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 تأثیر وبا بر اقتصاد ایران در عصر ناصری

 0دکتر فیاض زاهد

 2هدی موسوی

 

 چکیده

-0361/هق0211-0808)عمده ترین عامل مؤثر مرگ و میر ناگهانی در ایران عصر ناصری

این امر  ناشی . دی وبا بو شیوع مکرر بیماری های واگیر از بمله بیماری بومی شده( م0313

از عقش ماندگی اقتصادی، فقدان ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و به خصوص فقدان 

گسترش بیماری وبا حداکثر تلفات را در مناطق .هرگونه برنامه برای بهداشت عمومی بود

ی مواد  از این ر، علت اصلی کاه  بمعیت، ناکافی بودن عرضه. آورد آلوده به دنبال می

موارد حاد چون قحطی که به طور م من درآمده بود،، احتکار گندم، نتیجه اش  غذایی در

سوءِ تغذیه، گسترش بیماری های واگیر و کمبود امکان ایجاد اشتغال که به صورت مهابرت 

ی خود بر بمعیت تأثیر منفی داشت و  تمامی عوامل ذکر شده به نوبه. در این دوره درآمد

هدف اصلی این پژوه  . آورد فرهنگی را به همراه میمشکالت اقتصادی، ابتماعی و 

ی ایرانیان است  ی وبا در زندگی روزمره بررسی تأثیر ابتماعی و اقتصادی بیماری بومی شده

ی حاضر به قرار زیر  پرس  اصلی مقال. دهد و علل و عوامل آن را مورد مطالعه قرار می

تأثیری بر اقتصاد و مناسبات حاکم بر ی دوم قرن نوزدهم چه  شیوع مکرر وبا در نیمه: است

بازار در عصری ناصری داشته است؟ این مقاله برای پاسخ به این پرس  و تأثیر آن در 

 .   تحلیلی بهره گرفته است -زندگی ایرانیان آن عصر از روش توصیفی

                                                
 fayyazzahed@yahoo.com ایران تهران، ،یاسالم آزاد دانشگاه مرک ، تهران واحد ،یشناس باستان و خیتار گروه. 0
 hodamousavi_64@yahoo.com ایران تهران، اسالمی، آزاد دانشگاه مرک ، تهران واحد خ،یتار گروه. 2

 0/2/68:  رشیپذ خیتار                                21/02/62:  افتیدر خیتار

 مسکويه ی فصلنامه
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 های واگیر دار، مهابرت  ناصرالدین شاه، وبا، بمعیت، بیماری:واژگان کلیدی کلیدی

  مقدمه

با ثبات ترین دوره در حاکمیت قابارها ( م 0313-0366/ق ه 0808-0211)عصر ناصرالدین شاه 

این عصر مقارن است با تحوالت بین المللی که بدون تردید تأثیراتی شگرف بر . رود به شمار می

دم ی این دگرگونی ها، شیوه و روش زندگی مر امّا با همه. تمامی شئون زندگی ایرانیان داشته است

 . در این دوره هیچ تغییری نکرد و دست نخورده باقی ماند

وضع زندگى اقتصادى و ابتماعى اکثریت مردم ایران در این دوره، سیر ن ولى و قهقرایى      

و بوش   بنش. هاى گوناگون اقتصادى در حال رکود بود به علت عدم ثبات سیاسی، فعالیت. داشت

نیروی . پول بسیار کم و ارزش کاالها ناچی  بود. اشتو تحرک اقتصادى و ابتماعى وبود ند

آمد، به دلیل مرگ و میر زودرس  ی اقتصاد کشور به حساب می ترین محرک چرخه انسانی که مهم

ترین مباحو اقتصادی و  ی بین بمعیت و کشاورزی از مهم لذا، بررسی رابطه. در حال کاه  بود

گردد، این است که،  آنچه از این بررسی روشن می. شود ابتماعی ایران در این دوره محسوب می

رسد که در طول قرن نوزدهم، بنا به عللی مانند  بمعیت ایران، برخالف باور عمومی، بعید به نظر می

تعیین می ان بمعیت ایران بسیار مشکل است؛ از این رو  .شیوع بیماری و قحطی، اف ای  یافته باشد

اکثریت قریش به اتفاق . ه شده، با یکدیگر متفاوت استارقامی که توسط برخی محققّان ارائ

اند و بحو در خصوص نفوس در ایران را  سیاحان فرنگی در باب نبود آمار در ایران متفق القول

یاصلی  مسئلهاما . ها و خاطرات نی  از این قضیه مستثنا نیستند ترین سفرنامه بامع. کنند دشوار تلقی می

ی اقتصاد کشور و نادیده گرفتن نیازهای اساسی زندگی باز  ه ی ادار یوهکاه  بمعیت در ایران به ش

 .گردد می

گذشته از انهدام و نابودی سرمایه که پیامد آن بی گمان کم تر شدن تولید بود، فقدان دان       

فنی، شیوه های تولید سنتی، استفاده از نیروی کار انسانی به بای ماشین آالت صنعتی در صنایع، از 

. گذاشت ترین تأثیر را بر آن می مله عوامل مهم در زراعت و تجارت بود که کاه  بمعیت مهمب

های واگیردار، ازبمله بیماری بومی  میالدی به بعد، شیوع بیماری 0321/بری قمریه0266از سال 

ات فقدان مطلق امکان. ی وبا که مصیبتی اف ون بر سایر مصائش بود، تلفات بسیاری به بار آورد شده
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درمانی و بهداشت عمومی، عدم آگاهی ناقالن بیماری و بی تفاوتی و بی برنامگی حکام نسبت به 

ی عواملی بود که موبش از بین رفتن شهروندان و یا مهابرت سیل  امور عام المنفعه، از بمله

 .شد گسترده ای از افراد به کشورهای همجوار می

با همین عنوان به موضوع وبا در ایران پرداخته است، کتاب در میان منابع فارسی، تنها کتابی که      

بر آن،پژوهشگرانینی  بهوضعیت اقتصادی عالوه. هما ناطق با عنوان مصیبت وبا و بالی حکومتاست

ایران در قرن نوزدهمو وبا پرداخته اند که در این پژوه  آثار آنان هم مورد استفاده قرار گرفته 

 –ه  پی  رو به لحاظ روشی، در گام نخست به روش توصیفی پژوالزم به ذکر است که. است

ی شیوع وبا در این دوره با بهره گیری از منابع معتبر دست اول تاریخی می  روایی به ذکر هر ساله

ی تحلیلی مورد مطالعه قرار  ابتماعی آن را به شیوه –گاه پیامدها و نتایج اقتصادی  پردازد، و آن

 . دهد می

 عصرناصری  جمعیت ایران در

ی  برای بررسی بمعیت و شناخت تغییرات آن و درک پیامدهای احتمالی این تغییرات در هر دوره

ی میان  ی مورد نظر را بشناسیم، سپس رابطه تاریخی، باید ابتدا ساختار طبقات ابتماعی بامعه

ورت از اینرو تعریف طبقات و ساختار ابتماعی ضر.بمعیت و نظام اقتصادی را بررسی کنیم

 .یابد می

بررسی طبقات ابتماعی از آن رو اهمیت دارد که ما را با چگونگی پیدای  و می ان اثرگذاری      

طبقه یکی از انواع تقسیم بندی (. 56: 0861زاهد،)سازد  آن در فرآیند تحوالت ابتماعی آشنا می

 . دهد های ابتماعی را تشکیل می

شود که اعضای آن در  گروه ابتماعی وسیعی اطالق می اندرو وینسنت معتقد است که طبقه به     

هر گروه یا . درون وبه تولیدی خاصی در چارچوب روابط اقتصادی مشخصی با هم ارتباط دارند

ی افراد برحسش  همه.روابط میان طبقات استثماری است. طبقه از امتیازات متفاوتی برخوردار است

گروه فاقد . واقعی طبقه ای است که خودآگاه باشدی  طبقه. شوند موقعیت طبقه شان شناخته می

 (.با همان)رود  خودآگاهی طبقه به شمار نمی
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رسد در ایران قرن نوزدهم طبقه به معنای  با توبه به تعریفی که از مفهوم طبقه داده شد، به نظر می

