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تاریخ دریافت1396/12/12 :
تاریخ پذیرش1397/02/10 :
شماره صفحات83-93:
چکیده
از جمله موضوعات مغفول در پژوهشهای معاصر ،تاثیر جدایی هرات بهواسطۀ عهدنامۀ صلح پاریس
(1273ق1857 /م) بر حیاتِ اقتصادی خراسان طی سه دهه بعد از آن محسوب میگردد .هدف از
این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی ،پاسخ به این پرسش میباشد که موضوعات اقتصادی
متاثر از این افتراق چه بوده و چه ثمراتی را بر زندگانی مردم خراسان به دنبال داشته است؟ با وجود
قِلَتِ منابع در این زمینه و مبتنی بر نگاهی جزئینگر و با رویکردی تحلیلی-تطبیقی ،یافتهها حاکی
از آن است که مهمترین تاثیر ،انسدادِ مسیر تجاری شرق به غرب و بالعکس بود که در پی آن
شهرهای خراسان از مزایای داد و ستدهای تجاری محروم گردیدند .همچنین کاهشِ رونقِ
کاروانسراها و موقعیتهای شغلی حاصل از آن ،تغییر کاربری زمینهای کشاورزی مبنی بر کشت
تریاک و استقبال از تجارت این محصول و در نهایت رواج اجناسِ روسی و افزایش قیمتِ کاالها از
جمله مسائل تاثیرگذار بر حیات اقتصادی خراسان در دوره زمانی 1273ق تا 1313ق محسوب می-
گردد .در این بین نقش سیاستگذاریهای انگلیس در راستای منافعی همچون ایجاد حریمی امن
برای هند و نیز کسب درآمدهای تجاری مبنی بر انسداد گذرگاه هرات و توجه به خلیج فارس برای
مبادالت ،حائز اهمیت میباشد.
واژههای کلیدی :اقتصاد ،هرات ،خراسان ،انگلیس ،قاجار
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مقدمه
هرات در بستر تاریخی ایران ،پیوسته یکی از نقاط دارای اهمیت
از ابعاد گوناگون سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و به ویژه اقتصادی
محسوب میگردید ،چنانکه گواه آن را میتوان تنشی مستمر
میان ایران و ازبکان برای در اختیار داشتن آن در دورۀ صفوی
دانست .با وجود این که در دوره حکومت نادرشاه ،هرات در اختیار
ایران قرار گرفت ،اما بهواسطه عدم ثبات سیاسی در عصر
جانشینان او ،افغانها بر هرات مسلط شدند .این جداییطلبی با
قدرتیابی قاجارها مورد تامل قرار گرفته و حکمرانانی همچون
فتحعلیشاه خواستار انقیادِ هرات گردیدند ،این در حالی بود که
در تمام این مدت هرات به عنوان بخشی جدا از ایران محسوب
نمیگردید و تعامالت این شهر با سایر مناطق خراسان در جریان
بود و آنچه موجب تمرد هرات به حساب میآمد ،عدم اطاعت از
حکومت مرکزی و مواردی همچون عدم پرداخت خراج ساالنه و
شورشهایی گاه توأم با غارت بعضی از نواحی بود.
در این بین انگلیس که از آغاز حکومت قاجار ،در راستای
اهدافِ سیاسی خود ،هرات را در کانون توجه قرار داده بود،
سرانجام به عملیسازی نقشههای از پیش تعیین شده پرداخت.
از این رو ،دولتمردان انگلیسی در راستای ایجاد حریم امنیتی برای
هندوستان ،سیاست تحریک و اغوای افغانها بر علیه ایران را
بهصورت غیر علنی در دستور کار قرار دادند .در پی آن به فرمانِ
فتحعلیشاه ،نخست از سوی عباسمیرزا و سپس فرزند او محمد
تالشهایی برای سرکوب شورشها و جداییطلبیهای هرات
صورت پذیرفت اما با موفقیت چشمگیری همراه نبود .پس از آن
در پی کاهش روابط خصمانه و انقیاد نسبی در زمان ناصرالدین
شاه و ایجاد روابط نسبتا دوستانه میان هرات و دربار ایران،
انگلستان سیاست تفرقهافکنی و تحریک هرچه بیشتر را دنبال
نمود و سرانجام در پی ایجاد تنش نظامی و ورود سپاه ایران به
هرات ،انگلیس به بهانۀ در خطر قرار گرفتن مرزهای هند به ایران
اعالن جنگ داده و ثمره آن مطالبهای سودجویانه و استعماری
مبنی بر جدایی هرات بهواسطه عهدنامۀ صلح پاریس (1273ق/
1857م) بود 1.به موجب آن ایران متعهد گردید بالفاصله هرات
را تخلیه و از هرگونه ادعا نسبت به آن صرف نظر کند و در امور
داخلی آن هیچگونه دخالتی نداشته باشد .این عهدنامه زمینه را
برای تسلط نهایی انگلیس بر هرات فراهم آورد ،چنانکه دو دهه
بعد از آن (1296ق1879 /م) با انعقاد معاهده صلح گندمک،
افغانستان را که هرات نیز دیگر بخشی از آن محسوب میگردید
 . 1برای آگاهی بیشتر از گزراشهای روزانه ،ر.ک ( Unknown, 1857:

.)230-238

بهصورت تحتالحمایه خود درآورد (Malleson, 1880: 85؛
Tate, 1911: 158-160؛ Kuhzad, 1957: 90-93؛
.)Gustafson, 2013: 536-539
پیشینه پژوهش

هرچند در دهههای اخیر پژوهشگرانی همچون محمود در کتاب

تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم میالدی
( ،)1378مهدوی در کتاب تاریخ روابط خارجی ایران از ابتدای
دورۀ صفویه تا پایان جنگ دوم جهانی ( ،)1369مدنی در کتاب
تاریخ تحوالت سیاسی و روابط خارجی ایران (بیتا) ،متولیحقیقی
در کتاب افغانستان و ایران :پژوهشی پیرامون روابط سیاسی و
چالشهای مرزی از احمدشاه درانی تا احمدشاه قاجار (،)1383
بهمنیقاجار در مقالۀ پایان حاکمیت سیاسی ایران بر هرات
( )1385و دهقاننژاد در مقالۀ انگلستان و معاهده استعماری
پاریس ( )1387اشاراتی در زمینۀ پژوهش حاضر داشتهاند ،اما
بیش از همه بر منازعات سیاسی-نظامی میان دربار فتحعلیشاه
و ناصرالدینشاه با هرات و نیز تالش دولتمردان انگلیس برای
جدایی هرات را مورد توصیف قرار دادهاند .همچنین در میان
پژوهشهای غیر فارسی  Gammellدر کتاب (The )2016
 Pearl of Khorasan: A History of Heratو  Hentyدر
کتاب (To Herat and Cabul: a story of the first )2001
 ،Afghan Warهمچنین  Volodarskyدر مقالهای با عنوان
(Persia's foreign policy between the two )1985
 Herat crisesو  Alderدر دو مقاله مشروح و پیاپی در مجله
مطالعات خاورمیانه ( )1974با عنوان The key to India?:
 Britain and the Herat problemتا حد فراوانی مشابه
محققان ایرانی به بیان تاریخچهای مختصر و اشاره به تنشهای
میان ایران و هرات در دوره قاجار و نقش انگلیس به عنوان دولتی
ثالت در راستای اهداف استعماری در هرات پرداختهاند .اما اشاره-
ای به تاثیر این جدایی بر اقتصاد خراسان و یا حتی بالعکس بر
اقتصاد هرات نداشته و بیشتر مبتنی بر رویکرد سیاسی-نظامی به
تحلیل این جدایی پرداختهاند.
روش پژوهش

