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Abstract:
Purpose: Trade relations between the two countries during Qajar period until the end 
of the last years of Mozaffar al-Din Shah (1896-1907) are studied to explore the impact 
of imports on the economy of Iran.
Method and Research Design: Data was collected and analyzed from library resources 
and archival records of the Iranian Ministry of Foreign Affairs in Tehran.  
Findings and Conclusion:  A wide variety of goods was traded between the two 
countries. European products imported from India into the Iranian market led to the 
closure of many newly established industries of Iran. However, as the result of such 
imports, Iranians became familiar with modern agricultural and industrial technologies 
as some government officials sought to import such technologies to the country.
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مناسبات دیرپای ایران و هند در دورۀ قاجار شکل تازه ای یافت. در این دوره نوع کاالها و شیوۀ مبادالت 

بازرگانی تغییر کرد و موجب دگرگونی نظام اقتصادی ایران شد. موضوع اصلی این تحقیق بازشناسی 

انواع کاالهای صادراتی و وارداتی بین ایران و هند و آثاری است که این موضوع بر تولیدات داخلی و 

اقتصاد ایران در دورۀ مذکور داشته است.

 هدف: تحلیل تأثیر روابط بازرگانی ایران و هند بر تولیدات و اقتصاد ایراِن دورۀ قاجار تا پایان سلطنت 

مظفرالدین شاه است. در این مقالْه فرصت ها و تهدیدهای موجود در این مناسبات تبیین می شود.

روش/ رویکرد پژوهش: رویکرد تحقیق حارض »کیفی«3 و »توصیفی–تحلیلی«4 است و داده ها به روش 

»اسنادی«5 و بر پایۀ منابع »کتابخانه ای«6 گردآوری شده اند.

یافته ها ونتیجه گیری: ایران از یک سو بازار فروش محصوالت اروپایی شد و بازرگانان ایران به دالالن 

رشکت های غربی تبدیل شدند و ازسوی دیگر ایرانیان با برخی از روش های تولید کشاورزی و صنعتی 

آشنا شدند و برخی از دولتمردان درصدد برآمدند تا شیوه های جدید تولید را وارد ایران کنند.

ڪلیدواژه ها: 
اقتصاد داخلی؛ کاالهای بازرگانی؛ هند؛ انگلیس؛ ایران؛ قاجار(دوره).
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مقدمه
در اواخر دورۀ زندیه حضور بازرگانان ایرانی در هند به دلیل ناامنی در خلیج فارس به سبب 
شورش میرمهنّا کمتر شده بود و ارتباط آنان با هند کاهش یافته بود؛ سرزمینی که از 
دیرباز با آن ارتباط تجاری گسترده ای داشت. تجارت با بازارهای اروپا نیز بیشتر ازطریق 
روسیه و عثمانی انجام می شد. با روی کارآمدن حکومت قاجار به دلیل تسلط استعماری 
انگلیس در هند، این ارتباط صورتی تازه به خود گرفت. از اواسط این دوره بازرگانان 
هندی و انگلیسی کاالهای انگلیسی را به صورت گسترده از مرزهای شرقی وارد نواحی 
مختلف ایران کردند و بار دیگر مرزهای شرقی به یکی از مهم ترین دروازه های تجاری 
ایران تبدیل شد. »کمپانی هند شرقی انگلیس« بازرگانان ایرانی را به چشم رقبای تجاری 
خود می نگریست و درصدد بود یا آنان را از میدان به در کند یا به صورت کارگزاران و 
فروشندگان محصوالت خود درآورد. این در حالی بود که تّجار ایرانی افزون بر هند، 
نمایندگی هایی هم در استانبول، مسکو و قاهره داشتند و معامالت وسیعی انجام می دادند. 
همین موضوع آنان را با جهانی مرتبط می ساخت که انقالب صنعتی چهرۀ آن را دگرگون 
کرده بود. بازرگانان جزو افراد محترم جامعه بودند و به راست گویی و درست کاری 
شهرت داشتند و خیلی زود با تحّوالت آرام پدیدآمده در سطوح مختلف اجتماعی و 
سیاسی عصر قاجار همراه شدند. آنان نه تنها محصوالت صنعتی را به ایران می آوردند؛ 
بلکه حامل افکاری تازه نیز بودند و راه آشنایی هم وطنانشان را با دنیای غرب گشودند. 
تجارت با هند، هم چنین نشان دهندۀ نخستین رویارویی های اندیشه گران ایرانی با دو رویۀ1 
تمّدن بورژوازی غرب و یکی از مهم ترین عوامل آشنایی ایرانیان با مصنوعات غربی و 

پدیدۀ استعمار از یک سو و تفکرات نوگرایانه ازسوی دیگر بود.
به مناسبات ایران و هند در بسیاری از آثار توجه شده است؛ ولی بیشتر آن ها یا مربوط 
به دورۀ قاجار نیستند یا مسائل فرهنگی و سیاسی را بررسی کرده اند. در بین معدود 
آثار منتشرشده درزمینۀ مناسبات اقتصادی، اثر چارلز عیسوی )1369( آمارهایی سودمند 
دربارۀ تجارت ایران و هند در دورۀ قاجار دارد. در کتاب ویلم فلور )1365( هم مطالب 
مختصری دربارۀ وضعیّت اجتماعی بازرگانان ایرانی و هندی می توان یافت. مقالۀ جان 
فوران )فروردین و اردیبهشت 1371( اثری محققانه دربارۀ اقتصاد سیاسی ایران در عصر 
قاجار است و دالیل توسعه نیافتگی اقتصاد ایران را ازجمله دراثر سیاست های دولت 
انگلیسی هند نشان می دهد. غالم رضا ورهرام )پاییز 1364( نیز در مقالۀ مفّصلی به نقش 
کمپانی انگلیسی هند شرقی در ایران می پردازد. حیدر امیری )پاییز 1393( در مقاله ای بر 
جایگاه بندر بوشهر در مبادالت ایران و هند ازطریق خلیج فارس تأکید کرده است و عباس  1.  شکل
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سرافرازی )بهار 1389( و مهدی غروی )تابستان 1375( هم به مناسبات ایران و هند در 
دورۀ قاجار توجه نشان داده اند؛ ولی هر دو اثر، مراودات فرهنگی را مّدنظر داشته اند و 
تأثیر تجارت با هند را در توسعۀ فرهنگی ایران نشان می دهند. دراین بین مقاالت جمشید 
کیانفر )پاییز 1381( و علی اکبر یزدانی )بهار 1388( به دلیل معرفی اسناد و توجه به دورۀ 
قاجار اهمیّت دارند؛ ولی هر دو مقاله به طور مشخص به نقش کاالی چای پرداخته اند و 
دربرگیرندۀ تمام ابعاد مناسبات تجاری ایران و هند نیستند. چنین به نظر می رسد که ابعاد 
گستردۀ روابط ایران و هند در دورۀ صفویه پرداختن به دیگر دوره های تاریخی را در سایه 
قرار داده است و نویسندگان نیز بیشتر به جنبه های فرهنگی و سیاسی این روابط توجه 