یران قرن لذا ا. ساختارهای غیر طبقاتی نشانگر ساختار ابتماعی بودند. واقعی وبود نداشته است

 0.ی ابتماعی سنتی بود نوزدهم دارای چهار الیه

ی لرد کرزن، ایران  به گفته. گیری است اطالعات در مورد بمعیت در ایران ناقش و بدون نتیجه     

بمعیت مذکور عمدتاً از (. 111/2: 0868کرزن،)میلیون نفر بود  6عصر ناصری بمعیتی بال  بر 

این (. 88: 0863مارتین،)یك چهارم تا یك سوم مردم ایلیاتی بودند اما بین . شد دهقانان تشکیل می

تقریباً (. 60: طبری،بی تا)دادند  افراد، ایالت و عشایر کوچنده یا نیم کوچنده را تشکیل می

مهابرت بین مناطق شهری و (. با مارتین،همان)از بمعیت در شهر زندگی می کردند % 21حدود

ولی مهابرت غیرعشایری در بین روستاها اغلش دیده گرفت،  تر صورت می روستایی کم

 .(1: 0818باریر،)شد می

میلیون نفر  01تا  3بمعیت ایران در اواخر قرن نوزدهم میالدی از سوی محققان مختلف میان      

این بمعیت در . این بمعیت ساکن شهرها بودند% 28تا % 21تقریباً حدود . تخمین زده شده است

ها فقط اسماً نام شهر گرفته بودند  شدند که بسیاری از آن و کوچك تقسیم می شهر ب رگ 66میان 

ترین شهرهای ایران عبارت  ب رگ. تر چندان تفاوتی نداشتند وگرنه با دهات و روستاهای ب رگ

بمعیت، و دیگر شهرها زیر 011111، اصفهان 031111، تبری  281111تهران حداکثر با : بودند از

. کردند بمعیت در ده زندگی می% 58(. 88: 0831وطن خواه،)ه ار نفر بودند 01ه ار و حتی  11

نیمه وی بمعیت ایران را عشایر کوچنده  های کوچك ساکن بودند و بقیه بمعیت در آبادی% 01

 (.با باریر،همان)دادند  کوچنده تشکیل می

 

 

 

 

                                                
 ،یمحل رهبران شامل سوم ی طبقه. داشتند قرار دوم ی طبقه در عمده تجار و رتبهی عالی علما ،یمحل ب رگان و آن رأس در شاه. 0

 .گرفتندی می با آن نیریز ی طبقه در  ین( یشهر ،یدهقان ،یاتیلیا)ی عاد مردم. شد یم ندارانیزم و انیکدخدا
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های  گروه

 جمعیت

راپرت قونسولگری 

 انگلیس در ایران
 ق.ه0235

 0دلرهوتم شین

 ق.ه0812

 لردکرزن

 ق.ه0816

 111/118/2 311/618/0 111/351 شهر

 511/663/8 111/631/8 111/051 روستا

 111/101/2 311/616/0 111/111/8 چادرنشین

 011/100/8 611/609/7 111/411/4 جمع کل

بدول فوق برگرفته از آمار بمعیتی است که بمال اده درکتاب گنج شایگان به 

 (.20: 0866سعدوندیان،)ر در آورده است ی تحری رشته

تعیین می ان بمعیت ایران بسیار مشکل است؛ از این رو ارقامی که توسط برخی محققان ارائه شده با 

. برخی از سیاحان معتقدند کهشمار بمعیت در ایران کامالً تقریبی است. یکدیگر متفاوت است

 ی و ثبت اراضی و باآلخره از سرشماری زیرا مردم در این کشور از دفتر آمار و دفتر ممی

عالوه براین ها،شمار . بنس مؤنو نی  اصالً خود را نشان نمی دهد. ترین آگاهی ندارند کوچك

ها تعداد بسیاری از مردم به علت گرمای هوا به  بمعیت برحسش فصل تغییر می کند، زیرا تابستان

 (.06: 0812سرنا، )ها کوچ می کنند کوهستان

اند و بحو در خصوص  ت قریش به اتفاق سیاحان در باب نبود آمار در ایران متفق القولاکثری    

بامع ترین سفرنامه ها و خاطرات نی  از این قضیه مستثنا . کنند نفوس در ایران را دشوار تلقی می

از میان این گروه، نظرات پوالک در باب تعداد نفوس، به دلیل طول مدت اقامت و آشنایی . نیستند

 :اش با مسائل ایران، تأمل برانگی  است

زیرا هیچ فهرستی از نوزادان و در . تعیین تعداد نفوس ایران بسیار کار مشکلی است"

هرگاه . شود و از آن گذشته هرگ  سرشماری به عمل نیامده است گذشتگان تهیه نمی

ه دست آوریم هایی که ممکن است آماری از آنها ب ها و خانه ی خانواده بخواهیم از شماره

                                                
 . محاسبه شده است هق0236-0233 سالی قحط جینتا مراعات با فوق تیبمع. 0
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مثالً هرگاه از مردم . به تعداد نفوس پی ببریم، ممکن است به اشتباهات عظیم دچار شویم

ای  های نسنجیده ی تعداد اهالی تهران بکنیم، بواب مختلف در ایران پرسشی درباره

شنویم که برطبق آن تعداد سکنه تهران بین شصت ه ار تا پانصد ه ار متغیر  می

 (.08/0: 0813پوالک،)"است

میالدی، آماری معتبر از بمعیت تهران  0316/ بری قمریه0231الزم به یادآوری است که تا سال 

های خاربی گردآوری  های سفرنامه فهرستیاز گ ارش0(Bemont)اما بیمونت . وبود نداشت

 :Bosworth,1992)ی رشد سه برابری بمعیت تهران در یك قرن پی  است کرده که نشان دهنده

199.) 

ی زاد و ولد و مرگ میر در بامعه آغاز  ی بمعیت از مقایسه شایان ذکر است که بررسی درباره     

شود؛ و این هم البته درست است که هرگاه نر  زاد و ولد از نر  مرگ و میر بیشتر باشد،  می

در موارد یا مراحلی که غیر از این باشد و نر  مرگ و . بمعیت اف ای  خواهد یافت و برعکس

البته بمعیت ایران در قرن . یر بیشتر از نر  زاد و ولد شود، شاهد کاه  بمعیت خواهیم بودم

توانسته است نر  رشد زیادی  نوزدهم میالدی، اگر هم رشد کرده باشد، به دالیل گوناگون نمی

های مادی الزم برای اف ای  بمعیت در ایرانِ آن روز وبود  به سخن دیگر، زمینه. داشته باشد

ی اقتصادی در  برخی از محققان، ازبمله مالتوس، بر این عقیده هستند که بمعیت و توسعه. شتندا

این ارتباط دایره وار به این معنا است که هرگاه و به هر دلیلی .اند ایران همسو با یکدیگر تغییر کرده

(. 0836: 16سیف،)بمعیت کاه  یابد، بر کل نظام اقتصادی تأثیرات بسیار زیادی خواهد گذاشت

 .مدل فوق مصداق این مطلش است

 

                                                
1.Bemont 
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 ی اقتصادی مدلی از الگوی جمعیت و توسعه
 

 سطح رفاه اجتماعی

امروزه در کشورهای توسعه یافته آمار دقیقى از درآمد ملى که بهترین معرف قدرت اقتصادى و 

دقیق، ولی در ایران عهد قابار، به دلیل عدم وبود آمار . سطح زندگى یك ملت است،وبود دارد

سطح توقعات مردم بسیار پایین بود و مردم اگر . توان سطح زندگی را در این دوره ارزیابی کرد نمی

 .شمردند از خوراک و پوشاک و مسکن متوسطى برخوردار بودند، خود را خوشبخت مى

گونه گونی شرایط . بررسی سطح رفاه ابتماعی موضوعی است که آگاهی اندکی از آن داریم     

ی این کشور را دشوارتر از دیگر کشورهای  بر نواحی مختلف ایران، بیان حکمی کلی دربارهحاکم 

ای چنان طوالنی مانند  ی منطقه ای چنین وسیع چون ایران و دوره لذا تحقیق درباره. منطقه می کند