بر این اساس پژوهش حاضر با توجه به کمبود منابع موجود با
تکیه بر روش توصیفی بر پایۀ منابع کتابخانهای و توجه بر
رویکردی تحلیلی در پی بررسی تاثیر جدایی هرات بر حیات
اقتصادی خراسان در بازه زمانی  40ساله (پس از جدایی 1273ق
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تا پایان عصر ناصری 1313ق- ).که آنیترین تغییرات بر ساختار
اقتصادی به واسطه این جریان رخ داده است -میباشد .از این
رو در ابتدا به صورت گذرا به پیشینۀ اقتصادی هرات اشاره و
سپس به تجزیه و تحلیلِ مهمترین موضوعات اثرگذار بر حیاتِ
اقتصادی خراسان که شامل مسدود شدن مسیر تجاری شرق به
غرب ،کاهشِ رونقِ کاروانسراها و موقعیتهای شغلی ،افزایش
کشت و تجارت تریاک ،رواج اجناسِ روسی و افزایش قیمتِ
کاالها ،پرداخته میشود.
پیشینۀ اقتصادی هرات
هرات در خراسان بزرگ ،از جمله شهرهای ایران تا عصر تیموری
محسوب میگردد که از سابقهای کهن برخوردار و در قرن  3الی
5ق .از جمله شهرهای مهم و از آن بهعنوان اشرفِ بقاع خراسان
یاد میشد .اما به احتمال فراوان ،زمینههای رشد چشمگیر آن در
قرن 6ق .فراهم گردید .در حکمرانی سالطین غور از سویی مبنی
بر سیاستهای نظامی و از سوی دیگر با توجه بهویژگیهای
اقلیمی ،هرات بهمرتبهاى ممتاز از عمران و آبادانی و متعاقبا رشد
اقتصادی دستیافت 1و این روند تا زمان استیالی مغوالن بر آن
باقی بود .هر چند یورش مغول و بهویژه «تولوی» بههرات ،قتل،
غارت و نابودی کانونهای اقتصادی بسیاری در سرزمینهای آباد
این منطقه از خراسان را بههمراه داشت ،اما «اوکتای قاآن» همت
بهبازسازی هرات نهاد .پس از آن با یورش تیمور بههرات و انتقال
اهل حرف بهسمرقند ،تا حدودی این شهر جایگاه اقتصادی خود
را از دست داد ،اما بهواسطه دارا بودن شرایط ژئوپلیتیک ممتاز،
در اندک زمانی ،مجدد هرات مورد توجه شاهزادگان تیموری قرار
گرفته و حتی بهجایگاه اقتصادی برتر از عصر غوریان دست
یافت 2.پس از تیمور و تنشهای جانشینی ،شاهرخ برای
نخستینبار در طی تاریخ هرات ،این شهر را دارالسلطنه نامید و
به آن جایگاهِ سیاسی ممتازی بخشید .پس از او ،این شهر به-
عنوان پایتخت تثبیت گردید ،چنانکه سلطان ابوسعید و سپس
سلطان حسین بایقرا آن را دارالسطنه خود قرار دادند (قزوینی،
556 :1373؛ جوزجانی129/2 :1363 ،؛ میرخواند:1380 ،
5154/10؛ خواندمیر.)183-184 :1372 ،

 .1در این زمان هرات بهمرتبهاى ممتاز از رشد اقتصادی دست یافت ،به-
نحویکه در این شهر  12000دکان و  6000حمام ،کاروانسرا و آسیاب و
 353مدرسه و خانقاه احداث شد و حدود  400040خانه در هرات وجود داشت
(غفاریکاشانی30 :1414 ،؛ مفید.)819/3 :1385 ،
 .2برای آگاهی بیشتر در زمینۀ موقعیت هرات از عصر سلجوقی تا مغوالن،
ر.ک.)Paul, 2000: 106-114( :

در این دوره عالوه بر عامل سیاسی ،موقعیت و جایگاه
جغرافیایی هرات از جمله جریانات تاثیرگذار بر اقتصاد آن بود .به
دلیل قرارگیری هرات در مسیر راه ابریشم و عبور کاروانهای
بزرگ تجاری که هرات در حکم دروازۀ ورود به هند محسوب
میگردید ،موجب شد تا این منطقه از نظر اقتصادی به رشد و
شکوفایی قابل توجهی دست یابد 3.عطف به این شرایط،
هیأتهای تجاری خارجی همچون هند ،چین و مصر راهی
دارالسلطنه گردیده و به مبادالت اقتصادی میپرداختند (حافظ-
ابرو .)14 :1372 ،بنابراین در هرات عصر تیموریان ،فعالیتهای
تجاری و بازرگانی به طور وسیع در جریان بود و در حقیقت رفاه
و شکوه شهر هرات در نتیجۀ چرخۀ تجارتی پررونق و فعالی بود
که از سویی بنا بر موقعیت جغرافیایی و نیز سایر ظرفیتهای این
ناحیه همچون نیروی انسانی و سرمایهگذاری دربار ،در استمرار
بود (مظاهری48/1 :1388 ،؛ عاملی.)367/1 :1390 ،
در عصر صفویه ،هرات با توجه به اینکه از مرکزیت سیاسی
خارج گردید ،اما همچنان برای حمکرانان صفوی بهویژه از منظر
استراتژیک حائز اهمیت بود ،چنانکه گواه آن ،جنگهای پی در
پی با ازبکان بود ( .)Burton, 1988: 120-121در این عصر،
هرات یکی از مناطق مهم خراسان و از دارای موقعیت اقتصادی
همانند دورۀ تیموری و شناخته شده و متعاقبا مقصد بسیاری از
کاروانهای تجاری از عزیمت به خراسان هرات و خروج از
مرزهای آن به سمت شرق بود .در این روزگار اگرچه سایر مناطق
بهویژه اصفهان پس از انتخاب به پایتختی ،از رشد و پیشرفت
چشمگیری در بیشتر زمینهها از جمله اقتصادی برخوردار شدند،
اما در شرق ایران ،هرات همچنان در کانون توجه فعاالن
اقتصادی داخلی و خارجی قرار داشته و کاروانهای تجاری هرات
را بهعنوان مرکزی حیاتی برای داد و ستد و ادامه تجارت به خارج
از ایران میشناختند .چنانکه تجار ابریشم خام ،پارچههای نخی،
قند ،برنج ،عطریات ،ادویه ،سنگهای تزیینی و قیمتی ،مواد
رنگی و فوالد وارد و در در مقابل فرآوردههای کشاورزی ،حریر،
فرش و مصنوعات چرمی را به هند صادر میکردند (فوران،
 .)71-72 :1377لذا به نظرمیرسد که بخشی از صادرات و
واردات این کاالها از راه زمینی و از مسیر هرات صورت پذیرفته
و این منطقه به عنوان پلی بین کارواهای تجاری داخلی و خارجی
 .3راه ابریشم در مسیر هرات ،به چهار راهِ فرعی منشعب میشد .1 :در امتداد
هریرود از سرخس به مرو .2 .از سمت شمال شرقی به کرُخ و غرجستان و
مرغاب و مرو . 3 .از جنوب به اسفزار و فراه که از آنها شاخهای در سمت
جنوب غربی به سیستان و راه دیگر از سمت جنوب شرقی به بُست و سپس
به مولتان در هندوستان .4 .هرات به فوشنج ،جام ،فرهادگرد ،نیشابور ،خواف،
زوزن ،قاین و گناباد (ساسانپور22-24 :1383 ،؛ چکنگی)24-28 :1375 ،