نشان داده اند.
نویسندگان مقالۀ حاضر با تأکید بر اهمیّت تجارت ایران و هند در عصر قاجار، 

می کوشند تا پاسخی برای این پرسش ها بیابند:
1.  انواع کاالهای صادراتی و وارداتی بین ایران و هند چه بوده اند؟

2. کاالهای وارداتی و شیوه های مبادلۀ کاال چه آثاری بر تولیدات داخلی و اقتصاد 
ایران داشته اند؟

واکاوی عملکرد دولت انگلیسی هند در تجارت با ایران طی دورۀ قاجار تا زمان 
مظفرالدین شاه، تأثیر این مبادالت بر اقتصاد و جامعۀ ایران را می شناساند و فرصت ها و 

تهدیدهای مناسبات بازرگانی بین ایران و هند را نشان می دهد.

افزایش حضور انگلیس در روابط بازرگانی ایران و هند
باوجود کمک انگلیس به شاه عبّاس اول صفوی برای پس گرفتن جزیرۀ هرمز و بندر گمبرون 
)بندرعبّاس(، به دلیل رقابت بین هلند و انگلیس، تجارت انگلیسی ها در خلیج فارس رونق 
چندانی نیافت. هم چنین حضور »کمپانی هند شرقی فرانسه« نیز عرصۀ رقابت را برای آنان 
تنگ تر می کرد. در سال 1129ق/1717م به دلیل ناامنی ای که اعراب با تصّرف جزایر قشم، 
الرک و بحرین ایجاد کردند، تجارت انگلیسی ها دچار اختالل شد و زمانی هم که افغان ها 
وارد بندرعبّاس شدند و به مقّر انگلیسی ها یورش بردند، بازار تجارت انگلیسی ها از 
رونق افتاد )ورهرام، 1364، صص 477-479(. به این ترتیب تا پیش از قرن نوزدهم میالدی 
تجارت بین ایران و هندوستان بیشتر بر پایۀ محصوالت بومی انجام می شد و صادرات 
کمپانی هند شرقی به ایران بسیار ناچیز بود. در سال 1215ق/1800م جان ملکم ازجانب 
کمپانی هند شرقی و فرمان فرمای انگلیسی هندوستان به ایران آمد و با تقدیم هدایایی موفق 
شد قراردادی با فتحعلی شاه بندد که به بازرگانان انگلیسی و هندی اجازه می داد بدون 

تأثیر روابط تجاری ایران با هند بر 
اقتصاد و تولیدات داخلی ایران ...
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پرداخت مالیات، در خلیج فارس تجارت کنند )هالینگبری، 1363، ص70(. ده سال بعد نیز 
همین شخص بار دیگر ازطریق بندر بوشهر وارد ایران شد و مأموریت داشت بازرگانی 

کمپانی هند شرقی –متعلق به انگلیس- را استحکام بخشد )نفیسی، 1335، ص218(.
با شکست ناپلئون، انگلیسی ها با آسودگی بیشتری در خلیج فارس حضور پیدا کردند 
و در سال 1021ق/ 1822م در پایگاه های انگلیسی خلیج فارس تجدیدنظر کّلی کردند و 

دفترهای تجاری محلی عنوان نمایندگی مقیم به خود گرفتند )کرزن، 1350، ص659(.
تجارت ایران در اوایل دورۀ قاجار بیشتر با کشورهای افغانستان، آسیای میانه، عثمانی 
و هندوستان بود؛ ولی این وضعیّت تغییر کرد و حجم زیادی از کاالهای روسی به ایران 
سرازیر شد )آوری و دیگران، 1387، صص 496-497(. به مرور روس ها نقشی قاطع در 
تجارت ایران به دست آوردند؛ به طوری که بین سال های 1277ق/1860 تا 1332ق/1914م 
تجارت ایران با روسیه دوازده برابر شد و سهم انگلیس در تجارت با ایران به 25 درصد 
واردات و 12 درصد صادرات کاهش پیدا کرد که حدود نصف این رقم را کمپانی هند 

شرقی در هندوستان انجام می داد )عیسوی، 1369، ص109(.
لشکرکشی محمدشاه به هرات در سال 1253ق/1837م و افزایش نفوذ روسیه در 
دربار ایران، کمپانی هند شرقی را وادار کرد که با دقّت رویدادهای افغانستان را زیرنظر 
بگیرد ـ چون در تجارت هندوستان تأثیر مستقیم داشت ـ و سرانجام نیز انگلیس با 
تصّرف جزیرۀ خارک و تهدید بندر بوشهر، محمدشاه را از تصّرف هرات بازداشت. روابط 
ایران و انگلستان پس از این ماجرا قطع شد؛ ولی در سال 1257ق/1838م طی قراردادی 
که »جان مک نیل« )سفیر انگیس در ایران( امضا کرد، منافع زیادی برای آزادی تجارت 
انگلیس در خلیج فارس درنظر گرفته شد و مقّرر شد از کاالهای انگلیسی فقط پنج درصد 
گمرکی گرفته شود )ظهیرنژاد ارشادی، 1381، صص 24-26(. قراردادی هم در سال 
1267ق/1851م بسته شد که به کشتی های کمپانی هند شرقی اجازه می داد، کشتی های 

ایران را به بهانۀ حمل بَرده بازرسی کنند )ورهرام، 1364، ص506(.
به مرور حضور ناوگان انگلیس در خلیج فارس بیشتر شد و تجارت در نواحی جنوبی 
ایران رونق گرفت. در بین سال های 1232-1237ق/1817-1822ق تجارت در سرتاسر 
خلیج فارس، بمبئی، َمدَرس1 و کلکته از 3,003,947 به 7,769,530 روپیه رسید. این رقم 
در سال 1260-1261ق/1844-1845م به 7,925,900 رسید که افزایش تجارت ایران با 
هند را نشان می دهد. با بروز جنگ های داخلی آمریکا، تجارت نواحی جنوبی ایران با هند 
سه برابر شد؛ به طوری که میزان تجارت ایران فقط با بمبئی در سال 1282-1283ق/1865-
1866م برابر 34,437,408 روپیه بود. برقراری خطوط کشتیرانی و افزایش صدور تریاک 

1.  از ایاالت جنوبی هندوستان؛ مرکز این 

ایالت بندری است با همین نام.