ایط ی سطح زندگی افراد است، یعنی شر تحلیل ما در این بخ  از مقاله درباره. قاباریه میسر نیست

در اینجا با معیارهای زندگی که با . واقعی زندگی که با برخی شاخش ها سنجیده شده است

برآوردی از آرزوها و انتظارات است کاری نداریم، بلکه در نظر داریم علت کاه  بمعیت، 

 .های واگیر را در این دوره بیان کنیم فقدان بهداشت عمومی، علل مرگ و میربر اثر بروز بیماری

ی صفویه تا نیم قرن پی ،  وضع زندگى اقتصادى و ابتماعى اکثریت مردم ایران، از اواخر دوره    

سیر ن ولى و قهقرایى داشته و به علت عدم ثبات سیاسی، فعالیت هاى گوناگون اقتصادى در حال 

کردند که دست به یك  وران از بیم حمله و تجاوز برئت نمى کشاورزان و پیشه. رکود بوده است

وبوش و تحرک اقتصادى و ابتماعى وبود  در نتیجه، بنش. ته فعالیتهاى اساسى تولیدى ب نندرش
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وضع زندگی اقتصادی ایالت مسلح نی  چندان .نداشت؛ پول بسیار کم و ارزش کاالها ناچی  بود

زیرا رؤساى آنها قادر به نگهدارى افراد خود نبودند و بنگ را تنها راه چاره می ».تعریفی نداشت

قبایل مسلح و رؤساى آنها بر این ... . ی آن، زندگى خود را تأمین کنند داشتند تا بتوانند بوسیلهپن

 (.51: 0858فووریه،)«!عقیده بودند که باید روزى به بانش هندوستان سرازیر شوند

ی مواد غذایی در  رسد، علت اصلی کاه  بمعیت در این دوره، ناکافی بودن عرضه به نظر می     

حاد چون قحطی که به طور م من درآمده بود، نتیجه اش سوءِ تغذیه، بیماری های واگیردار و  موارد

کمی امکان ایجاد اشتغال که به صورت مهابرت گسترده در این دوره درآمد، . بود 0زود مرگی

ی آن بود،رکود اقتصادی را به  ی تولید سنتی در نظام کشاورزی که نیروی کار انسانی محرکه شیوه

 .ی خود بر بمعیت تأثیر منفی داشت عوامل یاد شده به نوبه. آورد راه میهم

این عوامل، عالوه بر شدت یافتن بیماری های واگیردار، رشد فقر و فحشا را در بامعه در پی      

میالدی، حاج سیاح از زیادی فحشا در کرمان و ی د سخن گفته، ولی می ان  0363در سال . داشت

ی چی ی ب ءِ  به اعتقاد او،علت فحشای گسترده. ه نسبت بیشتر از ی د دانسته استآن را در کرمان ب

طالبوف در کتاب احمد معتقد است که در مملکت به هر (066: 0856سیاح،)فقر هراس انگی  نبود 

شایان ذکر است (. 26: 0811طالبوف،)«اند تخم فقر کاشته»سو نگاه کنی فقر است، گویا در وطن ما 

ولی در این دوره، با توبه به مشکالت ابتماعی . نمانسوز عصر قابار ناامنی مفرط بودکه بالی خا

که در باال ذکر شد، می ان امید به زندگی در میان اقشار بامعه پایین و ناشی از مشکالت اقتصادی، 

 .شدابتماعی و فرهنگی بود، که در ادامه، با توبه به منابع دست اول، به آن بیشتر پرداخته خواهد 

بری قمری، عمده ترین عامل مؤثر، مرگ و میر ه0233-0236به غیر از قحطی ب رگ سال 

این امر ناشی از عقش ماندگی اقتصادی، . ناگهانی در ایران، شیوع مکرر بیماری های واگیر بود

فقدان ابتدایی ترین امکانات بهداشتی و به خصوص فقدان هرگونه برنامه برای بهداشت عمومی بود 

 .ین عوامل حداکثر تلفات را در مناطق آلوده به دنبال آوردکه ا

                                                
 .شد اهدخو پرداخته شتریب ادامه در وبا، خاص طور به  ردار،یواگی های ماریب وعیش به. 0

Archive of SID

www.SID.ir



یناصر عصر در رانیا اقتصاد بر باتاثیر و

 

 

16 

هرچند که آموزش پ شکی . ابتدا بجاست که از وضعیت بهداشت در این دوره سخن به میان آوریم

به بهداشت  0313میالدی بنیان گذاشته شد، ولی حکومت ایران تا سال  0350در دارالفنون در سال 

ل شورای بهداشتی برپا شد که نمایندگی های سیاسی در همان سا. عمومی توبهی نمی کرد

یك سال بعد، اولین (. 26: 0866لمبتون، )انگلیس، فرانسه و روس نی  در آن خدمت می کردند

به رغم بی (. 211: 0865لمتون، )بیمارستان مدرن ایرانی با کمك آلمان در تهران دایر گردید 

بری ه0816/میالدی 0362عمومی در سال توبهی دولت مرک ی نسبت به فراهم سازی بهداشت 

قمری که بیماری وبا در تهران شیوع یافت، بیمارستان آمریکایی مرک  مبارزه با آن گردید 

ی بین المللی و کوش  های سازمان بهداشت  ی قرنطینه رسد در نتیجه به نظر می(. 51: 0838بهنام،)

های انگلیس، روسیه و فرانسه ایجاد شد، میالدی توسط نمایندگانی از سفارتخانه  0313که در سال 

به عالوه، تسهیالت پ شکی تا حدودی به رشد و بهبود تدریجی رسید . امراض مُسری کاه  یافت

 .ها توسط خاربیان بود ها و بیمارستان ی ایجاد کلینیك که آن هم در نتیجه

یعنی  -های دیگر کشور ه بخ بعدها ب. شد مداوای فقرا ابتدا در تبری ، تهران و بوشهر انجام می     

اروپا نی  که در  -کمپانی تلگراف هند. تعمیم می یافت -شد هربا که کنسولگری انگلیس باز می

میالدی به بهره برداری رسید، پ شکانی وابسته به خود داشت که داروهای رایگان به  0315سال 

در ارومیه  0وسط یك امریکاییی رایگان ت نخستین داروخانه(. 211: لمبتون،همان)دادند  مردم می

های دیگری نی  در برخی  عالوه براین، داروخانه ها و بیمارستان(. 026: 0866لمبتون،)دایر گشت 

عضو انجمن هیئت کلیسا، و  2میالدی توسط مری برد، 0360نقاط کشور، از بمله اصفهان در سال 

ی خدمات بیمارستانی  توسعه. ردیدمیالدی دایر گ 0366-0611های  در کرمان، ی د، شیراز میان سال

های  های مدرن و داروخانه های رایگان توسط هیئت نخستین بیمارستان. رفت به کُندی پی  می

های دولت مرک ی، تجار محلی و  در برخی مواقع مخالفت(. همان)شد  تبلیغی مسیحی بر پا می

ی از علما، با این اقدامات صورت پذیرفت، و برخ کسانی که زندگی شان از استقرار قرنطینه تأثیر می

 .پنداشتند گرفت، زیرا هدف این اقدامات را واژگونی اسالم می می

                                                
1
.Justin perkiness 

2.Mary Bird 
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 وبا و کاهش جمعیت
قبل از پیشرفت های علم پ شکی در قرن اخیر، یکی از عوامل مهم مرگ و میرهای زودرس، شیوع 

گون موبش از بین های مختلف، با شدت و ضعف گونا بیماری های واگیردار بود که در سرزمین

 .بود... این بیماری ها شامل وبا، طاعون، آبله، ماالریا و . شد رفتن شهروندان می

وبا از خصوصیات .نامیده اند(01/ ذیل لغت وبا: 0868، 01دهخدا،ج)«مرگامرگی»بیماری وبا را      

است و از فقر « دست پخت»از بهتی، . سرزمین های توسعه نیافته و از عوامل عقش ماندگی است

گریبان مردمی را (. 00: 0853ناطق،)آید  آورد و به دنبال قحطی می بهتی موبد فقر؛ قحطی می