 |86فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

برای ورود به سرزمینهای شرق دور بوده است .چنانکه وجود
کاروانسراهای متعدد در خراسان و در مسیرهای منتهی به هرات
را میتوان نشانی از این رونق تجاری دانست (رضوانی:1384 ،
187-188؛ پارسادوست.)373-374 :1388 ،
در دورۀ افشاریه ،مشهد مرکز حکومت تعیین گردیده و هرات
همچنان دارای اهمیت اقتصادی و تجاری بود .چنین به نظر
میرسد یکی از دالیلی که باعث شد در این زمان مشهد به عنوان
یک شهر مهم از نگاه حکومت تلقی شود ،فارغ از اهمیت سیاسی،
قرارگیری در مسیر تجاری هرات بود ،چنانکه کاروانهای تجاری
بزرگی همه روزه رهسپار مشهد و هرات گردیده و به داد و ستد
کاال در این مناطق میپرداختند و این جریان رشد فعالیتهای
اقتصادی را نیز به همراه داشت (گابریل178 :1348 ،؛ انصاری-
رنانی .)100-101 :1380 ،با وجود سکوت نسبی منابع ،چنین
دریافت میگردد که در دوره زندیه ،کریم خان توجۀ چندانی به
شرق ایران و شهر هرات نداشته و بیشترِ تالشِ او مصروف
عمرانِ شیراز (پایتخت) بود .با این حال ،چنین به نظر میرسد که
مبنی بر ساختار و الگوی کهنِ تجاری هرات ،همچنان حیات
اقتصادی –مبتنی بر نگاهی تطبیقی به ادوارِ قبل و بعد از آن-
در این شهر استمرار داشته و مقصد بسیاری از کاروانهای تجاری
محسوب میگردیده است.
با دستیابی قاجارها به قدرت ،توجه به موقعیت اقتصادی
هرات از دو بعد داخلی و بهویژه خارجی مورد نظر قرار گرفت.
حکومت قاجار هم زمان با رقابت تنگاتنگ دولتهای متخاصم
روسیه ،فرانسه و انگلستان در ایران بود و در چنین شرایطی از
نگاه استعمارگرانی همچون انگلیس که هرات را در حکم دروازۀ
ورود به مستعمرۀ حائز اهمیتشان یعنی هندوستان و حفظ حریمِ
آن میدانستند ،دخالت و حفظ موقعیت و حضور در این منطقه
برای آنان دارای اهمیت بود .عالوه بر بعد سیاسی و نظامی،
بهرهمندی از ظرفیتهای اقتصادی این ناحیه عاملی دیگر
محسوب میگردید که دولتمردان انگلیسی همواره به آن توجه
داشتند (Collen, 1906: 6-7؛ .)Foran, 1989: 10
هرات از جهت موقعیت جغرافیایی ممتاز و قرارگیری در
مسیر کاروانهای بزرگ تجاری و به عبارتی مبدل شدن به
آخرین بارانداز تجاری در شرقِ ایران در خراسان دارای موقعیت
اقتصادی ممتاز بود و این موضوع نمیتوانست از نگاه
استعمارگرانی چون انگلیس دور بماند .همچنین وجود جلگهها و
دشتهای حاصلخیز ،آب فراوان و محصوالتِ طبیعی فراوان
موجب گردیده بود که در این زمان لقب «انبار غلّۀ آسیا» را برای
هرات به دنبال داشته باشد .عالوه بر این هرات لقب «کلید
هندوستان» را دارا بود ،چرا که هر نیرویی که در آنجا مستقر