محمد پيری 
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نیز موجب شد تا کنسول انگلیس در سال 1303ق/ 1885م پیش بینی کند که طی ده سال 
آینده، صادرات ایران تنها از بندر بوشهر دوبرابر شود و از ده میلیون به بیست میلیون روپیه 
برسد و تجارت بندرعبّاس هم از سه میلیون به هشت میلیون روپیه افزایش یابد )عیسوی، 

1369، ص125(.
به دلیل اهمیّت نظامی و اقتصادی منطقۀ خلیج فارس دولت انگلیسی هند مأمورانی 
را راهی جنوب ایران و خلیج فارس کرد تا زمینۀ نفوذ بیشتر آن کشور را فراهم کنند. 
تاریخ  در  که  گزارشی  در  بمبئی  در  ایران  کنسول  کاشف السلطنه«  »محمدحسن خان 
18شوال1317/ 19 فوریۀ 1900 به وزارت خارجه فرستاد، هدایایی مانند تفنگ، پارچۀ 
زری و شال کشمیری و مبالغ فراوانی لیره را که »سر مورتیمر دوراند« وزیرمختار انگلیس در 
سفرش به نواحی جنوب ایران و سواحل خلیج فارس به اهالی محل بخشیده بود، زمینه ساز 
دخالت آن کشور در امور داخلی ایران برمی شمارد و با تأکید بر این که »عبدالرحمن خان« 
امیر افغانستان باوجودآنکه »جیره خوار و نوکر انگلیس است، یک نفر انگلیسی را در ُملک 
خود راه نمی دهد« از بی تفاوتی دولت ایران به رفت وآمد افراد مختلف از مرزها انتقاد 
می کند و می نویسد: »...در حدود ایران کِشتی کِشتی، فوج فوج، بلوچ، شیرازی، کرمانی 
و یزدی و گبر هر هفته داخل بنادر کراچی و بمبئی می شوند... ازطرف دیگر همه روزه 
صاحب منصبان انگلیس به تغییر لباس و به عنوان خریداری قاطر و غیره در میان ایالت و 
سرحدداران پراکنده هستند و احدی نمی پرسد، آن ها کجا رفتند و این ها از روی چه قاعده 
و مصلحت مجاز شده اند که داخل ایالت ما شده، اخالق مردم غیور مّلت و دولت پرست 
را... از پادشاه و ابناء وطن خویش متنفر سازند...« )اِستادوخ، 1317ق، ص15، پ5(. او 
به موضوع تابعیّت گرفتن بازرگانان ایرانی از دولت انگلیس نیز می پردازد و در نامه ای به 
وزارت خارجه در تاریخ 28شعبان1317 می نویسد: »مکّرر تّجار ایران از یزد و شیراز ]به 
هندوستان[ سفر نموده و عریضه به وزارت خارجۀ انگلیس برای قبول شدن رعیتی داده اند، 
چون شرط توقِّف هفت سال را مشروط کرده اند، تحصیل تابعیّت نکرده، مراجعت به ایران 
نموده اند« و با ذکر دردسر مقامات ایرانی در محاکمۀ این افراد، به آسیب های اجتماعی ترک 
تابعیّت ایرانیان اشاره می کند و می نویسد: »برفرض اگر هم ایرانی رعیّت خارجه بشود، 
باز مراجعت نماید به وطن خویش خوب است؛ ولی هر سال ده بیست هزار با عیال و 
خانواده جالی وطن کرده، دیگر نامی از ُملک خود نمی برند. باید فکری در سّد این خرابی 
بزرگ بفرمایید، َوااِّل قریبا1ً ایران از سکنه و رعیّت خالی خواهد شد« )اِستادوخ، 1316ق، 

ص35، پ5(.
1.  به زودی.با بسته شدن قراردادهایی بین ایران و انگلستان، خط تلگراف لندن به تهران کشیده 
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شد و ازطریق سواحل جنوبی ایران به کراچی متصل شد و دولت انگلستان نقش اقتصادی 
»بانک  تأسیس  با  و  برعهده گرفت  پررنگ تری خود  به صورت  را  کمپانی هند شرقی 
شاهنشاهی ایران« و ده ها شرکت های حمل ونقل و مؤسسات مالی، فعالیت های تجاری 
مهمی را به ویژه در نواحی جنوب کشور آغاز کرد )ورهرام، 1364، ص509(. در راستای 
همین گسترش نفوذ بود که فرمان فرماِی هندوستان در سال1321ق/1903م به خلیج فارس 
مسافرت کرد )هاردینگ، 1370، صص 224، 236-244(. »سر آرتور هاردینگ« وزیرمختار 
انگلیس در تهران به دولت ایران اعالم کرد: »لُرد کرزن« قصد دارد به کشورهای این 
منطقه سفر کند، چون ارتباط مخصوصی با دولت هندوستان دارند و از بندرهای ایران نیز 
بازدید کند، چون دولت هند در آن ها مصالح سیاسی و تجاری عمده ای دارد )لرد کرزن در 

خلیج فارس...، 1370، صص 10-9(.
هم زمان با سفر لُرد کرزن گروهی کارشناس اقتصادی ازسوی مؤسسات تجارتی 
کلکته و بمبئی به جنوب شرق ایران اعزام شد. این هیئت مأموریت داشت طی شش 
ماه از راه بندرعباس و سیرجان و رفسنجان به کرمان و ازآنجا به بم و نرماشیر برود 
این گروه را جنرال  مناطق تحقیق کند. گزارش حرکت  این  و دربارۀ اوضاع تجارت 
کنسول گری ایران در هند در تاریخ 28جمادی اآلخر1321 به وزارت امور خارجۀ ایران 
فرستاد )اِستادوخ، 1321ق، ص8، پ3(. ولی به زودی نامۀ محرمانه ای به دست مأموران 
سیاسی ایران در بمبئی افتاد که تردیدهایی را دربارۀ اهداف سفر این هیئت به وجود آورد. 
در تاریخ 28صفر1322 مفخم السلطان -جنرال کنسول ایران در بمبئی- در تلگرافی برای 
مشیرالدوله وزیر امور خارجۀ ایران نوشت: »...به موجب اطالعاتی که چاکر تحصیل کرده، 
مقصود انگلیس ها از فرستادن میسیون1 تجارتی به ایران، انجام خیاالت پولیتیکی است. از 
کاغذی که مدیر روزنامۀ نیم رسمی2 انگلیس محرمانه به رییس این میسیون نوشته است -و 
چاکر آن کاغذ را به دست آورده- این عرض چاکر تا یک درجه ثابت می شود. در این کاغذ 
می نویسد که مطالب را به رمز و اشاره تلگراف کنید. معلوم است که قیمت مال التجاره را 
الزم نیست به رمز تلگراف کنند، پس مقصود اطالع از مطالب دیگر است...« )اِستادوخ، 

