اتریشی، ولی با
کیفیت تر شناخته  نسبت به آنان کردند و چون کاالهای انگلیسی همیشه به عنوان کاالهای با
سال  همان  در  همچنین  نگرفت.  قرار  مردم  اقبال  مورد  دیگر  کیفیت تر  کم  کاالهای  می شد، 
ی1« که شبیه به پارچه های کتان روسی است، ولی قیمت  نوعی پارچه وارد بازار شد به نام »بوماز
 DCR for the( .بسیار مناسب تری دارد و به همین دلیل درخواست برای آن رو به افزایش است

)year 1889, No.119: 4

گزارش مربوطه به 1311ق./ 1893م. و 1312ق./ 1894م. از نظر سرکنسول انگلیس در مشهد 
بسیار عجیب و درعین حال رضایت بخش بوده است. در اسناد مربوط به 1311ق./ 1893م. 
ی گذاشتند تا نظام گمرکی خود را تا مرزهای  ذکر شده است که دولت روسیه با امیر بخارا قرار
کسب درآمد بیشتر ایجاد  گمرکی سخت برای  کمربند  بخارا، افزایش دهند. در حقیقت یک 
گمرکی  کمیته ای از افسران روس در آسیای میانه تشکیل شد تا قوانین  کنند. به همین منظور 
جدید را معرفی کنند که البته نتایج آن در زمان تهیه گزارش مشخص نشده بود. در این صورت 
را  تمام تالششان   ، تجار انگلیسی ها متوقف خواهد شد. پس  از تجارت هندی  بزرگی  بخش 
کنند، اما  کاالهایشان را از مرز عبور و وارد آسیای میانه  می کنند تا قبل از تصویب این قانون، 
مشکلی که با این قانون برای روس ها به وجود می آید، این است که آن ها فاقد برخی کاالهایی 
گر  ا و  دارند  نیاز  بدان  درصورتی که  می شود،  وارد  هندی - بریتانیایی  تجار  توسط  که  هستند 
ی کنند، قیمت آن افزایش خواهد داشت )مانند  بخواهند از طریق دیگری این اقالم را خریدار

)DCR for the year 1893-94, No.1429: 2( .)چای، رنگ و پارچۀ چیت
، نوسان ارزش ارز باعث افزایش قیمت اقالم روسی شده است. در شرایطی که  از طرف دیگر

1. Boomazey.
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کیفیت اقالم انگلیسی باالتر و این  قیمت اقالم روسی تقریبًا هم تراز با اقالم انگلیسی است، 
گزارش مربوط به همین سال )1311ق./ 1893م.(  به نفع تجارت بریتانیا خواهد بود. بر اساس 
 ، گذشته )1309-1310ق./ 1891-1892م.( به خاطر شیوع وبا و برخی علل دیگر طی دو سال 
یه از هند به خراسان  ی به وجود آمده است. همچنین واردات چای سیاه، رنگ و ادو نوسان ارز
ک طی سال های  افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت این که بر اساس این اسناد اعتیاد به تریا
، تأثیرات مهلکی بر قشر فقیر خراسان داشته است و ازآنجایی که بهای آن پایین است، به  اخیر

)DCR for the year 1893-94, No.1429: 2( .مقدار فراوان توسط این قشر مصرف می شود
انگلیس در مشهد طی سال های 1313-1314ق./ 1895-1896م. در  تامپسون سرکنسول 
سند شماره 1800 ذکر می کند، قانون جدید روسیه که در پی ایجاد کمربند گمرکی است باعث 
انقالبی در تجارت این منطقه خواهد شد. درعین حال بااینکه انسداد مسیر شمال برای تجارت 
کرد.  کمک خواهد  ی بندرعباس و جنوب  یان آور خواهد بود، اما به رونق مسیر تجار بریتانیا ز
، این شرایط باعث توجه برخی از اهالی خراسان به قاچاق کاال به شکل کول بری  از طرف دیگر
شده و جالب آنکه دولت ایران نیز توجه ای به این شرایط ندارد. درصورتی که دولت با صرف 
هزینه ای اندک و به کارگیری سیاستی صحیح، می تواند این شرایط را که به لحاظ اقتصادی به 
ضرر کشور است، تغییر دهد، اما هیچ اقدامی نمی کند. در همین راستا واردات چای که قبًال 
مسیر  که  می شود  وارد  بندرعباس  از  کنون  ا می رسید،  خراسان  به  افغانستان - بخارا  مسیر  از 
زمان بری است و به همین دلیل واردات چای به خراسان نسبت به قبل، کمتر شده است. در 
، بازار بریتانیا در مقایسه با سال های قبل محدودتر  کثر بازارها مثل نخ، پارچۀ چیت و چلوار ا
کرده اند. همچنین شکر روسی به  شده است و روس ها رقابت سختی را در این سال ها آغاز 
دلیل فعال بودن تجار روسی و به خاطر فراوانی آن، بازار پررونقی پیدا کرده است و روغن چراغ، 
یج  که روس ها به تدر کبریت ازجمله محصوالتی محسوب می شوند  بلورجات، چینی جات و 