از نظر اقتصادی، وبا عاملی عمده در . باشند گیرد که فاقد اب ار مقدماتی بهداشت عمومی می می

غییر سیر از نظر سیاسی نی  تأثیر آن در ت. کاه  می ان بمعیت فعال و کاه  می ان تولید است

 . تاریخ انکار ناپذیر است

در یك کالم، وبا فالکت سرشته و فقر بافته است و از همین رهگذر اذعان به حضورش را       

های  دولت مستعجل امیر در شمار معدود حکومت. داد داشت و خبر می کمتر حکومتی خوش می

ره بویی، پیشگیری و درمان آننی  ایران بود که در این عرصه نه فقط از آن خبر داد، بلکه درپی چا

 (.211: 0860سعدوندیان، )برآمد 

، هق0212./م0311، هق0250./م0385های  کنسول بریتانیا در تبری  موارد شیوع وبا را در سال     

، هق0238./م0311، هق0266./م0311-0، هق0268-1./م0356هق 0262./م0351،هق0216./م0358

 0316-0350های کشور در طی سالهای  و برای دیگر قسمت، گ ارش داده است هق0236./م0362

دکتر کاسوالنی که (. 025: 0813عیسوی،)دهند  ، نُه مورد را گ ارش میق ه 0231-0216./م

بمعیت ایران وبا گرفته که از  02/0پ شك کنسولگری انگلیس در تبری  بود، بر آورد کرده که 

ی وی، یك سوم بمعیت  به گفته. درگذشته استاین تعداد، از هر سه تن مبتال به وبا، یك تن 

 (.11: 0836سیف،)اند  ها بان باخته کشور به وبا مبتال شده و نیمی از آن

بری ه0213هجری قمری وبای شدیدی در تهران شایع شد و تا اوایل سال 0216در اواخر سال     

 بروزکرد وبا وشىناخ در همین سال درکرمانشاه(. 2: 02وقایع اتفاقیه،)قمری ادامه داشت 

اهالی (. 0628،0816/8اعتمادالسلطنه،)پاک نمود رابه کلّى آمده و ناخوشى باران وبعدازچندى
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ها چهار ه ار تومان نقد و دویست ه ار خروار  به آن. ارومیه نی  در این سال گرفتار بیماری وبا شدند

با در خلخال و هجری قمری ناخوشی و 0216در سال (. 0611: همان)بنس تخفیف داده شد 

قعده سفر خود را به سلطانیه به تعویق  خمسه بروز کرد به طوری که ناصرالدین شاه تا ماه ذی

. ناخوشی وبا سابقاً در همین سال در خوی و سلماس بروز کرد(0: 022وقایع اتفاقیه،)انداخت 

وقایع )«اشتداد یافت»آید،شیوع وبا در شهر تبری  و نواحی آنجا بروز کرد و  که از منابع بر می چنان

گرچه اطبا عالبی برای این ناخوشی نیافتند،اما این را دریافتند که عفونت باعو (. 2: 010اتفاقیه، 

در ماه بمادی الثانی این سال (. 2: 61همان،)این ناخوشی و سایر ناخوشی های مُسری می شود 

ی تبری   بود، از نُه محلهشده « ی اشخاصی که توسط کدخدایان ثبت صورت سیاهه»مرض وبا، طبق 

 مبتالبه وبا ناخوشى بروز علت به رعایا درآذربایجان چون(. 8: 016همان، )نفر تلف شدند  1138

 ه ارتومان گذشته،وده سال ازمالیات نقدوه ارخرواربنس ه ارتومان بودند،ده شده ضرروخسارت

 (.061/8: 0816لسلطنه، اعتمادا)شد  ها تخفیف داده نی دراین سال به آن نقدوه ارخرواربنس

اما برخی (. با همان)ی طهران را نی  گرفت  در همین سال وبا بار دیگر گریبان اهالی دارالخالفه     

های قبل چندان شدتی نداشته و تعداد قربانیان این مرض کاه   بر این اعتقادند که نسبت به سال

مدت این »که نوشته اند،  گونه آن. ندا نفر بیشتر نمرده 11یا  81یافته است، به طوری که روزی 

ی ایام سابق در این روزها این  بیماری در شهر تهران به چهل و ش  روز رسیده است و موافق قاعده

روز یا دو ماه  51زیرا که در این والیت هروقت بروز کرده است بیشتر از . ناخوشی تمام می شود

 (.2: 022وقایع اتفاقیه، )«طول نکشیده است

ی بروز  درباره.هجری قمری، باردیگر وبا در برخی از والیات ایران شیوع یافت 0261در سال       

چندی است که در دارالخالفه ": این بیماری، در روزنامه های آن عصر چنین نوشته شده است

در تبری ، به علت سردی هوا و (. 2: 011همان، )"طهران بکلی رفع گردیده و مطلقاً ظهوری ندارد

یا  51برف و باران، ناخوشی م بور کاه  یافته بود، ولی باز شدت یافت، به طوریکه روزی  بارش

اما در اواخر صفر ناخوشی وبا که در تبری  بروز کرده بود، بسیار (. 2: 011همان، )مردند  نفر می 11

 (.2: 013همان، )مردند  کم شده بود به طوریکه فقط روزی یکی دو نفر می

Archive of SID

www.SID.ir



29ی شماره/ 7سال/ هیمسکو  71 

ی والیات ایران و تهران بروز کرد،  میالدی وبای سختی در همه 0351/ قمری هجری 0268در سال

مردم . کرد توانست فرار کند، برای حفظ بان خود از پایتخت فرار می هرکس دو پا داشت و می

که در تهران آماری برای تعیین شمار  با این. ری د مردند که گویی برگ از درخت می چنان می

ی شهر تهران بر اثر وبا  شود که بی  از یك سوم سکنه تصور میبیماران وبود نداشت، 

و وحشت  2و شمیران بج  خبر ناخوشی 0در شهرما»: ، به طوریکه نوشته اند(68: گوبینو،بی تا)مردند

ی کن تا ساحت سوهانك زیادتر از بیست سی ه ار نع   ازصفحه... خبری نیست 

هم بیماری وبا با همان شدت تهران بروز کرد و حتی  ، در تبری (31/1: 0851اصفهانیان،)«اند آورده

شیوع وبا بعد از تهران و تبری  در والیات (. 61/1: گوبینو،همان)برای دفن اموات آدم یافت نمی شد

: 881وقایع اتفاقیه، )و ی د نی  ظاهر شد (31/1: اصفهانیان،همان)مرک ی کشور، ازبمله قم و کاشان

2.) 

 راه از وسرایت  عثمانى ممالك درتمام مکّه زوّار ورود علت روزوبابههجری قمری،ب 0230در سال 

: اعتمادالسلطنه،همان)تلف کرد  راه ارنفروپنجسى،هفتادروزدرظرفاسالمبول در ایران،فقط بغدادبه

میالدی در مکه در  0380/هجری قمری 0213شایان ذکر است که، این بیماری در سال (. 0311/8

و از شرق  8و به دنبال آن در مقیاس بغرافیایی بسیار وسیع تر از غرب تا مراک ایام حج شایع شد 

 0602/هجری قمری 0826از آن پس تا سال. یا نقاط بین این دو سرزمین گسترش یافت 1تا میندانائو

میالدی که آخرین بار وبا در مکه و مدینه شایع شد، اپیدمی این مرض هولناک در ایام حج پیدا می 

میالدی،دست کم چهل بار، یعنی با میانگین یکسال در میان، شیوع  0380-0602ن سال هایشد و بی

 (.820: 0862مك نیل،)یافت

                                                
 تهران. 0
 .وباست منظور. 2

 شمال از که دارد اطلس انوسیاق بای طوالنی ساحل مراک  .قایآفری غرب شمال در استی کشور( Morocco) مراک . 8

 بنوب از ،اطلس انوسیاق با غرب از ،ریالج ا کشور با خاوری سو از مراک  کشور. رسد یم ترانهیمدی ایدر و الطارق بلب به

 .است هیهمسا ترانهیمدی ایدر با شمال از و یتانیمور کشور با
ی اصلریالج ا مجمع سه ازی کی نام نیهمچن ندانائویم. است نیپیلیف کشور ب رگ ی رهیب  نیدوم( Mindanao) ندانائویم. 1