1323ق، ص9، پ3(.
قصد واقعی این هیئت هرچه بود، این نکته مسّلم به نظر می رسد که در آغاز سدۀ 
سواحل  و  ایران  جنوب  مظفرالدین شاه،  حکومت  پایانی  سال های  و  میالدی  نوزدهم 
خلیج فارس ازلحاظ سیاسی و اقتصادی اهمیّت روزافزونی برای بریتانیا پیدا کرده بود و 
همین موضوع بر کیفیّت مناسبات تجاری ایران و هند هم اثر گذاشت. حضور بازرگانان 
هندی و شرکت های تجاری انگلیس در ایران رونق گرفت و دولت ایران نیز تشویق شد 

فرانسوی):  (لغت   /misyon/ میسیون   .1

هیئت مأموران؛ هیئت اعزامی؛ هیئتی مرکب 

از چند تن که به منظوری خاص (تبلیغات 

مذهبی، امور سیاسی، فرهنگی و...) به جایی 

جایی اعزام شوند.

2.  نیمه رسمی.
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که از بازرگانان ایرانی در هند حمایت کند. به گواهی اسناد، دیپلمات های ایرانی ساکن 
هند روابط خوبی با هم وطنان بازرگانشان داشتند و رونق بازار تجارت، مراودات رجال 
سیاسی و فّعاالن اقتصادی ایرانی مقیم در هند را گرم تر کرد. برای نمونه هنگام ورود میرزا 
محمودخان مفخم السلطان -جنرال کنسول ایران- در 29شوال1320 به بمبئی، جمعی از 
معتبریِن تجار ایرانی و تجار زرتشتی از او استقبال کردند و محمِد امین التّجارِ شیرازی او 
را به خانۀ خود برد و از او پذیرایی کرد )اِستادوخ، 1320ق، ص39، پ13(. چند روز بعد 
هم حدود سیصد نفر از تجار و معتبرین در تاالر مهمان خانه ای جمع شدند و خطابه ای 
را خواندند که در تقدیر از شاه و دیپلمات های ایرانی امضا کرده بودند. این مراسم در 
روزنامه های بمبئی نیز به تفصیل درج شد و مفخم السلطان شادمانه به وزارت امور خارجه 
نوشت: »تابه حال ایرانی های مقیمین بمبئی این قِسم، خطابه به مأمورین دولت علیّه نداده 
بودند. چون چاکر بعداز ورود به بمبئی به آن ها کمال مهربانی را نشان داد و آن ها را ترغیب 
به اتحاد و اتفاق با یکدیگر نموده بود، این است که همگی در مقابل، این اظهار مسّرت 

فوق العاده ]را[ از مأموریت چاکر نمودند...« )اِستادوخ، 1320ق، ص9، پ8(.
صرف نظر از لحن کنسول در این گزارش، چنین به نظر می رسد که رونق بازار تجارت 
در این سال ها، انگیزۀ خوبی برای بازرگانان بوده است تا با گشودن سخاوتمندانۀ کیسه 
برای پرداخت هزینه ها بکوشند دل مأموران دولتی را به دست آورند. بازرگانان در کنار 
ریخت وپاش هایی که ناگزیر برای رونق تجارت خود انجام می دادند، با مشکل کمبود منابع 

مالی نیز مواجه بودند.
پرداخت پول نقد در معامالت بزرگ مشکل و خطرناک بود؛ بنابراین، تجارت دربرابر 
کاال، یا با حواله، برات و سایر اوراق بهادار انجام می شد؛ ولی پرداخت این حواله ها نیز 20 
تا 30 روز طول می کشید. برات ها یا در همه جا اعتبار نداشتند یا 20 درصد از بهای آن را 
کسر می کردند. در این دوره صرافان نقش زیادی در تأمین منابع مالی بازرگانان داشتند و 
هنگامی که تاجری کاالیی وارد می کرد، پرداخت پول آن را به صرافان حواله می کرد. در 
جنوب ایران صرافان هندی نیز فّعالیت داشتند که کار عمده شان خریدوفروش برات های 
صادرشده از مراکز تجاری خارجی ازجمله بمبئی بود. در بندرعبّاس تجارت به صورت 

پیش خرید بود و در دست هندی ها قرار داشت )فلور، 1365، صص 206-200(.

تأثیر روابط تجاری ایران با هند بر 
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فعالیت بازرگانان هندی و انگلیسی در بندرها و شهرهای جنوبی ایران
در ابتدای قرن نوزده، تجارت محلی بندرعباس رونقی نداشت و تنها چند تاجر هندو و مسلمان 
به صورت محدود با »الر« دادوستد می کردند. بیشتر تاجرانی که از جاهای دیگر به بندرعباس آمده 
بودند، عامل یا نمایندۀ تّجار کرمان، یزد، خراسان، الر و یا تجارت خانه های هندی بودند. حجم 
تجارت به میزان سفارش نمایندگان در بمبئی بستگی داشت. شرکت های ایرانی حساب های 
پایاپای با بمبئی داشتند. بااینکه بیشتر کاالها انگلیسی بود، به ندرت تّجار ایرانی به طور مستقیم از 
اروپا کاال وارد می کردند. بسیاری از آنان نمایندگان شرکت های هندی بودند و بیشتر هم نمایندۀ 