بازار آن را در اختیار گرفته اند.
و  وارد  از خراسان  که  کاالهایی  یع  توز برای  مرکزی  به عنوان  یزد  که  تامپسون متذکر می شود 
ک،  کاالها تریا یادی دارد. ازجمله این  ی ز کشور فرستاده می شود، اهمیت تجار به دیگر نقاط 
از  یادی  ز بسیار  حجم  سال  این  در  است.  پوست  و  خشک  میوۀ  زعفران،  فرش،  پنبه،  پشم، 
که فروش  که وجود دارد این است  گندم، پنبه و پشم به شکل قاچاق، صادر می شد. نکته ای 
یادی برای تجارت  که اخیرًا توسط تجار هندی - بریتانیایی صورت می گیرد، ضرر ز ی  اعتبار
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در  داشتند،  زمینه  این  در  که  تجربه ای  خاطر  به  روس ها  درحالی که  است.  داشته  انگلستان 
در  ندارند. دقیقًا  ی  اعتبار فروش  و  نقد می فروشند  به صورت  را فقط  کاالهایشان  حال حاضر 
ی به زودی موجب ضرر روس ها خواهد  اسناد 1307ق./ 1889م. اشاره شده بود فروش اعتبار
گرفتن از این مسئله، جلوی این گونه معامله را  شد و بنابراین به نظر می رسد روس ها با درس 
ی  آن رو به  بودند،  کرده  گوشزد  را  نوع تجارت  این  ایرادات  که خودشان  انگلیسی ها  و  گرفتند 
یافتند. در 1311ق./ 1893م. عمدۀ تجارت و سود بریتانیا، در  یان آن را هم در آوردند و البته ز
زمینۀ واردات چای بود. روس ها در این خصوص نیز فعال شدند و اقدام به کشت چای کردند. 
در  بریتانیا  تجارت  برای  ی  هشدار به مثابه  این  اما  دارد،  پائینی  کیفیت  روسی  چای  هرچند 

3)DCR for the year 1893-94, No.1429( .خراسان است

تحلیل های جانبی
و  متفرقه  تحلیل های  مشهد،  در  بریتانیا  کنسولگری  اسناد  در  موجود  دیگر  مهم  نکات  از 
باالدستی  مسئوالن  اطالع  به  و  گزارش  نویسندگان  توسط  موقعیت  به  بنا  که  است  موضوعی 
ی  نقره ساز و  طال  چون  که  می دهد  پیشنهاد  بریتانیا  ی  تجار کاردار  مورد  یک  در  می رسید. 
ساخت داخل ایران، بسیار ممتاز است، بهتر است نمونه هایی جهت بررسی تولیدکنندگان 
گرچه رقابت با ایرانی ها در این زمینه بعید به نظر می رسد.  انگلیسی به انگلستان ارسال شود؛ ا
)DCR for the year 1889, No.119: 6( در جای جای این اسناد، میزان دقت عوامل انگلستان در 
ی و ذکر جزئیات دیگر امور را به وضوح می توان مشاهده کرد. برای مثال معرفی کامل  امور تجار
گزارش آمده  کامل در  و دقیق پشم بهاره و پشم پاییزه و مشخصات و مزایای هرکدام، به طور 
یابند.  دست  معامالت  در  بیشتری  سود  و  رسیده  کافی  شناخت  به  انگلیسی  تجار  تا  است 
گزارش مربوط به 1311-1312ق./ 1893-1894م. تحلیلی بسیار جالب و عمیق از شرایط  در 