 .باشدی کشورم نیا
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1
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وبا در ساوببالغ نی  پیدا شد و از آنجا به ارومیه و تبری  رسید و در  هجری قمری 0238در سال      

ه ار نفر  81فته می شود که از و گ(01: 0853ناطق،)«مرمان بی اندازه ای را هالک نمود»آذربایجان 

از برخی اسناد بر می آید که در سال (.11: 0836سیف،)تن از وبا مردند  1111بمعیت ارومیه 

نفر مردند  11111ی عربستان بود که حابیان آوردند و در خود مکه  هجری قمری وبا تحفه 0233

. ، وبا هم م ید بر علت شدهجری قمری هنوز قحطی ادامه داشت 0233در سال (. 01: 0853ناطق، )

نفر در کوچه و  111تا  211وقایع اتفاقیه، روزی  ی روزنامه درتهران، به گواهی برخی منابع، از بمله

ی والیات ناخوشی مشهود و کسادی و بی رونقی و بی پولی  تنها تهران نبود، در همه. مردند بازار می

 .اتفاق افتاد

ه ار نفر تلف  02تا  01سختی در گیالن پدیدار شد و  هجری قمری، از نو وبای 0261در      

هنگام بروز وبا، حکام به بای درمان درد مردم، راه گری  در پی  (. 22: عیسوی،همان)شدند

گرفتند و با پنهان ساختن حقیقت و فریبکاری مردم را رها کردند؛ با برقرار کردن قرنطینه که مستل م 

مورخان نی  در نوشته های .ورزیدند ن بود، مخالفت میهای گوناگو گردآوری آذوقه و ه ینه

های رسمی در مواقع  بایست فرمان ی دوران ناصرالدین شاه، معتقدند که می انتقادی شان درباره

داد  کرد و تأثیر بدبختی مردم را کاه  می های واگیردار از بمعیت حمایت می قحطی و بیماری

(Nashat 1981: 118)ربیع االول »: ر گوشه ای از خاطرات خود می نویسداعتمادالسلطنه نی  د

؛حکیم الممالك از آن تملقات خنك که دارد بنا کرد به شکر کردن که الحمدهلل به زیر 0811

 (.161: 0836اعتمادالسلطنه،)«ی شاه نه وبا داریم و نه بال، نه بنگ داریم و نه ننگ سایه

 وبا اخبارواصله برطبق که است رسد،این ترمى نظربدى به که هجری قمری، امرى 0816در سال      

اعتمادالسلطنه به (. 33: فووریه، همان)ظاهرشدوبه کرمانشاه رسید ایران درحدودغربى بغداد ازطریق

رنگ شاه پریده دماغ کشیده و صدا گرفته معلوم شد اسهال که در این چند روزه بود ":طعنه نوشت

شاه وحشت کردند که خدای نکرده وبایی شده . چون در کرمانشاهان وبا هست... شدت کرده 

 ازعلماوسادات قسمى شدت وبا در این سال به حدی بود که(. 111: اعتمادالسلطنه،همان)"اند

 وبا"«اشتدادمرض»در سال بعد(. 056/0: 0812، 0نظام السلطنه مافی،ج)شدند متفرق شوشتر واهالى

 راگذاشت راومادر،دخترمریض شاوالد دربرخی والیات ایران به حدی بود که پدر،نع 
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حتی . افتادن ازناخوشى درخ ان درخت برگ مثل ومردم کار متفرق شد اسباب.... وفرارکرد 

 (.183/2: همان)"شد فرصت غسل و کفن نمی

هجری قمری  0816ی سال  حجه کنیم، وبای بسیار سختی بود که در ذی آخرین وبایی که مطالعه می

 ماهى یك رسیدوقریش مشهد به هرات ازراه ابتدا.را فراگرفت از بادکوبه آغاز گشت و روسیه

 دیگر،دررشت ازطرفى. پیشگرفت را تهران طریق شاهرود ازراه سپس. واردکرد بسیار درآنجاتلفات

هجری  0816ی سال  حجه ذی 25در (. 262: فووریه،همان)بود  ازباکوآمده ظاهرشد،ولی نی وبا

هجری قمری  0801سمنان و دامغان زد و در اوایل محرم سال  ی تابستان بود، وبا به قمری که نیمه

اواسطهمین سال تجارت برای مدتی تقریباً به طور کامل (. 03: ناطق،همان)در تهران شیوع یافت 

برای چند هفته . شود که شیوع وبا در تهران و شیراز تقریباً هم مان اتفاق افتاد گفته می.متوقف شد

: سیف،همان)وبای تهران و شیراز بسیار شدیدتر بودد . تعطیل درآمدتجارت و بازارها به حالت 

دهند که وبا در تهران هر روز قریش صد نفر تلفات می  شاهدان عینی گواهی می(53

خوداف ود، به علت شدت فابعه،  شیوع این بیماری روزبه روزبرطغیان(. 231: فووریه،همان)داد

در همین سال وبا همه (. 000/0: 0860دولت آبادی، ) شد نمی ودفنمردم نی  فراهم حتی وسائلکفن

« بیست سالی»:همگان گواهی داده اند که این وبا چی  دیگری بوده است(. 51: رابینو،همان)گیر شد 

در اواخر ماه شوال، این مرض از هندوستان و .بود مردم که چنین کشتاری را فراموش کرده بودند

ه ذى الحجه را صرف رسیدن به  تهران کرده، از پنجم محرم ما. افغانستان به سرحد خراسان رسید

 شدیدى بیماری،لطمه به علت(. 168/0: 0831مستوفی،)مبتالى به آن در تهران هم دیده شد

 وباآمدودزفول باردیگرنی درخوزستان. شدند تلف مقدارزیادی از بمعیت. بربمعیت فعال وارد شد

(. 110/2: 0831کرزن، )نگرفت  رونقى رشدیگرکا پس شدوازآن نشین شوشترحاکم به باى

 ازطرف الدوله امین خان فر  ی عریضه مطلش فوق سندی است از اسناد خاندان غفاری که بواب

 الدوله امین»:  است  شمیران درحصاربوعلى وبا ازبروز شاه نگرانى این سند. ناصرالدینشاه است
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 درباب. است صادرشده نهادرهریكآ احکام بودید فرستاده که باتى ازنوشت. رسید ات عریضه

 (.010/2: اصفهانیان،همان)«بودید داشتهمعروض نفر دویكومبتالشدن2 درحصاربوعلى0 بروزناخوشى

گسترش بیماری وبا در قرن نوزدهم،در  با توبه به مطالبی که ذکر شد،چنین به نظر می رسد که     

ی ناقالن بیماری، مثل  نتقاالت گستردهعواملی چون فقر، فقدان مقررات مؤثر قرنطینه، نقل و ا

مردمنی  به .نهفته بود... های ماه محرم و حضور افراد در ابتماعات گسترده، از بمله ع اداری

تر در نظر  در تابستان ابعاد این بیماری ب رگ. ی کافی در ارتباط با این بیماری محتاط نبودند اندازه

آب (. Amanat, 1993: 278)مه گیر وبود دارد شد که یك بیماری ه شد و مشخش می گرفته می

ی وبابود، زیرا آب شرب از مجراهای سرباز و بدون حفاظ  ی عوامل تشدید کننده آلوده ازبمله

ی اموات را  که بارچی های دربار به مردم گوش د کرده بودند که البسه با این. عبور می کرد

ها را مرتش آهك ب نند،اما  آلیند و دَر چاهبسوزانند و تا آنجا که ممکن است آبهای شرب را نیا

نا آگاهی و مرگ و میر  حتی در برخی اوقات مردم به دلیل. ها توبهی نداشتند مردم به این توصیه

همین عوامل بود که بعدها سبش همه گیر . ریختند بسیار زیاد، به ناچار ابساد مردگان را در دریا می

از این رو روشن است که تلفات ناشی از این (. 231ه،همان،فووری)شدن بیماری وبا در این دوره شد

به . ی با آن را نداشته است بیماری به احتمال قریش به یقین بسیار زیاد بوده و حاکمیت توان مقابله