میشد ،در مقابلش ،تا سرحد هندوستان مزارع و جلگههای سبز
و پرمحصولی قرار گرفته که وسائل ارتباط و لشکرکشی را از هر
حیث فراهم مینمود (نیر296-297 :1344 ،؛ Colonel, 1886:
 .)143در این بین ،دولتمردان انگلیسی بر اهمیت هرات واقف و
برای شناخت هرچه بیشتر آن تالشهای گستردهای انجاد داده
بودند .به عنوان مثال ،کریستی و پاتینجر دو افسر جوان انگلیسی
و به عنوان جاسوسانی از سوی جان ملکم بودند که مأموریت
شناسایی سرزمینهایی از جمله هرات را داشتند .آنان در گزارش-
های خود شیفتۀ رونق و حاصل خیزی هرات گردیده و بیان
داشتند که این شهر در اختیار هر ارتش مهاجمی که قرار گیرد
آذوقه و احتیاجات آن را تأمین مینماید (هاپکرک-57 :1379 ،
.)52
از منظر اقتصادی نواحی خراسان بهواسطه رواجِ فعالیتهای
تجاری از اوضاع کلی و عمومی مطلوبی برخوردار بودند چرا که
تا قبل از انتزاع هرات ،کارکرد بازارهای این شهر ،بر رونق
اقتصادی سایر شهرها و مناطق خراسان تأثیرگذار بود .به عنوان
نمونه ،شهر مشهد هرچند در ادوار گذشته با بخارا و قندهار و بلخ
و هرات تجارت معتبری داشت در اوایل دورهی قاجار نیز ،عالوه
بر اینکه یک شهر زیارتی محسوب میشد ،مرکز پر رونق
بازرگانی نیز به شمار میرفت و یکی از شاهراههای حیاتی ورود
کاال از آن به هرات و بالعکس بود (لمبتون155 :1375 ،؛ امام،
 .)191-192 :1348با این حال به موجب عهدنامۀ صلح پاریس
و جدایی هرات ،حیاتِ اقتصادی خراسان تا حد بسیاری تحت
تاثیر قرار گرفت و آثار مهمی همچون مسدود شدن مسیر تجاری
شرق به غرب ،کاهشِ رونقِ کاروانسراها و موقعیتهای شغلی،
افزایش کشت و تجارت تریاک ،رواج اجناسِ روسی و افزایش
قیمتِ کاالها را به همراه داشت.
انسدادِ مسیر تجاری شرق به غرب
اصلیترین و مهمترین پیامد جدایی هرات بر خراسان ،مسدود
شدن مسیر تجاری شرق به غرب بود ،چرا که میتوان سایر
پیامدهای اقتصادی دیگر در جریان انتزاع هرات -که در ادامه به
آنها اشاره خواهد شد -به شدت تحت تأثیر از این مقوله بیان
داشت .تا پیش از جدایی هرات از خراسان ،مسیر تجاری شرق به
غرب و بالعکس در جریان بود؛ چراکه تا آن زمان در سراسر
ایران هیچ جاده شوسهای وجود نداشت و تجار از همان جادههای
کاروانروئی که از هزاران سال پیش وجود داشته عبور میکردند
(پوالک .)300 :1361 ،متعاقبا بیشتر شهرها و مناطق خراسان،
رونق اقتصادی را شاهد بودند ،چراکه کاروانهای بزرگ تجاری
به مقصد شرق ایران از سایر شهرهای خراسان (از جمله خواف،
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تایباد ،تربت جام ،تربت حیدریه ،طبس ،مشهد ،نیشابور و غیره)
نیز عبور کرده و به داد و ستد کاال با مردم آن نواحی میپرداختند
و به تبع این امر ،بازارهای مناطق و شهرهای خراسان نیز از رونق
نسبی برخوردار میگردید .اما زمانی که هرات مبنی بر عهدنامۀ
صلح پاریس از خراسان منتزع گردید ،این مسیر تجاری مسدود
شد .پس از آن شهرهای خراسان گرفتار اُفتِ اقتصادی
چشمگیری گردیدند و حتی در سطح ملی این جریان تاثیرگذار
قلمداد شد؛ چراکه یکی از منابع سودآور که ایران از اقتصاد جهانی
در اختیار داشت محصول سرزمین خراسان و راه بازرگانی شرق
به غرب بود (هامبلی422/7 :1389 ،؛ ماهوان281 :1388 ،؛
ایزدیمجد.)7776 :1393 ،
بنابراین ،به نحو محسوسی ،سرنوشت و رونق اقتصادی
خراسان ،با هرات در پیوند بود 1چنانکه «این شهر ،توقفگاه
اجباری تمام کاروانهایی بود که از مشرق و جنوب شرقی عازم
ایران بودند و مرکز تمام جادههای اصلی آسیای مرکزی بود که
از مغرب و مشرق به این شهر منتهی میشدند» (خانیکوف،
 .)141 :1375همچنین در سفرنامۀ خراسان و سیستان که به
اوضاع ایران و افغانستان در روزگار سلطنت ناصرالدین شاه
پرداخته و هنگامی نگارش یافته که اندک زمانی از جدایی هرات
گذشته بود ،در خصوص اوضاع اقتصادی مشهد آورده است:
«وضع مشهد از نظر تجارت به هیچ وجه دیگر خوب نیست[]...
در حال حاضر بیشتر تجّار این شهر ورشکسته شده و در وضعیت
بدی به سر میبرند .فعالیتهای اقتصادی این شهر تقریب ًا
جوابگوی نیازهای مردم خود و حومۀ آن است و بدین ترتیب،
تجارت بزرگی در آن انجام نمیگیرد و تجار دیگر نقش مهم و
قابل توجهی را دارا نیستند» (ییت .)307 :1365 ،بنابراین ،از
دست رفتن شهری چون هرات که از جانب مورخین و محققین،
ثروتمندترین و زرخیزترین ایالت خراسان محسوب میشد

(نیساری ،)97 :1350 ،راه مراوده و بازرگانی ایران با کشورهایی
همچون هندوستان را قطع نمود و ضربهای سنگین بر اقتصاد
ایران و بهویژه خراسان وارد ساخت2 .
اما نکتهای که در این بین قابل تحلیل است ،انگیزۀ دولت
انگلیس از مسدود کردن مسیر تجاری شرق به غرب بود .هرچند
در نگاه نخست انعقاد عهدنامۀ صلح پاریس را شاید بتوان راهکار
انگلیس برای تسلط نهایی بر هند دانست ،اما فراتر از آن اهداف
اقتصادی نیز در کانون توجه دولتمردان این کشور قرار داشت .با
توجه به پیشینۀ انگلیس و تالش برای بهدست آوردن امتیازات
اقتصادی از دوره صفوی تا عصر ناصری ،میتوان به این موضوع
آگاهی یافت که یکی از علل جداسازی هرات ،عالوه بر بعدی
نظامی و سیاسی ،نگرشی مبتنی بر رویکرد اقتصادی بود.
انگلیسیها که در دوره قاجار قدرت بالمنازع جنوب ایران و به
ویژه خلیج فارس محسوب میشدند ،با پایان دادن به تسلط ایران
بر یکی از خروجهای ترانزیتی در شرق ایران از سویی بر آن
تسلط یافته و نیز زمینه را برای رونق هرچه بیشتر مسیر تجاری
دریای از جنوب فراهم آوردند (.)Malleson, 1880: 90-95
مسدود شدن مسیر تجاری شرق به غرب که مبتنی بر
سیاستهای مزوّرانه و استعمارگرانۀ انگلیس به وقوع پیوست،
منبعث از انگیزههای دولت مذکور بود .به عبارتی ،انگلیس در نظر
داشت با مسدودسازی این مسیر تجاری مهم ،همچنان بهعنوان
قدرت فائق و برتر در حوزۀ دریایی به فعالیت اقتصادی ادامه دهد.
در حقیقت ،با سد کردن و در اختیار گرفتن یکی از مهمترین
مسیر تجاری ایران ،نه تنها منافع اقتصادی حاصل از این شاهراه
به دولت ایران تعلق نمیگرفت ،بلکه سود سرشار آن نصیبِ
انگلیس گردیده و از سویی با سیاستهای اعمالی ،شرایط رونق
هرچه بیشتر تجارت از طریق خلیج فارس و افزایش قدرت
بازرگانی انگلیس در حوزۀ دریا فراهم گردید3 .