زندگی روستاییان و کشاورزان خراسان آمده است. 
در این سند می خوانیم که آب در ایران ارزش طال را دارد. صدها هزار هکتار زمین به دلیل 
یادی  ز تأثیر  روستاییان  سخت  زندگی  شرایط  در  مسئله  این  و  است  کشت  از  خالی  بی آبی 
کارهای  انجام  ازای  در  آنان  ندیده اند!  نزدیک  از  را  پول  کنون  تا حتی  آنان  از  ی  بسیار دارد. 
یافت می کنند.  ی گندم در ی برای زمین داران، تنها بخش کوچکی از محصول یا مقدار کشاورز
گرمایشی،  برخی خانواده های روستایی در یک اتاِق فاقِد پنجره زندگی می کرده و با مشکالت 
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نوروز  از  پیش  و  استفاده  شرایط  این  از  روس ها  می کنند.  نرم  پنجه  دست و غذایی  و  پوششی 
محصول  و  می  رفتند  آنان  سراغ  به  دارند،  قرار  نامطلوبی  اقتصادی  شرایط  در  دهقان  قشر  که 
سال بعد را از آنان پیش خرید می کردند. دهقانان نیز ناچار به فروش بودند و به همین طریق 
ی که در سال گذشته که روس ها بخش بزرگی از محصول گندم را  یادی می کردند. به طور ضرر ز
پیش خرید کرده بودند، مردم مشهد با کمبود گندم مواجه شدند و قیمت نان چهار برابر افزایش 
شاه  کنند.  شورش  گذشته،  سال  در  بار  سه  یا  دو  مشهد  مردم  شد  باعث  مشکل  این  یافت. 
ایران دستور داد تا از صدور گندم جلوگیری شود، اما مردم به دلیل شرایط اقتصادی ناچار به 
پیش فروش هستند و عمًال به دستور شاه توجهی نمی کنند. این شرایط، یک شبه قحطی برای 

مردم خراسان است.
در پائیز 1311ق./ 1893م. شهر قوچان در 100 مایلی مشهد، بر اثر زلزله کامًال ویران شد. 500 
از دام های قوچان( تلف شدند.  کشته شدند و 15 هزار دام )نیمی   ) نفر )یک سوم مردم شهر
که  گذشته در خراسان بود، تا جایی  زمستان 1310ق./ 1892م. نیز سردترین زمستان 20 سال 
دمای هوا حتی تا 40 درجه زیر صفر می رسید. این در حالی بود که پس لرزه هایی نیز مدام رخ 
گزارش  طبق  که  می کند  ذکر  کاردار  گزارش  همین  ادامۀ  در  می کرد.  هراسان  را  مردم  و  می داد 
تجارت  است.  گذاشته  اثر  بسیار  ایران  تجارت  در  نقره  ارزش  کاهش  سلطنتی،  بانک  رئیس 
DCR for the year 1893-( .روسیه هم به همین دلیل، بیشتر از هند انگلیسی صدمه  دیده است

)94, No.1429: 6

کرد.  گزارش را می توان در سند شماره 1800، در خصوص معادن فیروزه مشاهده  مانند این 
کجای  هیچ  در  نیشابور  فیروزۀ  معادن  مانند  دارند  اعتقاد  خراسانی ها  است  آن  بر  نویسنده 
که  که چندان هم دور از حقیقت نیست. تامپسون  دنیا وجود ندارد. البته این ادعایی است 
نویسنده متن گزارش است خاطرنشان می سازد که در 1304ق./ 1884م. ژنرال شیندلر آلمانی 
ی دربارۀ معادن فیروزۀ خراسان  از طرف شاه ایران، مأمور شده بود تا گزارشی تخصصی - تجار
بر  بود.  کرده  اجاره  را  معادن  این  سال،   15 مدت  به  مخبرالدوله  سال ها  همان  در  کند.  تهیه 
هزار   18 بعد  سال های  در  و  تومان  هزار   9 اول  سال  در  بود  قرار  شد،  انجام  که  توافقی  اساس 
دره، ده ها  و شامل یک  مربع  مایل   10 این معادن حدود  پرداخت شود.  اجاره بها  بابت  تومان 
روستا، معادن، معادن فیروزه، یک معدن نمک، معادن سرب و یک آسیاب بزرگ است. معدن 
سرب متروکه شده و از آسیاب هم درآمدی به دست نمی آید. بااین وجود، فردی که این معادن 
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کنین و کارگران می توانست کسب کند. را اجاره می کرد، تنها 9 هزار تومان بابت مالیات از سا
یش، معدن علی میرزا و معدن زکی.  : معدن ر ازجمله معادن فیروزۀ این قسمت عبارت اند از
نبوده  منطقی  و  قوی  معادن،  این  مدیریت  که  می کند  اشاره  خود  گزارش  در  آلمانی  شیندلر 
نمی کردند.  هزینه ای  و  بوده اند  بیشتر  منفعت  و  سود  کسب  دنبال  به  تنها  اجاره کنندگان  و 
اقدامات آنان به ضرر کارگران بود و حتی باعث تخریب معادن می شد. شیندلر اشاره می کند 
می شد،  مدیریت  قوی  به صورت  معادن  این  صفویه(  )دورۀ  قبل  دوران  در  که  است  پرواضح 
کارگران و  اما از بعد از صفویه، مدیریت به نیروهای محلی سودجو سپرده  شد و نتیجه برای 
معادن، مخرب بود. در سال های موردنظر )1312-1311ق./ 1893-1894م.( تعداد 100 معدن 
ی 3 تا 4 قران درآمد داشتند و مالیاتی  ی نهایتًا روز کار مشغول فعالیت بو ده اند که با اضافه کار
که باید بپردازند، برایشان بسیار سنگین بود. کار در معدن به خاطر عدم تهویۀ مناسب، باعث 
ی کارگران می شد. در کل کارگران معادن شرایط خوبی ندارند و اعتیاد به مواد مخدر در  بیمار