 .طوریکه تأثیری مستقیم بر کاه  بمعیت فعال و رکود اقتصادی داشته است

 تأثیر وبا بر اقتصاد عصر ناصری 

ار اقتصاد ایران یك اقتصاد سنتی بود که کشاورزی و دامداری رکن اصلی آن به ی قاب در دوره

فقدان . بخ  اعظم بمعیت اقتصاد این دوره در بخ  کشاورزی شاغل بودند.رفت شمار می

های وسیع آبیاری تحت  های تولید، وبود شیوه های تولید سنتی، وبود شبکه نوآوری در شیوه

در بخ  .ی ایستایی اقتصاد کشاورزی ایران در این دوره بودند هی علل عمد نظارت دولت،ازبمله

                                                
 .وباست مراد. 0
 (.افشار ازاستادایرج نقل به) صاحبقرانیه درغرب وباالىکامرانیه زیرمظفریه واقع در حصاربوعلى،. 2
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صنعت نی  صنایع این دوره عموماً دستی بود و نیروی اصلی مولد، نیروی بسمی کارگران کارگاه 

 .ها بودند

گسترش کشاورزی متضمن انگی ش عوامل تولید، یعنی کار، زمین، سرمایه و معامالت تجاری      

و در بعضی باها ی بهبود بهداشت، امحای قحطی  تیجهیم بمعیت که نکار را، رشد عظ. بود

اف ای  نیروی کار در کشاورزی، در شرایطی که . ساخت باالرفتن سطح زندگی بود، فراهم می

های نامرغوب تری را به زیر  آوری تولید بدون تغییر مانده بود و محتمالً بمعیت بیشتری زمین فن

 . ب  دامن زدن به فقر عمومی نداشتکشت درآورده بودند، پیامدی 

ی افراد از ایاالت بنوبی به  های واگیردار و بحران نان، مهابرت گسترده قحطی، شیوع بیماری      

عالوه بر کشتار . شمال کشور و برخی از مهابرت ها به کشورهای همجوار را به همراه آورد

ای مهلك به اقتصاد  بی  از همه ضربهای که  ی بمعیت بر اثر همه گیر شدن وبا، مسئله گسترده

خودکفای روستایی در این دوره وارد ساخت، مهابرت سیل گسترده ای از افراد به کشورهای 

اگر دولت ایران قراری به این »: نویسد هجری قمری می 0233همجوار بود، گ ارشگر وقایع در سال 

ران بلکه در اندک مدتی عموم اکثری از رعایای ای 0که ها در این باب ندهد، به طوری زودی

: ناطق،همان)«کنند و این خسارت کلی وارد خواهد ساخت ی سلماس و ارومیه مهابرت می ارامنه

عالوه بر مهابرت به درون شهرها، برخی کارگران و دهقانان نی  به خارج از کشور مهابرت (. 03

ها فصلی  مهابرت می کردند و این مهابرت گاهی وقت ها خصلت دائمی داشت، ولی بیشتر

ی دوم قرن نوزدهم میالدی، به  شمار شایان توبهی از ایرانیان از نیمه(. 083: 0866لمبتون،)2.بودند

دلیل سوءِ تغذیه و نبود بهداشت عمومی،عمالً به مهابرت از ایران ناگ یر می شدند و در بستجوی 

ناگفته روشن . کردند می معاش به مناطق بنوبی روسیه و ترکیه و حتی مصر و هندوستان ع یمت

این انتقال نیروی کار .شود است که؛ اقتصاد ایران از مازاد نیروی کار این بماعت عظیم محروم می

 برای اقتصاد ایران از دو بهت بسیار مخرب بود؛
                                                

 وبا وعیش. 0

ی  از دهقانان و شهرنشینان از ایاالت مرک ی و بنوبی در بستجوی غذا به کرانهدی، ه اران نفر میال 0362-0360های  در قحط سالی برای مثال،. 2

 .خ ر کوچیدند
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تر شدن توان تولید در  در نبود ماشین آالت در تولید، از دست دادن نیروی کار، یعنی کم .1

 اقتصاد؛

و با . فتن نیروی کار، توانایی تولید ارزش مازاد را هم از اقتصاد ایران به در بردبا از دست ر .2

: سیف،همان)کشاورزی با مشکل موابه شد  0انتقال این نیروی کار و نبودن ماشین آالت،

06.) 

. براساس شواهدی که در دست داریم، شایع ترین بیماری واگیردار در قرن نوزدهم میالدی، وبا بود

ناطق، )در آمده بود « بیماری بومی»سال و یا یك سال در میان بروز می کرد و به صورت وبا هر 

از نظر اقتصادی وبا داللت داشت بر کاه  . نظمی نبود تأثیر وبا تنها در ازدیاد فقر و بی(. 28: همان

ر بمعیت فعال و کاه  می ان تولید کشاورزی و انهدام صنایع دستی که توانگران هم از آن متضر

این . در سراسر قرن نوزدهم، در توزیع بمعیت نوسانات شدید منطقه ای وبود داشت. شدند می

مسئله نه تنها از بروز قحطی و بیماری های مُسری که گاهی تقلیل نفوس روستاها یا تمام نواحی را 

: همانلمبتون،)شد به دنبال داشت، بلکه از ناآرامی های داخلی و فعالیت های تجاری نی  ناشی می

65.) 

درک ابتماعی کسانی هم که . اهمیت وبا تنها در می ان مرگ و میر و کاه  بمعیت نبود     

ینخست  آنان دریافتند که قربانیان این بال در دربه. ی مهمی بود شاهد این مرگ و میر بودند، نکته

دهد  دربار گواهی میپ شك (. 21: ناطق،همان)تنگدستان بودند و یا فقر راه فرار از میدان بال بود 

 بیشتردرمعرض تنگدستى علت فرارنداشتندوبه وسیله وارد آمد که برفقرا بیشتر که این تلفات

ناخوشی "خوانیم که ی وبائیه می ؛ اما در رساله(233: فووریه،همان)گرفتند قرارمى مرض ی حمله

ی ناخوشی وبا فقیر  هثابت شده است اکثر گیرند. شود، چنین نیست وبا بهر فقر و بی چی  دچار می

نبوده، بیشتر اهل کسش و صنعت بوده که هیچ وقت از برای آنها عسرت اتفاق نیفتاده، وبا 

                                                
 . یداخل ناخالش دیتولی امروز ریتعب به. 0
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"اند گرفته
عدم تناسش در می ان بمعیت در این دوره و اوضاع نامساعد (.216: 0860سعدوندیان،)0

 .  بهداشتیاز عواملی بود که تأثیری مستقیم بر رکود اقتصادی داشت

های واگیردار تأثیرات چشمگیری بر بمعیت  نوزدهم میالدی وبا و طاعون و دیگر بیماریدر قرن 

به دلیل نبود . این بیماری ها از عمده عوامل طبیعی مرگ و میر ناگهانی در ایران بودند. ایران داشتند

ماری بر ولی تکرار این بی. آمارهای دقیق و قابل اعتماد نمی توان تأثیرات آن را اندازه گیری کرد

 . کاه  بمعیت ایران تأثیرات شایان توبهی داشته است

آمد ناگهانى آفات وبا و طاعون  ی موانع طبیعی در راه ترقی تجارت، باید گفت که پی  درباره    

آمی  که  تجارت غله هم غالباً به سبش احتکارهاى حرص. مانع پیشرفت کسش و کار تجارتى شد

: کرزن، همان)ى از حکام بود، موبش لطمه و اختالل گردید ی بعض متناسش با روش آزمندانه

ی فعال  هجری قمری، به علت وبا و طاعون، دویست ه ار نفر از سکنه 08در اواسط قرن .(162/2

هاى اقتصادى به حال رکود افتاد و  ایران به دیار نیستی رفتند و درنتیجه برنج کارى و دیگر فعالیت

هجری قمری، بار دیگر، برنج کارى  0238در سال . کرد رنج وارد مىکار به بایى رسید که گیالن ب

میالدی به بعد، درپی بیماری کرم ابریشم و کاه  شدید تولید و  0311گیالن از سال 2.رونق گرفت

در تن ل تجارت ابریشم، وبا از عوامل اصلی بود و . صدور ابریشم، در وضعیتی نامساعد قرار گرفت