 .1عالوه بر این ،تا زمانی که هرات در قلمرو خراسان قرار داشت ،مردم مناطق
خراسان و از جمله شهرهای مرزی همچون خواف ،تایباد و تربت جام ،به
جهت اشتراکات فرهنگی ،تاریخی ،قومی ،نژادی ،زبانی ،دینی و جغرافیایی با
یکدیگر پیوندهایی خویشاوندی داشتند .لذا این پیوندها موجب شد ،آنان از این
رهگذر به روابط تجاری بپردازند .اما جدایی هرات از سویی موجب قطع
پیوندهای خویشاوندی و نیز سبب شد تا مراودات و تعامالت بازرگانی آنها
نیز به یکباره قطع شود .به هر روی ،مرز میان ایران و افغانستان مبدل به یک
مانع اقتصادی شد (زرقانی.)102 :1386 ،
 .2با بررسی گزراشهای تاریخی شاهد این جریان میباشیم که پس از صلح
پاریس ،گاه بهصورت بسیار اندک این روابط تجاری در قالب کاروانهایی
صرفا از ناحیه هرات و در قالبی غیر منسجم و موسمی ادامه یافته است،
چنانکه گزارش گردیده «[ ]...دهم نوامبر  1863هرات ،این دروازۀ آسیای میانه
را در معیت کاروان بزرگی که به مشهد میرفت ترک کردم .کاروان شامل

دوهزار نفر میشد[ ]...کاروان متشکل از عدۀ زیادی مرد بود که اعضای آن
بازهم به گروههای کوچکتر تقسیمبندی شده بود .مرا به جمع افغانهای اهل
قندهار دادند که به کار داد و ستد پوست و نیل میپرداختند و حال داشتند این
کاالها را به ایران حمل میکردند» (وامبری.)262 :1372 ،
 .3با این حال نمیتوان اینگونه برداشت کرد که تجارت در خراسان بعد از
عهدنامۀ صلح پاریس به یکباره متوقف گردید .مبتنی بر گزارش سیاحان چنین
به نظر میرسد که در تمام نواحی خراسان افول تجارت به تدریج حاکم گردیده
اما در این بین شهرهایی همچون مشهد بهعنوان کانونی برای فعالیتهای

صنعتی و صادارت کاالهایی -همچون فیروزه به کشورهای اروپایی-
همچنان به حیات تجاری خود ادامه دادهاند (مکگرگر:1366 ،
261/1؛ شیندلر.)204 :1347 ،
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کاهشِ رونقِ کاروانسراها و موقعیتهای شغلی
یکی دیگر از پیامدهای اقتصادی جدایی هرات بر خراسان که تا
ل انسدادِ مسیر تجاری شرق به غرب بود ،متروک
حد زیادی معلو ِ
ماندن کاروانسراها محسوب میگردید و متعاقبا این جریان،
عاملی موثر در کاهش موقعیتهای شغلی در خراسان بود .مهم-
ترین و حیاتیترین تأسیسات مسیرهای تجاری ،تعداد کثیری از
کاروانسراها بودند که تقریباً در همۀ راهها وجود داشتند .با اینکه
پیدایش کاروانسراها را در شرق ایران به دوران کهن و از زمانی
که تجارت و مبادالت بازرگانی در آن معمول شده بود نسبت
دادهاند ،اما رواج و گسترش کاروانسراها از عصر صفویه به بعد
رونقی بهسزا یافت .در دورۀ حکومت قاجاریه و البته تا قبل از
عهدنامۀ صلح پاریس نیز ،کاروانسراها همچنان از فعالیت قابل
توجهی برخوردار بودند (بارنز61 :1366 ،؛ گابریل178 :1348 ،؛
خانیکوف119 :1375 ،؛ ییت268 :1365 ،؛ خادمیان:1380 ،
 .)953تا پیش از جدایی هرات به جهت در جریان بودن مسیر
تجاری شرق به غرب ،کاروانهای بزرگی از مناطق مختلف
خراسان عبور کرده و بهسوی هرات ،که مقصد نهایی و یا پلی
برای ورود به شرق دور بود ،رهسپار میگردیدند .لذا برای رسیدن
به هرات از مناطق مختلف خراسان گذر و در کاروانسراها توقف
میکردند .این کاروانسراها در اکثر مناطق خراسان به تعداد قابل
توجهی وجود داشته و فعال بودند .در خراسان میتوان از
شهرهایی چون مشهد ،نیشابور ،سرخس ،خواف ،تربت حیدریه،
تربت جام و تایباد نام برد که کاروانسراهای بزرگ و بسیاری را
دارا بودند (لبافخانیکی.)31 :1384 ،
پویایی این کاروانسراها ،به رونق تجارت و بازرگانی بستگی
داشت و متعاقبا تا قبل از انتزاع هرات از خراسان ،بیشتر این
کاروانسرا از رونق نسبی برخوردار بودند و در این بین امنیت
مطلوبِ مسیرهای تجارتی نیز سبب شده بود تا بازرگانان هندی
و آسیای مرکزی ،ترجیح دهند کاروانهای خود را مستقیماً از
ایران عبور دهند (دوسرسی .)101 :1362 ،اما پس عهدنامۀ صلح
پاریس ،پویایی اقتصاد خراسان با جدایی هرات و مسدود شدن
مسیر تجاری شرق به غرب ،به نحوی دیگر نیز ظاهر شد و آن،
ن
کاهش تعداد کاروانهای مورد کاربری و متعاقبا متروک ماند ِ
کاروانسراها بود ،چراکه وجود کاروانسراهای متعدد و معمور و
بازارها در هر دورهای یکی از دالیل ثبات اقتصادی و تجاری
محسوب میگردد .بهعبارتی دیگر ،تعداد کاروانسراهای فعال در
یک شهر به رونق تجارت در آن بستگی داشت ،چراکه
کاروانسراها ،عالوه بر باراندازِ کاالهای تجاری ،کامل کنندۀ بازار
نیز بودند .بنابراین با نگاه به وضعیت این دو عنصر( ،کاروانسرا و
بازار) میتوان شرایط اقتصادی را مورد بررسی قرار داد .در این