شرکت »شکارپور مهاجان« محسوب می شدند )فلور، 1365، ص167(.
یکی از مأموران نظامی انگلیس که مأموریت داشت از راه خشکی ویژگی های طبیعی، 
اقتصادی، نظامی و راه های مناطق جنوب شرقی ایران را بررسی کند، دربارۀ وضعیت 
هندوها در ایران می نویسد: »هندوهایی که خارج از هند زندگی می کنند، ثروت زیادی 
دارند، بااین حال از بدبخت ترین افراد هستند؛ به طوری که این ها هر سه یا چهار سال یا حتی 
گاهی با فاصلۀ طوالنی تری برای دیدن زن و فرزندانشان به وطن برمی گردند. همین دوری 
از خانه و خانواده و زندگی در انزوا آن ها را افسرده کرده است و اغلب ناراضی، مأیوس و 

بیمار هستند« )پاتینجر، 1348، ص82(.
وضعیت بوشهر در سال 1276ق/1860م چندان تفاوتی با بندرعباس نداشت؛ بااین حال 
از معدود بندرهای ایران در خلیج فارس بود که تجارت خارجی از آن انجام می شد. در این 
سال مقدار کاالی صادراتی از بوشهر حدود دو میلیون و هشت صد هزار تالِر1 )هر تالر برابر 
سه مارک( و مقدار کاالهای وارداتی به این بندر حدود پنج میلیون تالر بود. بوشهر بندر اصلی 
حمل ونقل کاال برای ایران به ویژه بازارهای شیراز و اصفهان بود. تّجار ایرانِی این بندر نیز 
بیشتر نقش دالل شرکت های خارجی را بازی می کردند )بروگش، 1389، صص 518-517(.
در دورۀ ناصری برخی از بازرگاناِن زردشتی یزد که در بمبئی مستقر بودند، در 
بوشهر کشتی هایی بادبانی برای تجارت با هندوستان داشتند )پوالک، 1368، صص 393، 
395(. بااینکه یزد از مراکز اصلی توزیع کاالهای وارداتی به ویژه در بازارهای شمال ایران 
بود، بازرگانان هندی در این شهر حضور نداشتد؛ زیرا پس از این که براثر مخالفت علمای 
شهر مطالباتشان پرداخت نشد، در سال 1308ق/ 1890م این شهر را ترک کردند. در یزد 
دو گروه تاجر وجود داشتند: عده ای که از بمبئی کاال وارد می کردند و گروهی که این 
کاالها را از این تّجار می خریدند و به خراسان صادر می کردند؛ تعدادی از افراد گروه 

اول کارگزارانی در بمبئی داشتند )فلور، 1365، ص168(.
برخالف یزد، صادرات و واردات تجاری کرمان در دست هندیان »شکارپور« و  thaler  .1: نوعی سکۀ بزرگ نقرۀ آملانی.
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چند تن از پارسیان قرار داشت. در سال 1318ق/ 1900م تّجار کرمانی -که 40 نفر بیشتر 
نبودند- به دادوستد محصوالت جزئی محلی مشغول بودند. گذشته از این 40 نفر تعداد 
کمی هم فروشندۀ دوره گردِ زرتشتی مشغول کار بودند و تعدادی هم یهودی به کار داللی 
می پرداختند )فلور، 1365، ص169(. حکومت به زرتشتیان کرمان اجازۀ دادوستد با خارج 
از شهر را نمی داد و به ویژه سفر آنان را به هندوستان ممنوع کرده بود؛ زیرا از این می ترسید 
که آن ها در این سفرها با وضعیّت مناسب اقتصادی جامعۀ زرتشتیان هند آشنا شوند و 

پس از بازگشت به ایران برای حکومت دردسر ایجاد کنند )خانیکوف، 1375، ص211(.
تجارت کرمان در انحصار هندی ها بود. تّجار هندی این شهر 25 تا 30 نفر بودند 
که به قرض دادن پول، صرافی و دادوستد با بمبئی، سند و پنجاب می پرداختند. روابط 
تجاری آن ها در سراسر ایالت کرمان و بلوچستان هم گسترش داشت. تجارت جیرفت 
هم در دست هندیانی بود که از کرمان یا بندرعباس آمده بودند. به طور کلی حدود 300 
اینان دارای کاروانسراهایی در کرمان  ایران تجارت می کردند.  هندی در جنوب شرق 
بودند و بازرگانان بم، سیرجان و رفسنجان نیز نماینده یا شرکایی در بمبئی داشتند )فلور، 
1365، ص169(. یکی از افسراِن انگلیسِی مأمور به ایران در سال 1312ق/ 1894م، دربارۀ 
وضعیّت برتر بازرگانان هندی می نویسد: »هرکدام از هندی ها سه یا چهار سال در کرمان 
به سر برده و بعد به هندوستان برمی گردند و چون تبعه و موردحمایت انگلستان هستند، در 

امور تجاری پیشرفت زیادی کرده اند« )سایکس، 1363، ص232(.
َره )خرمشهر( انجام می شد. بسیاری از  تجارت خارجی خوزستان نیز ازطریق ُمَحمَّ
تّجار خوزستانی نمایندۀ شرکت های اروپایی یا هندی بودند. بااین حال به زودی تّجار ایرانی 
پِی بردند که خرید مستقیم از اروپا باصرفه تر از دادوستد با کارگزاران کشورهای اروپایی 
در شهرهای ایران است؛ ازاین رو با تأسیس نمایندگی هایی در اروپا، کاالهای موردنیازشان 
با تّجار اروپایی، شرکت هایی  را بی واسطه از سازندگان می خریدند. آنان برای رقابت 
بزرگ و متعدد تأسیس کردند. در سال 1297ق/ 1880م »حاجی زین العابدین امین التّجار« 
کشتی های بخار برای حمل ونقل کاال خرید و شرکتی برای تجارت با بمبئی راه انداخت. 
در سال 1307ق/ 1890م »حاجی عبدالرحیم« و »میرزا عبدالرزاق« نیز مؤسسۀ تجاری 

دیگری ایجاد کردند که شعبه ای هم در بمبئی داشت )فلور، 1365، صص 174-168(.
انگلیسی ها در سال 1283ق/ 1866م برای گسترش تجارتشان شرکت »رالی«1 را در 
بوشهر تأسیس کردند. این شرکت با شرکت دیگری به نام »گری دیوز« در امور تجاری 
مشارکت داشت و به عنوان نمایندۀ »شرکت کشتی های بخار انگلیس و هند« در مسیر بمبئی 