در گیالن نی  شیوع مجدد وبا، (. 22-28: ناطق،همان)به تولید ابریشم زد  ی عمده را در رشت لطمه

. کلی از هم گسیخت ی تجارت و اقتصاد منطقه را به عالوه بر تلفات عظیم انسانی، شیرازه

هجری قمری شاهد  0801های حاج محمد علی امین التجار از رشت به تهران در محرم  گ ارش

قحط النساء و [ در گیالن]اکنون [ بر اثر شیوع وبا] ":این منطقه گویایی است از وخامت اوضاع در

 (.03:  0853همان، )"ی زنانه و نه عمله[ پیدا می شود]ی مردانه  نه عمله. قحط الربال هر دو است

ی بیشتر به تجارت، وقتی پی  آمد که وبا در بنوب ایران، یعنی بین شیراز و بوشهر شیوع  لطمه

گفته .هجری قمری تجارت برای مدتی تقریباً به طور کامل متوقف شد 0816از اواسط سال . یافت

                                                
 .ف/816ی مل ی ،کتابخانیخط ی نسخه ،هیوبائ ی رساله. 0
  در و تومان،  331011 به قمری، هجری 0801  سال  در و رسید، تومان 061 ،111 به روسیه به گیالن برنج صادرات قمری، هجری 0261  سال در. 2

 .گردید بال  تومان 2 ،620 ،110  به قمری هجری 0823 سال
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بازارها تعطیل شد و برای چند . شود که شیوع وبا در تهران و شیراز تقریباً هم مان اتفاق افتاد می

در (. 55: سیف،همان)وبای تهران و شیراز بسیار شدیدتر بود. هفته تجارت به حالت تعطیل درآمد

آمده است که در تهران رشد کسش و تجارت به کلی متالشی شد و راه داد و ستد با  برخی از منابع

های   امین الضرب تابر ب رگ آن دوران به تفصیل در نامه. والیات مسدود گشت

هیچ گذران نمانده، . ی زندگی کسبه و تجار دیگر بهم گرفته شود گمان ندارم شیرازه":نویسد می

از هیچ کجا مال التجاره بار . برنج و نان همه چی  گران شدهکنند،  عبور نمی 0حتی طوافل

 (.22-28: ناطق، همان)"شود نمی

تر از وبامرگی بوده  رسد مرض طاعون متداول طبق آمارهایی که در دست است، به نظر می     

میالدی، بمعیت ایران را ده میلیون  0351/هجری قمری 0216به سال(81: عیسوی،همان)2است

میالدی، پس از وقوع دو بار آفت طاعون و قحطى،  0368/هجری قمری 0261؛ اما در سالاند نوشته

تأثیر طاعون نی ، همانند وبا، بر رکود اقتصادی (. 535/2: کرزن،همان)به ش  میلیون رسید 

ی دیگری بر اقتصاد گیالن بود که  میالدی، ضربه 0366زیرا بروز طاعون در سال . انکارناپذیر است

 0366تأثیرات طاعون . مقابله با کاه  تولید و صدور ابریشم را می آموختراه های 

میالدی،اگرچه در کوتاه مدت بسیار چشمگیر بود، ولی در درازمدت برای اقتصاد گیالن مخرب 

ی تجاری صرفاً به علت بیماری طاعون نمی تواند  بیان این نکته الزم است که، تغییر در موازنه.نبود

های غلط اقتصادی  اساسی تری چون ناامنی، عدم مهار و مدیریت بحران، سیاستباشد، بلکه علل 

ی تأثیر طاعون بر صادرات و  بدول زیر نشان دهنده. نی  بر شدت این مسئله اف ود... دولتمردان و

 .میالدیاست 0361-0366واردات استان گیالن، میان سال های 

 

 

 

 
                                                

 گرد دوره فروشندگان. 0
 . است شده اشاره وبا کنار در رداریواگی ماریب یك عنوان به فقطی ناصر عصر در طاعون وعیش به نجایا در. 2
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واردات از  کل واردات سال

 روسیه

واردات از 

 اروپا

 واردات بومی 

1874 211/116 111/060 111/61 111/030 

1870 111/126 111/065 111/011 111/051 

1876 661/501 155/081 625/056 301/203 

1877 511/826 211/011 111/022 811/016 

1878 301/113 221/086 135/082 600/081 

1873 032/111 666/028 101/016 560/081 

 (055: سیف،همان)ی استرلینگ، ات گیالن برحسب لیرهارزش وارد

میالدی،  0366بدول فوق مصداق این مطلش است که واردات از روسیه و واردات بومی در سال 

 13میالدی، که خبری از طاعون در گیالن نبود، به ترتیش  0361یعنی سال طاعونی به نسبت با سال 

ست که واردات گیالن از اروپا در همین سال ها این درحالی ا. دهد درصد کاه  نشان می10و 

اگر این اف ای  و کاه  را با هم مقایسه کنیم، مقدار کاه  واردات از . اف ای  داشته است

،براساس اطالعاتی (درصد50)روسیه و واردات بومی به مراتش چشمگیرتر از واردات از اروپاست 

میالدی، گرچه تأثیرات مرگباری  0366سال  توان به این نتیجه رسید که طاعون که داده شد، می

میالدی،  0360-0362میالدی، و یا قحطی ب رگ،  0381-0380های  مشابه طاعون ب رگ سال

البته این تأثیرات عمیق نبود، . نداشت، ولی در کوتاه مدت تأثیرات زیادی بر اقتصاد گیالن گذاشت

طاعون بازگشت، بلکه بسیار فراتر از آن هم زیرا اقتصاد گیالن نه فقط با سرعت به موقعیت پی  از 

 .رفت

در پایان،بیان این نکته ضروری است کهفقدان مطلق بهداشت عمومی و عدم آگاهی ناقالن      

های واگیردار در طول قرن بود،که عالوه بر تلفات  بیماری،عمده ترین عوامل  گسترش بیماری

فرار از میدان بال به کشورهای همجوار در پی بسیار، مهابرت سیل گسترده ای از افراد را برای 

ترین عامل  کاه  نیروی کار انسانی مهم. همین عوامل کاه  بمعیت را به همراه آورد.داشت
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از اینرو،رکود اقتصادی در این دوره وبود . رکود در اقتصاد کشاورزی و کارگاه های صنعتی بود

 . داشت

 نتیجه گیری

ترین  ها بر اقتصاد، از مهم ین دوره و تأثیرمستقیم یا غیرمستقیم آنهای واگیردار در ا بروز بیماری

سه علت را .باشد ی ناصری می ی پنجاه ساله مباحو تاریخ ابتماعی و اقتصادی ایران در دوره

 :ها بر اقتصاد بر شمرد توان اسباب احتمالی تشدید وبا و تأثیر آن می

. عقش ماندگی برسطح زندگی اقشار بامعه عقش ماندگی اقتصادی و ابتماعی و تأثیرات این.0

عدم نظافت . رود بمعیت ایران دائماً رو به تقلیل مى: نویسند محققان رابع به بمعیت ایران چنین مى

و ندانستن دستورهاى بهداشتى موبش تولید افکار موهوم و خرافاتى شده است و در موقع بروز 

بمعیت .مردم به چی هاى موهومى متوسل شوند امراض مُسری، مانند وبا و طاعون،سبش می شود تا

ی نهایی این می  رسد، تولید محدود است و نتیجه ترین حد برای زنده ماندن می دراین بامعه به کم

تعادل »رسند که  شود که بوامع سنتی یا بوامع ماقبل صنعتی به تعادلی بین بمعیت و تولید می

خش است که اکثریت مردم در این بوامع فقیر، و از لذا مش. است« تعادل بخور و نمیر»یا « معیشتی

ای  ی بد رابطه توان گفت که وبا با فقر و تغذیه به عبارتی، می .اند نظر تأمین مادی زندگی، محروم

 .مستقیم دارد

تعداد نفوس در هر کشور، یکى از عوامل اصلى ثروت و قدرت . فقدان مطلق امکانات بهداشتی. 2

ر  زاد و ولد در این دوره باال بود، ولی به علت پایین بودن بهداشت عمومی ن. رود ملى به شمار مى