بین از رونق افتادن کاروانسراها ،از جهات مختلفی بر اوضاع
اقتصادی خراسان تأثیر گذاشت ،چراکه آنان همچنین عنصری
موثر در کسب درآمد و اشتغال بودند ،چنانکه تنها عواید حاصل
از کاروانسراها -جز مواردی که خصوصی بودند -به آن میزان
قابل توجه بود که بخش بسیاری از آن وقف مدارس و امور خیریه
میگردید (ماهوان175 :1385 ،؛ ایزدیمجد.)55 :1393 ،
در پی جدایی هرات و رکودِ کاروانسراها پیامد اقتصادی
مستقیم دیگر را میتوان کاهش موقعیتهای شغلی در خراسان
دانست .آنگونه که پیشتر بیان شد ،در اکثر شهرها و مناطق
خراسان بهواسطۀ باز بودن مسیر تجاری و بازرگانی شرق به
غرب ،کاروانسراهایی وجود داشت که محل اقامت کوتاه مدتِ
تاجران و بازرگانان بود .با توجه به سکوتِ نسبی منابع ،چنین
قابل تحلیل است که در این مکانها افرادی بومی حضور داشته
که در زمینههای گوناگون به فعالیتهای خدماتی و یا مبادالتی
و تجاری پرداخته و به واسطه آن امرار معاش و متعاقبا چرخۀ
اقتصادی شهرهای خراسان از پویایی ممتازی برخوردار بود.
چنانکه با بررسی میدانی بنای ظاهری کاروانسراهایی باقیمانده
در شهرهای گوناگون که حلقه واسطه مسیرهای منتهی به هرات
بودهاند دریافت میگردد ظرفیتهای شغلی مهمی در آن جریان
داشته که به طور طبیعی با جدایی هرات ،کاهش اشتغال یکی از
ثمرات آن بودهاست .در نقطه مقابل ،جدایی هرات موجب بیبهره
ماندن خراسان بزرگ از نیروی انسانی موجود در این شهر گردید.
چراکه همواره در اقتصاد هر ناحیه ،جمعیت تأثیری قاطع داشته و
هر اندازه که نیروی کار یا جمعیت فعال در یک جامعه با کثرت
توام باشد ،به همان نسبت تولید و اقتصاد در حال رشد قرار دارد
(جباریان .)59 :1372 ،بر این اساس خراسان از افرادی که در
زمینهها و حِرَف گوناگون تخصص و توانایی داشته و در هرات
اقامت داشتند تا حد زیادی محروم گردید و این جریان یکی دیگر
از حلقههای تاثیرگذار بر اقتصادی خراسان پس از عهدنامۀ صلح
پاریس محسوب میگردید.
افزایش کشت و تجارت تریاک
از دیگر پیامدها و نتایج جدایی هرات ،اشتغال به کشت و تجارت
تریاک محسوب میگردید .پیامدی که تا حد زیادی برخاسته و
نشأت گرفته از سیاستهای استعماری انگلیس در ایران بود .از
آغاز عصر ناصری کشت خشخاش در سرتاسر ایران عمومیت
یافت و پس از آن با نفوذ انگلیس در ایران «تریاک ایران به علت
داشتن مورفینِ زیاد در تجارت نیز وارد شد و انگلیسیها آن را به
قیمت خوب میخریدند [ ]...در اواخر سلطنت ناصرالدین شاه
تریاک را منی ده دوازده تومان میخریدند .کشاورزان خراسان به
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این امید بسیاری از درختها را بریدند و بهجای آنها تریاک
کاری کردند و رفته رفته زراعت تریاک جای گندم را گرفت»
(اعتماد السلطنه719/2 :1373 ،؛ نیز ر.ک :ویلس.)221 :1361 ،
از این رو تجارت و استعمال تریاک آنچنان در خراسان افزایش
یافته بود که در سفرنامه یک سیاح فرانسوی چنین آمده است
«محصول تریاک خراسان از همه جا زیادتر است ،به طوری که
در سال 1889م [1306ق] به اندازه  180000تومان تریاک از
همین ایالت به هندوستان و اسالمبول فروخته شد»( 1دالمانی،
 .)93 :1335او سپس میافزاید «اغلب ایرانیان به کشیدن این
سم مهلک عادت کردهاند و مخصوصا در خراسان شمارۀ تریاکیان
فوقالعاده شده است [ ]...انحطاط اخالقی در اروپا از افراط در
مشروبات الکلی تولید میگردد ولی در ایران بهواسطۀ اعتیاد به
کشیدنِ تریاک ایجاد میشود و آدم تریاکی بیاراده و ضعیف-
النفس است و درکارها عزم و همتی بروز نمیدهد» (همان.)95 :
این در حالی بود که در سالهای پیش از این گزارش و تنها در
اندک مدتی از جدایی هرات در (1285ق1869 /م) تولید تریاک
در خراسان  1400من شاهی 8400( 2کیلوگرم) بود و پس از آن
کرمان و حومه آن با  150من شاهی ،روستاهای تهران با 200
من شاهی ،کاشان و روستاهای آن با  250من شاهی و اصفهان
با  5000من شاهی قرار داشتند( 3عیسوی.)370 :1362 ،
اما در پس پردۀ این جریان ،نیت انگلیس مبنی بر ایجاد
روحیۀ خمودگی در مناطق مجاور با هرات نیز عاملی قابلِ تحلیل
محسوب میگردد .انگلیس بعد از جدایی هرات به اقداماتی
مبادرت ورزید تا بتواند استقالل این شهر را حفظ کند .گویا
سیاستمداران انگلیسی به این نتیجه رسیده بودند که حفظ
استقالل و آرامش مردم هرات از جدا کردن آن مهمتر و نیازمند
سیاستهایی غیرمحسوس میباشد .زیرا از منظر آنان ،این
احتمال وجود داشت که مردم خراسان جهت استراد هرات ،دست
به شورش و جنگ بزنند .چرا که «به راستی که ایران نمیتواند
از نظر دور بدارد که آنچه که در حال حاضر منطقۀ غربی
افغانستان است در ادوار طوالنی تاریخ خراسان شرقی بهشمار
میرفته است و شهریاران و نایبالسلطنهها و حکام ایرانی بر
هرات فرمانروایی میکردهاند و افرادی در آن حدود زندگی می-
کنند که بیشتر سنت و آداب ایرانی و قیافۀ ایشان را دارند و حایل
و مانع طبیعی نیز بین آن منطقه و مشهد نیست» (کرزن:1373 ،
.)696/2
 .1این نکته حائز اهمیت است که میزان تجارت تریاک در این سال 25.6
درصد از صادرات کل کشور را تشکیل میداده است (.)Foran, 1989: 19
 .2هر من شـاهی مـعادل  6کیلوگرم میباشد.