Rally Brothers .1و خلیج فارس فعالیّت می کرد )رایت، 1383، ص140(.
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اقتصاد و تولیدات داخلی ایران ...
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صادرات ایران به هند
در اوایل دورۀ قاجار اهالی کرمان محصوالتی ازقبیل شال، نمد و تفنگ های فتیله ای را به 
خراسان، کابل، بلخ، بخارا و ایاالت شمالی صادر می کردند و ازآنجا اَنقوزه1 و انواع صمغ، 
ریواس، روناس، پوست بخارایی، خز، ابریشم، فوالد، مس و چای می خریدند که به جز سه 
قلم آخری، بخش اعظم آن ها به هندوستان ارسال می شد. هم چنین از این ناحیه محصوالتی 
ازقبیل پسته، برگ گل سرخ و غنچۀ گل برای تهیۀ مربا، و نیز انواع چسب، فرش و 
شمشاد به هندوستان صادر می شد )پاتینجر، 1348، ص258(. از بوشهر پشم، ابریشم، 
پنبه، گندم، پوست و چرم به هند صادر می شد )رایت، 1383، ص131(. عالوه براین، در 
سال 1276ق/1860م مواد رنگی، خرما و کشمش نیز از این بندر به مقصد هند بارگیری 
می شد )بروگش، 1389، صص 517-518(. مس هایی که از هرات، خراسان و سجستان، 
و گوگردی که از جزیرۀ هرمز استخراج می شد نیز از دیگر اقالم صادراتی بود. تنباکو، 
زرنیخ و بعضی از انواع ترشی ها، مرباها و ادویه هایی که در هندوستان وجود نداشت نیز 
به آن کشور صادر می شد. بیشتر روناسی که در نواحی شمال و غرب ایران به عمل می آمد، 
در خود کشور مصرف می شد و باقی ماندۀ آن به هند صادر می شد. نوعی ریشۀ گیاهی 
دیگر هم که رنگی شبیه روناس داشت نیز جزو اقالم صادراتی به هند بود )اولیویه، 1371، 
صص 181-188(. صادرات مسکوکات نقره ای نیز سود زیادی داشت و بازرگانان از این 

راه ثروت فراوانی می اندوختند )گوبینو، 1367، صص 121-120(.
بخش مهمی از پنبۀ کرمان را تّجار هندی به هندوستان صادر می کردند؛ ولی بعداز 
تّجار هندی هم  ایالت به روسیه صادر می شد و  این  پنبۀ  سال 1316ق/ 1898م تمام 
ناگزیر منطقه را ترک کردند )سایکس، 1363، ص214(. باید اشاره کرد که محصول پنبۀ 
ایران به دلیل کوتاهی الیاف آن در بازارهای هند ارزش زیادی نداشت. چرم نیز از دیگر 
کاالهایی بود که به هندوستان ارسال می شد. چرم صادراتی ایران به علت خشکی هوای 
ایران نامرغوب بود و خریدار چندانی نداشت؛ درنتیجه پشم، تریاک، قالی و گاهی نیز برنْج 
اقالم صادراتی ایران را تشکیل می داد )سایکس، 1366، ج1، ص744(. بعضی مواقع نیز 
غالت به هند صادر می شد. صادرات ایران به هند حدود پانزده لک روپیه2 در سال بود 
که شامل مروارید، سنِگ نمک، ماهی دودی، مازو، زعفران، و غاّلت هم می شد )عیسوی، 
1369، ص 407(. »اسب« در هند خریداران فراوانی داشت و از ایران به آن سرزمین صادر 

می شد.
اسب نژاد ایرانی از روزگار کهن مشهور بوده است؛ ولی در عصر قاجار نژادهای 
گوناگون اسب در ایران خریدوفروش می شد. ثروتمندان ایران گاهی حدود بیست تا سی 

1.  انغوزه /'anquze/: صمغ یا شیرۀ انجدان، 

که خاصیت  تلخ  و طعم  قهوه ای  به رنگ 

دارویی دارد.

2. منظور از لک در اینجا صدهزار است. لک: 

صدهزار؛ عدد هرچیز که به صدهزار رسید 

آن را لک خوانند. این واحد در بین هندیان 

مرسوم بوده است. و الکرور، مأته لک و اللک 

مأته الف دینار (ابن بطوطه).

محمد پيری 
محمدرضا عسكرانی
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اسب نجیب در اسطبلشان نگهداری می کردند؛ بدون این که بر آن ها سوار شوند. هر اسب 
به طور متوسط بین شصت تا هفتاد تومان خریدوفروش می شد و با سی تومان نیز می شد 
اسبی زیبا از نژاد نیمه اصیل خرید. اسب های بومی نیز بین شش تا بیست تومان ارزش 
داشت. صادرات اسب به هندوستان را بیشتر بازرگانان شیرازی انجام می دادند )پوالک، 

1368، صص 340-337(.
تعداد اسب هایی که هر سال از ایران به هندوستان صادر می شد، زیاد بود. در هند هر 
رأس اسب هفتاد تومان فروش می رفت. اسب های آذربایجان، شیروان، عراق و فارس زیبا 
و نیرومند بودند و تّجار، آن ها را به قیمت چهل تا شصت تومان می خریدند. اسب های 
خراسان نیز بعداز اسب های تاتارستان، بهترین اسب های سواری محسوب می شدند و 
ثروتمندانی که می خواستند بر اسب های خوب سوار شوند، آن ها را به قیمت 250 تا 600 

تومان یا بیشتر می خریدند )اولیویه، 1371، صص 186-175(.
اسب های ترکمن از مرغوب ترین اسب های ایران بودند که از 300 تا 5000 قران1 
قیمت داشتند. بیشتر اسب های صادراتی ایران با کشتی به بمبئی حمل می شدند. نژاد 
»قراباغی« که در سواحل دریای مازندران خریدوفروش می شد، با آب وهوای هند بیشتر 
سازش پیدا می کرد و در بازار آن سرزمین خواهان فراوان داشت )ویشارد، 1367، صص 
175، 276(. در نواحی تهران اسب »یاموت« از نژادهای دیگر درشت تر بود و قیمت 
ارزان تری داشت. در شیراز و اطراف خلیج فارس هم اسب هایی معروف به اسب عربی با 
کشتی به هندوستان و نقاط دیگر صادر می شدند. بهترین اسب های عربی در اطراف بغداد 
و کرمانشاه یافت می شدند و قیمت آن ها فوق العاده گران بود. قیمت »یابو« یا اسب بارکش 
در سال 1283ق/ 1866م حدود 20 قران بود؛ ولی در 1300ق/ 1883م به 200 تا 250 