با اف ای  مرگ و میر، تعداد نیروی . های واگیردار، می ان مرگ و میر اف ای  یافت و بروز بیماری

ای از  سیل گسترده. کار انسانی تقلیل یافت و همین مسئله بحران های اقتصادی را به همراه آورد

برای . ای گذران زندگی به کشورهای همجوار، نظیرروسیه، قفقاز و عثمانی مهابرت کردندافراد بر

های وبا و طاعون در مناطق شمالی  میالدی، به سبش بروز بیماری 0361-0366نمونه در سال های 

ها به  در این سال ها می ان صادراتی که از این استان. کشور، کشاورزی با مشکل حاد موابه شد

گرفت، کاه  چشمگیری یافت و مناسبات اقتصادی را با مشکالت  ز نقاط صورت میبرخی ا

 .ای موابه ساخت عدیده
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شود و از نظر بهداشتی بی خطر  همه گیر بودن این باور نادرست که آب باری هرگ  آلوده نمی. 8

ور زیرا آب شرب از مجراهای سرباز و بدون حفاظ عب. ترین عامل بود آب آلوده نی  مهم.است

ی اموات را بسوزانند و تا  های دربار به مردم گوش د کرده بودند که البسه که بارچی با این. کرد می

ها را مرتش آهك ب نند، ولی مردم به این  های شرب را نیاآلیند و دَر چاه آنجا که ممکن است آب

بسیار زیاد به حتی در برخی اوقات مردم به دلیل نا آگاهی و مرگ و میر .موارد توبهی نداشتند

همین عوامل بود که بعدها سبش همه گیر شدن وبا در . ریختند ناچار ابساد مردگان را به دریا می

 .این دوره شد

 کتابنامه

 فارسی. الف

 ج، 1،الدوله نیام خان فرخ مدارک و اسناد،0851. میان،کریاصفهان .1

 .تهران تهران،دانشگاه

 خاندان اسناد،0835. اناصغرعمری عل وی غفار م،بهرامیان،کریاصفهان .2

 .افشار محمود موقوفات ادیتهران،بن ج، 2 ،یغفار

 خاطرات ی روزنامه،0836. خان حسن اعتمادالسلطنه،محمد .3

 .ریرکبی،تهران،اماعتمادالسلطنه

 ،یرضوان لیمحمداسماع تصحیح به ،یناصر منتظم خیتار،0816.. هههههههههههههه .4

 .کتابی ایتهران،دن ،8 ج

ب .5

 ی مؤسسه ی تربمه ،(1273-1943)رانیا اقتصاد ،0818. انیبول ر،یار

 سازمانی حسابرس ی برنامه،تهران،مؤسسه سازمانی مل عیصنا سازمانی حسابرس

 .برنامه سازمانی مل عیصنا

 .روز ،تهران،فرزانتجدد ی شهیاند و انیرانیا،0838. دیبهنام،بمش .6
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 ج،2 ،ینداربها کاووسیک: ی ،تربمهانیرانیا و رانیا،0813. ادوارد پوالک، .7

 .یتهران،خوارزم

 ،لیدوتوکوی الکس و نویدوگوب کنتی ها نامه،0858.نو،کنتیدوگوب .8

 .نایس ،ابن]با یب[،یا مراغه مقدم اهلل رحمت ی تربمه

 .تهران،عطار ،0ج ،یییح اتیح،0860. یییح ،یآباد لتدو .9

 .تهران تهران،دانشگاه ،01ج ،دهخدا ی لغتنامه،0868. اکبری خدا،علده .11

 بعفر ی تربمه ،رانیا دارالمرز اتیوال،0851. ل. ه نو،یراب .11

 .رانیا فرهنگ ادی،تهران،بنیخمام

 .ریتصو ی ،تهران،خانهانقالب و دولت،0861. اضیف هد،زا .12

 .،تهران،زواریدیسع اصغری عل ی تربمه ،ها نیآئ و آدمها،0812. کارنا رنا،س .13

 رانیای خیتاری شناس تیجمع بری درآمد0866. روسیس ان،یعدوندس .14

 .فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ ر،تهران،سازمانعصرقاجا در

 سنوات نینخست از هیوبائ ی رساله)مرگامرگ ادگاری،0860بهار. هههههههههههه .15

 .5 ش ،2 س ،بهارستان اسناد،(یعصرناصر

 ،به(وحشت و خوف دوران)احیس حاج خاطرات،0856. دیحم اح،یس .16

 .ریرکبیام گلکار،تهران، اهلل فیس تصحیح

 قرن در رانیا اقتصاد و جامعه»)شده گم قرن،0836. حمدا ف،یس .17

 .ین نشر ،تهران،(نوزدهم

 .آمه ،تهران،کتابرانیای ساالر استبداد در بحران،0861 هههههههههههه .18

 .نی،تهران،فرانکلاحمد کتاب،0811. میعبدالرح طالبوف، .19

 دری دار هیسرما شیزا وی تسن نظامی فروپاش،]تایب[. احسان ،یبر .21

 ،استکهلم،نشرتیمشروط انقالب ی آستانه تا قاجار تمرکز غازآ از:رانیا

 .توده
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 آژند،تهران، یعقوب ی تربمه ران،یای اقتصاد خیتار،0816. چارل  ،یسویع. 20

 .گستره نشر

 ی تربمه ،قایآفر شمال و انهیخاورمی اقتصاد خیتار،0813. ههههههههههههه. 22

 .نیآر ،تهران،یکوثر عبداهلل

 اقبال عباس ی تربمه ،رانیا دربار در سال سه،0835 ه،یفوور .28

 .علم انتشارات ،تهران،یانیآشت

 دیوحی غالمعل ی تربمه ،رانیا ی هیقض و رانیا،0831. ناتل برج کرزن، .21

 .یفرهنگ وی علم انتشارات ،تهران،یمازندران

 ،تهران،یمنصور اهلل حیذب ی تربمه ،رانیا در سال سه،]تا یب[. کنت نو،یگوب .25

 .توس انتشارات

 ،تهران،باودانیحیفص نیمیس ی تربمه ،قاجار عصر رانیا،0865.ان لمتون،  .21

 .خرد

 نشر پهلوان،تهران،  یچنگ ی تربمه ،رانیا در دولت هینظر،0866. ههههههههههه .26

 .ویگ

 .آمه منفرد،تهران،کتاب افسانه ی تربمه ،قاجار دوران،0836. ونسا ن،یمارت .23

 .،تهران،زوار0ج ،منی زندگان شرح،0831. عبداهلل ،یمستوف .26

 منوچهر ی تربمه ،خیتار و تمدن در طاعون،0862. امیلیو ل،ین مك .81

 .وستا نشر خمسه،تهران،ی گدلیب

 .گستره نشر ،تهران،حکومتی بال و وبا بتیمص،0853. هما ناطق، .80

 ی دوره در وبای اقتصاد وی اجتماع ریتأث" ،0851 وریشهر هههههههههههه  .82

 . 13 ش ن،ی،نگ"هیقاجار

 خانی نقلیحس اسناد و ،خاطرات0812. خانی نقلیحس ،یماف طنهالسل نظام .88

 .رانیا خیتار تهران،نشر ج 8 ،یماف السلطنه نظام
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 دری افتگین توسعهی خیتار موانع،0831. یمصطف خواه، وطن .81

 .فرهنگ وزارت انتشارات و ،تهران،چاپرانیا

 .هق0216 صفر 05 ،010 ش ،هیاتفاق عیوقا .85

 .هق 0216ی الثانی بماد 3 ،016 ،ش ـــــــــ .81

 .ق.ه 0216 شعبان 01 ،02 ش ،ـــــــــ .86

 .هق0216 شعبان 21 ،022 ش ،ـــــــــ .83

 .هق0261 محرم 2 ،011 ش ،ـــــــــ .86

 .هق 0261 صفر 05 ،011 ش ،ـــــــــ .11

 .هق0261 صفر 26 ،013 ش ،ـــــــــ .10

 .هق0268 قعهیذ 8 ،881 ش ،ـــــــــ .12

 .هق0216 صفر 1 ،61 ش ،ـــــــــ .18
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