انگلیس از سویی در پی جلوگیری از شورش و اتحاد احتمالی
مناطق مرزی خراسان با هرات و از سویی در پی ایجاد وابستگی
هرچه بیشتر مناطق شرقی ایران برای حفظ امنیت هند بود،
چنانکه در این باره یک افسر انگلیسی درباره موقعیت شهرهای
خراسان چنین نقل کرده است که «موقعیت سیاسی و تجارتی
مشهد این ایام خیلی مهم قابل مالحظه میباشد ،از نقطه نظر
حفظ مصالح ما ،مغرب افغانستان در مقابل هرگونه تجاوزات
سرحدی بایستی محفوظ بماند و تجارت هند و انگلیس از این
طریق ،مسئله مهم دیگر بشمار میرود» (سایکس.)30 :1336 ،
بهترین راهکار را در حمایت غیر علنی از کشت و تجارت تریاک
دانست .از نظر دولت انگلیس ،همسایگان هند باید بیخبر و غافل
میماندند تا خطری متوجه این مستعمرۀ با ارزش نگردد .از این
رو ،به جهت از بین بردن اندیشۀ مقاومت در مناطقی که با وجود
مشترکات فراوان از یکدیگر جدا شده بودند ،بهرهگیری از افیون
را در دستور کار قرار داده و این تجارتِ به ظاهر اقتصادی ،با
اهرمی به نام کمپانی هند شرقی و با چند هدف عملی گردید.1 :
انحطاط فکری و جسمی در راستای ممانعت از انجام قیامهای
مردم خراسان در راستای بازپسگیری هرات .2 .انهدام منابع
داخلی و وابسته کردن آنها به واردات محصوالت خارجی.3 .
کسب بازار فروش محصوالت و استثمار بیشتر مردم شرق ایران.
متعاقبا بهواسطه آنکه انگلیسیها تریاک ایران را با استقبال
خریداری میکردند ،کشاورزان از زراعت گندم خودداری و قسمت
زیادی از اراضی را به کِشتِ خشخاش اختصاص دادند .به گونهای
که تریاک مبدل به یکی از مهمترین اجناس صادراتی گردید.
چراکه سهولت تجارت تریاک به دلیل حجم کم ،سود سرشار و
نقدینه آور بودن این کاال ،از جمله دیگر انگیزهها و دالیل اقبال
شدید مردم و کشاورزان خراسان به کشت و تجارت تریاک بود
(عبدالهیکوهی.)352-355 :1380 ،
رواج اجناسِ روسی و افزایش قیمتِ کاالها
بهواسطۀ کاهش فرصتهای شغلی در خراسان و نیز پرداختن به
مشاغلی همچون کشت تریاک که ثمرۀ آن کوتاه مدت و گاه
مخالف با منافع اجتماعی و مطابق با نظر دولتهای استعماری
همچون انگلیس در راستای وابستگی بیش از پیش مناطق شرقی
بود ،موقعیت ممتازی برای سایر همسایگان ایران در راستای
تامین کاالهای مورد نیاز نقاط شرقی ایران فراهم آمد .یکی دیگر
 .3چنین به نظر میرسد که کشت تریاک حتی پس از عصر ناصری در خراسان
غلبه داشته ،چنانکه آنه کلود که بین سالهای 1327-1328ق -1910/
1909م در خراسان حضور یافته ،بر این امر تاکید داشته است (کلود:1368 ،
.)153
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از پیامدهای اقتصادی جدایی هرات بر خراسان که تا حد زیادی
معلولِ انسدادِ مسیر تجاری بود ،حضور روسیه در مناطق شرقی
از جمله خراسان بود .روسها که مبتنی بر اهداف خود حتی پیش
از جدایی هرات 1در پی نفوذ به این ناحیه و متعاقبا در تنش با
انگلیس بودند ،از فرصت پیش آمده به نحو مطلوب استفاده کردند
(Vambery, 1885: 73, 100؛ .)Marvin, 1885: 79-82
روسیه بعد از سال 1266ق1850 /م بر تفوق تجاری خود در ایران
افزود چنانکه این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا
حدودی توسعه طلبی آن در آسیای میانه و بهویژه در ایران بود.
متعاقبا ایران به بازاری برای کاالهای صنعتی روسیه تبدیل گردید
و روسیه نیز از حالت فشار نظامی کاسته و به وسایل مسالمتآمیز
و رخنۀ اقتصادی متوسل شد (فوران .)177 :1377 ،هر چند در
این بین بسیاری از شهرهای خراسان برای روسیه دارای
کارکردهای حیاتی بودند ،چنانکه به عنوان نمونه مشهد برای
آنان حائر نهایت اهمیت بود ،زیرا کرسی نشین ایالت خراسان
محسوب میگردید که آذوقۀ روزانۀ عشق آباد را تأمین مینمود
(سایکس.)30 :1336 ،
بر این اساس ،روسیه که پیوسته در پی کسب منافع خود بود،
بهواسطه تمرکز انگلیس در هرات و نیز خواست فزاینده مردم
خراسان ،به فعالیتهای تجاری سودآور روی آورد که ثمره آن
گسترش کاالهای روسی در بازارهای خراسان و وابستگی هرچه
بیشتر اقتصاد شرق ایران به این کشور بود .مطابق با گزارش
مورخین و سیاحانی که به خراسان بعد از عهدنامۀ صلح پاریس
سفر داشتهاند ،نفوذ روسها ،در اکثر شئون اقتصادی مردم
خراسان مشهود و تجارت تا حد وسیعی در اختیار این بازرگانان
بود ،چنانکه کاالهای مورد نیاز را خراسان در حد گستردهای از
روسیه وارد میگردید .این نفوذ بر خالف انگلیس که تا حدودی
در لفافه و غیر مستقیم اعمال میگردید به نحوی آشکار بود .به
عنوان نمونه در بازارهای مشهد حجرهها و مغازهها ،دارای
تابلوهایی به روسی و فارسی بودند و همچنین کاالهای موجود
در بازارهای مشهد اغلب اسامی روسی داشتند( 2انتنر:1369 ،
54-55؛ الیس.)118 :1372 ،
بنابراین ،جدا شدن هرات و مسدود شدن مسیر تجاری شرق
به غرب از یک سو و نفوذِ اقتصادی گستردۀ روسها در ایران
بهویژه بعد از انعقاد عهدنامۀ آخال (1298ق 1881 /م) از دیگر
سو ،موجب گردید تا اوضاع اقتصاد خراسان به مرحلهای دیگر از