ریال افزایش یافت )ویلز، 1368، صص 143-142(.
در سال 1274ق/ 1857م شورش سپاهیان هندی شاغل در کمپانی هند شرقی بریتانیا 
در شهر »میروت« علیه سلطۀ انگلیس شروع شد. این قیام به سرعت در فالت َگنگ ُعلیا 
و مرکز هندوستان گسترش یافت و سربازان و مردم زیادی به آن پیوستند؛ یکی از دالیل 
نیاز ارتش انگلیس به اسب مبارزه با همین قیام بود. به همین دلیل صادرات اسب ایران در 
دوران جنگ داخلی هندوستان فراوان رونق یافت )بروگش، 1389، ص518(. بوشهر نیز 
یکی از کانون های مهم صادرات اسب بود )گوبینو، 1367، ص120(. تجارت گستردۀ 
اسب موجب شد که دولت انگلیس زیرِ پوشِش تاجر اسب دو نفر از افسرانش را به 
نام های »پاتینجر« و »کریستی« برای جمع آوری اطالعات به نواحی شمال هند، افغانستان و 
ایران اعزام کند. یکی از این افسران در خاطراتش به اعتراض حاکم کراچی اشاره می کند 

1. هر قران معادل 20 شاهی و هر 10 قران 

برابر یک تومان بوده است. -

تأثیر روابط تجاری ایران با هند بر 
اقتصاد و تولیدات داخلی ایران ...
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و می نویسد: او دستور داد تمام افراد این هیئت باید به بمبئی بازگردانده شوند، چون قصد 
اصلی شان جمع آوری اطالعات است؛ ولی آن ها با تظاهر به این که »سوندرچی« تاجر 
بزرگ ساکن بمبئی آن ها را مأمور خرید اسب برای بازار هند کرده است، شک و تردید 

حاکم را برطرف کردند و به راهشان ادامه دادند )پاتینجر، 1348، صص 13-5(.
ایران  در  بود.  گربه  قاجار  دورۀ  در  اروپایی  خریداران  موردتوجه  اقالم  از  یکی 
نوعی گربۀ موبلند معروف به بُراق1 وجود داشت. این گربه ها بیشتر در کاشان، کرمان، 
و اصفهان یافت می شدند و ازنظر زیبایی در دنیا شهرت داشتند. در دورۀ قاجار تّجار 
خارجی »گربه های ایرانی« را به قیمت خوب می خریدند تا ازطریق هندوستان به خارج 
صادر کنند. در خود تهران و کاشان هم این گربه ها خریداران زیادی داشتند؛ به ویژه زنان 
اندرون حرم سرا که به نگه داشتن آن ها عالقه نشان می دادند )بروگش، 1389، ص531(. 
دیوالفوا -معمار و باستان شناس فرانسوی- که در زمان ناصرالدین شاه به ایران آمده است، 
در سفرنامه اش می نویسد: هنگامی که از همدان به سوی تهران با کاروان تجارتی در حرکت 
بودیم، تاجری یزدی ساکن کرمان نیز همراه ما بود که برای خرید گربه به تبریز سفر کرده 
بود. او از تبریز 20 گربه خریده بود و برای فروش به بمبئی همراه کاروان سفر می کرد. او 
اظهار داشت که چندین سال به این شغل مشغول بوده و از این راه سود فراوانی به دست 
آورده است... . گربه فروش این حیوانات را که عادت به آزادی دارند، بر قاطر بار کرده بود تا 
در هندوستان به فروش برساند. به همین دلیل گربه ها به شّدت عصبانی و وحشت زده بودند. 
بااین حال گربه فروش آن ها را با وسایل الزم تحت اطاعت و نظم درمی آورد. او به محض 
ورود به کاروان سرا، به تنهایی اتاقی اختصاصی تهیه و سپس دو میخ آهنی بزرگ انتخاب 
و در زمین فرومی کرد. سپس تمام گربه ها را که دارای گردنبندی بودند و طناب محکمی 
به آن وصل بود، به میخ های آهنی می بست و به آن ها غذا می داد... . موقع حرکت کاروان 
نیز هر گربه در توبرۀ مخصوصی روی قاطر قرار می گرفت. گربه هایی که برای صادرات 
به هندوستان می رفتند، همه بُراق و سفید بودند و در هند هریک 50 الی 60 فرانک فروش 

می رفتند )دیوالفوا، 1361، صص 341-340(.
این واقعیّت که تاجری زحمت حمل گربه را از تبریز تا بمبئی بر خود هموار کند، 
حاکی از سود سرشار این تجارت است. درمجموع مرور انواع کاالهای صادراتی ایران به 
هند، مشخص می کند که مواد خام بیشترین اقالم صادراتی را تشکیل می داده اند. دراین بین 
اسب کاالیی راهبردی بوده و نژادهای اصیل آن از ایران به هند صادر می شده است. باتوجه به 
نقش این حیوان در حمل ونقل و امور نظامی و انتظامی صادرات آن سبب تضعیف بنیۀ 
دفاعی و اقتصادی ایران می شده است ولی اقدام چندانی برای جلوگیری از صدور بی رویۀ 

1.  براق ]ُب[ (ص) (براغ): نرم و درخشان و 

انبوه موی، و آن صفتی است گربه را.

محمد پيری 
محمدرضا عسكرانی
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آن در دورۀ قاجار انجام نمی شده است. این در حالی است که صدور کاالهایی نظیر پنبه، 
تنباکو و تریاک به هند، کشت این محصوالت را در ایران رواج  داد و بر الگوی کشت 

تأثیر گذاشت.