)DCR for the year 1893-94, No.1429: 4( .بین آن ها شایع است

نتیجه
پژوهش  اصلی  سؤاالت  حاصله،  اطالعات  به  توجه  با  تا  است  مناسب  بخش  این  در 
دوباره خوانی شود: اسناد موجود از کنسولگری انگلستان در مشهد دارای چه محتوای اقتصادی 
است و چه تحلیلی از اوضاع اقتصادی ایران خصوصًا در شهرهای شرقی دارد؟ مسئله اصلی 
کنار آن،  کنسولی در رتبه نخست به اجناس وارداتی به ایران و در  موجود در محتوای اسناد 
کاالهای صادراتی از ایران بازمی گردد. درمجموع غالبًا انگلیس و روس دو مبدأ اصلی ورود کاال 
به ایران بودند. کامًال مشخص است که نمایندگان سیاسی بریتانیا و احتماًال هم طرازان روسی  
ی رصد می کردند و  آنان، به دقت بازار ایران را در شهرهای مختلف به صورت میدانی و حضور
بر اساس داده های جامعه شناختی و دستورات، موانع و فرصت های موجود، در پی به دست 
نمایندگان  این  نگاه  بودند.  مختلف  شهرهای  در  و  ایرانی  جامعه  در  کثری  حدا بازار  آوردن 
که خوش آیند مقامات شود،  به شدت واقع بینانه و از برآوردهای اغراق آمیز و یا صحبت هایی 
ی شده  فرآور و  کاالهایی صنعتی  ایران غالبًا  به  وارداتی  شدیدًا اجتناب می شد. محصوالت 
بود، درحالی که عمومًا صادرات ایران، اجناسی خام را شامل می شد. آنان همچنین به راه های 
تی توجه ویژه داشتند و آن را به درستی ضرورت و اولویت تجارت خارجی به حساب  مواصال
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می آوردند. بنابراین، انگلستان و رقیبش روسیه به این موضوع اهتمام خاصی داشته و سعی در 
بهبود راه های منتهی به جاده های ایران و حتی اصالح راه های موجود در ایران داشتند. افزون 
بر این، باید به تحلیل های گاه وبیگاهی نیز که به ضرورت موقعیت می توانست به تسهیل روند 
ی و موقعیت کشاورزان  تجارت خارجی ایران بپردازد، اشاره داشت. توجه به وضعیت کشاورز
( و یا توجه به بازار ساخته های طال  )به عنوان ستون اصلی اقتصاد ایران در سال های موردنظر
ی و صنعتی ایران از  و نقره و همچنین معادن فیروزه به عنوان شاخص های فعالیت های تجار
دیگر نمونه هایی بود که توسط نویسندگان اسناد کنسولی به آن پرداخته شده است. تمامی این 
ِی  موارد به صورت خالصه، اما دقیق در پی نوشت هر سند و به صورت جدولی برای تصمیم ساز
تصمیم گیران قرار داده شده است. درواقع، بازوهای سیاسی مستقر در نمایندگی های سیاسی 
گرچه در ظاهر دو شاخه متفاوت   اولویت تفکیک ناپذیر فعالیت اقتصادی بریتانیا بود و این ها ا
که می بایست به صورت واحد  بودند، اما بازوهای واحدی برای یک پیکره محسوب می شدند 

بررسی شوند.
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