ضعف و سستی منتهی گردد .در نتیجه روسها ،توانستند
بازارهای شهرهای خراسان را در تحت سلطه گیرند .در حقیقت
آنچه که روسها را در نیل به این هدف ،یاری کرد آن بود که با
جدایی هرات ،ورودِ کاالهای متنوع وارده به خراسان کاهش
یافت .به این ترتیب روسها توانستند بازارهای مشهد و بسیاری
از شهرهای خراسان را به دست بگیرند .به طور مثال ،ادوارد ییت
که بعد از جدایی هرات ،به خراسان سفر داشته است ،در ضمن
گزارش سفر به تربت حیدریه در مورد بازار این شهر چنین آورده
است که «بیشتر آنچه که در بازار یافت میشد روسی بود و معلوم
شد که به جز چند قلم کاال ،مابقی از روسیه به اینجا آورده می-
شود» (ییت .)56 :1365 ،همچنین سایکس که گویا در سالهای
آخر حکمرانی ناصرالدین شاه به شهرهای خراسان سفر داشته
است ،ذکر میکند که «اجناس و امتعه روسها در بازار این ناحیه
بهغایت فراوان میباشد» (سایکس.)30 :1336 ،
موضوع دیگری که با در اختیار گرفتن بازارهای خراسان تا
پایان عصر ناصری در خراسان حکمفرما گردید ،افزایش قیمت
کاالها بود .مبتنی بر پیشینۀ تجارت در ایران ،یکی از ویژگیهای
حضور کاروانها ،کاالهای گوناگون ،فراوان و ارزان قیمت برای
مردم مناطق گوناگون بود (طاهری ،بیتا .)213 :اما انسداد مسیر
تجاری و عدم حضور کاروانها ،بر تنوع و قیمت کاالها در مناطق
خراسان ،تأثیر محسوسی نهاد چنانکه «مردم خراسان از قدیم
االیام روابط تجاری پابرجایی با هرات داشتند و بسیاری از لوازم
زندگی خود را از این طریق تأمین میکردند .بستن این راه باعث
گردید تا بهای این ملزومات نیز به نحو قابل مالحظهای افزایش
یابد» (ییت .)278 :1365 ،در این باره میتوان بیان داشت که تا
پیش از جدایی هرات ،کاروانهایی که به جانب خراسان و به
مقصد هرات و بالعکس رهسپار میشدند ،کاالهای متنوع و
فراوانی به همراه داشته و با مردم شهرها به داد و ستد و مبادله
میپرداختند .به عبارتی ،فراوانی و تنوع کاال ،سبب شده بود تا
کاالها ارزان و قابل تهیه باشد .از طرفی ،تولیدکنندگان داخلی
هر شهر را مجاب مینمود تا در میدان رقابت با دیگر رقیبان تاجر
و بازرگان ،بر کیفیت تولیدات خود بیفزایند .در این میان ،سود
فراوانی نصیب مردم بهعنوان متقاضیان میگردید؛ زیرا در چنین
شرایطِ رقابتی ،کاالهایی با قیمت ارزان و متنوع و نیز باکیفیت
مطلوب ،خریداری میکردند .اما با جدایی هرات این وضعیت
دگرگون شد و شرایطی بر مناطق خراسان مستولی شد که حاکی

 .1در رابطه با تنشهای حاکم میان انگلیس و روسیه به ویژه در سالهای
1255-1258ق برای سلطه بر هرات و مناطق مجاور آن ،ر.ک:
(.)Morrison, 2014: 260-275

 .2برای اطالع بیشتر ،ر.ک( :داود.)32 :1376 ،
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از سیر صعودی قیمت کاالها و سیر نزولی تنوع و کیفیت آنها
داشت.
نتیجه گیری
دوره قاجار و بهویژه عصر ناصری ،به علتِ پیامدهای حاصل از
انقالب صنعتی ،گسترش نظام سرمایهداری و نیز در اولیت
قرارگیری تجارت جهانی ،رقابتی چشمگیر در میان کشورهای
استعماری برای سلطه اقتصادی بر کشورهای آسیایی بهوقوع
پیوست و در این بین ،پشتوانههای سیاسی-نظامی در نقش
مکملی برای دستیابی غیرعلنی به این جریان بروز یافت .ایران
در ادوار تاریخی گوناگون بهواسطۀ موقعیت جغرافیایی ممتاز،
همواره گذرگاه و حلقۀ اتصال تجاری غرب به شرق و بالعکس
محسوب میگردید .در این بین هرات به واسطۀ دارا بودن حکم
باراندازِ کاروانها و نیز دروازۀ ارتباط حائز اهمیت بود .در بین
کشورهای استعماری ،انگلیس از دیرباز به اهمیت موقعیت هرات
آگاهی یافته و بهعلت همجواری آن با هندوستان ،باتکیه بر قدرت
سیاسی-نظامی با انعقاد عهدنامۀ صلح پاریس به هدفِ غایی خود
مبنی بر جدایی هرات و ایجاد حریمی امن برای هند و نیز انسداد
دروازۀ هند بر روسیه نایل آمد .این اقدام تا حدزیادی موجب
ضعف استقالل سیاسی و نیز محدودیت ارضی ایران گردید .اما
این جریانِ آثار گوناگونی اقتصادی کالن در سطح کشور و
اختصاصی را در خراسان از 1273ق تا 1313ق به همراه داشت.
نخستین اثر که آثار چشمگیری را در پی داشت ،مسدود شدن
مسیر تجاری شرق به غرب و بالعکس بود .این جریان از سویی
موجب کاهش صادارت و واردات ،تغییر مسیر تجاری از هرات به
خلیج فارس و وابستگی اقتصادی به انگلیس گردیده و متعاقبا،
کاهشِ رونقِ کاروانسراها و موقعیتهای شغلی از دیگر ثمرات
آن بود .در پی کاهش فرصتهای شغلی ،مشاغلی کاذب که از
سویی آثار منفی اجتماعی و از سویی در راستای منافع انگلیس
بود مورد توجه قرار گرفته و افزایش کشت و تجارت تریاک در
این زمان با رشدی بیش از پیش همراه گردید .متعاقبا روسیه که
از حضور در هند و تعرض به هرات بازمانده بود ،بهواسطۀ بر
شرایط ایجاد شده در بستر اقتصادی خراسان ،مبنی بر کاهش
کاالهای وارداتی مورد نیاز مردم ،از فرصت پیش آمده به نحو
مطلوب استفاده نموده و در اندک زمانی رواج اجناسِ روسی نتیجۀ
آن بود .از سویی دیگر به دلیل حذف رقابت در بازار عرضه و
تقاضا و نیز کاهش نیروی انسانی ،افزایش قیمتِ کاالها به
موضوعی ثابت مبدل گردید .با این حال عامل اصلی در عدم
تغییر و کنترل این اوضاع در خراسان را تا حد زیادی میتوان
نشات گرفته از عدم آگاهی مردم به صورت عام و درباریان به

نحو خاص از تحوالت اقتصادی در عرصۀ جهانی دانست .چراکه
در این زمان نظام سیاسی حاکم ،صرفا برخوردار از روحیه
استبدادی و ناآگاه از تحوالت بینالمللی و متقابال ناتوان از
سیاستگذاریهای مطلوب در راستای هدایت جامعه در شرایط
بحرانی در جهت رفع معضالت اقتصادیِ تحمیلی بود.
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