صادرات هند به ایران
شرکت کشتیرانی و تجاری انگلیس در سال 1315ق/ 1900م هفته ای یک بار کاالهای 
آمار  براساس  می کرد.  تخلیه  بندرعبّاس  و  بندرلنگه  بوشهر،  سواحل  در  را  انگلیسی 
استخراج شده از گزارش کنسول گری انگلیس و گزارش های ماهیانۀ ادارۀ گمرک ایران، 
لیره  انگلیس 903,854  از  از هندوستان 809,449 و  ایران در همین سال  به  صادرات 
بوده است. مجموع کاالهایی که در این سال به گمرک جنوب ایران وارد و ترخیص شده، 
بالغ بر 1,025,363 تُن است که 896,414 تُن آن از انگلیس بوده است )سایکس، 1363، 

صص 444-443(.
از هند و نواحی اطراف آن فلفل و انواع ادویه، انواع پارچه های ساده یا نفیس اروپایی 
و هندی، چای، کاکائو، چینی و بلور و نوعی پارچه های سفید و الوان برای عمامه وارد 
ایران می شد )پاتینجر، 1348، ص259(. شال از راه ِسند به سورات1 و ازآنجا به ایران 
نیل های شمال هند  از  نیل  این  بنگال وارد می کردند.  از  نیل را هم  فرستاده می شد و 
مرغوب تر بود؛ نیل های شمال هند از کابل و قندهار وارد ایران می شد. عمده ترین واردات 
از بمبئی پارچه های پنبه ای، غّله و فلّزات بودند )عیسوی، 1369، صص 135، 411(. 
درمجموع ارزش صادرات ساالنۀ هند به ایران در سال 1215ق/ 1800م حدود 30 لک 
بود که اقالم دیگری مانند انواع ُخرده ریز، کاالهای اروپایی، کافور، عطریات، چوب برای 
قایق سازی، و الیاف برای ساختن بادبان ها را هم شامل می شد. کمپانی »هانیل« هم، آهن، 

فوالد، سرب و قلع به ایران صادر می کرد )عیسوی، 1369، صص 407-406(.
 ،1368 )پوالک،  می شد  تهیه  هندوستان  از  نساجی  در  استفاده  برای  رنگی  مواد 
ص383(. نخ پنبه برای تولید پارچه های نفیس نیز از این کشور به ایران وارد می شد. 
پارچه های تهیه شده از این نخ بسیار گران و در بین افراد ثروتمند محبوب بود )اولیویه، 
1371، ص174(. باوجوداین، پارچه های گجراتی و قماش های هندوستان در ایران بسیار 
ارزان بود؛ به طوری که پارچه های قلمکار به نصف قیمت فروش می رفت. مربای هندی نیز 

در ایران خریدارانی داشت )اولیویه، 1371، صص 177، 182(.
انبارهای گمرک و بازرگانان بوشهر در سال 1273ق/1857م پر بود از پارچه های 
زیبای زر و سیم بافت که از بازارهای بمبئی وارد می شد. وجوهی که برای خرید این کاالها 

1.  سورات یا سورت شهری بندری و از مراکز 

مهم اقتصادی استان گجرات هند و یکی از 

کانون های زندگی و تجارت پارسیان هند.
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صرف می شد، برای اقتصاد ایران لطمۀ سنگینی بود؛ ولی تّجار بوشهری ازاین طریق ثروت 
زیادی به جیب می زدند و پیوسته به واردات آن ها می پرداختند. 

ایران در سال 1324ق/1906م مقدار زیادی پارچۀ کتانی از روسیه، و هم چنین بیش از 
پنج میلیون دالر پارچۀ انگلیسی خرید که بخش اعظم آن در هندوستان تولید می شد. این 
قبیل پارچه های طرح اروپایی در ایران خریداران زیادی داشت. هم چنین شکر و روغن های 
مختلف از هند وارد می شد. میزان واردات ایران از هند در سال 1324ق/ 1906م برابر 
3,586,372 دالر بود که بیشتر آن چای و شکر بود )ویشارد، 1367، صص 271، 278(. 
شکر هندی از نیشکر تهیه می شد و از شکر روسی مرغوب تر و بسیار شیرین تر بود و 
ایرانیان آن را بیشتر می پسندند )عیسوی، 1369، ص189(. مصرف زیاد قند و شکر برخی 
از بازرگانان را تشویق کرد که کارخانۀ قند در ایران ایجاد کنند؛ ولی این اقدام براثر اجرای 
معاهدۀ ترکمن چای و ارزان فروشی قند و شکر صادراتی روس ها در ایران به نتیجه نرسید 
و کارخانه ورشکست و از دور رقابت خارج شد )هدایت، 1389، ص65(. واردات شکر 
ارزان از هند، به ویژه از بنگال و بمبئی نیز، مانعی بزرگ برای توسعۀ صنعت شکر ایران بود 

)عیسوی، 1369، ص406(.

تأثیر ورود کاالهای هندی بر اقتصاد ایران
هندوستان از زرخیزترین مناطق آسیا بود که بازار پررونق و محصوالت پرسودش نظر 
انجام  برای  ایرانیانی که  از  بسیاری  به خود جلب می کرد.  را  اهل تجارت و سیاست 
مأموریت اداری یا فعالیّت اقتصادی عازم این سرزمین می شدند، از تنوع محصوالت و 
رواج معامالت شگفت زده می شدند و آرزو می کردند بتوانند کاالهای مفید هندی را در 
سرزمین مادری شان تولید کنند. برای نمونه »فضل اهلل حسینی« در سال 1290ق / 1873م 
به فرمان ناصرالدین شاه برای سرکشی به وضعیّت اتباع ایرانی به هند رفته بود و مأموریت 
داشت تا اطالعات و اخباری از آن سرزمین کسب کند؛ او در سفرنامه اش دربارۀ پایتخت 
هند می نویسد: »...برای هر کار از تجارت و غیره بسیار بانفع است و دکاکین بسیار بزرگ 
از انگلیسی ها و غیره بسیار است و تجارت بسیار می شود و تجار و کسبۀ تبعۀ دولت 
]ایران[ بسیارند. به خصوص ارامنۀ اصفهانی و تجارت تریاک و نیل زیاد می شود و ممکن 
است هرگاه اولیای دولت صالح دانند، بعضی اشخاص ذی هوش را برای تحصیل علم 
زراعت نیل و زردچوبه و زنجبیل و برگ تمبول1 و غیره حکام والیات چند نفری بفرستند 
که بسیار منافع در تحصیل آن عاید خواهد بود« )الحسینی، 1390، ص757(. یکی دیگر 
از نویسندگان دربار قاجار نیز در دستاوردهایی که برای روزگار سلطنت ناصرالدین شاه 

و  آهک  با  که  هند  بومی  گیاهان  از   .1

فوفل مخلوط می کردند و برای رسخی لب 

(آنندراج،  می جویدند  دندان  پاک کردن  و 

ص1195).
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برمی شمارد، ضمن اشاره به تعداد فراوانی از انواع گل ها و میوه های فرنگی که در زمان او 
کشت آن ها در ایران متداول شده است )اعتمادالسلطنه، 1363، ص137( به شیوع کشت 
سیب زمینی اشاره می کند و می نویسد: »این نعمت ُمعتَدبَها1 که اصاًل آمریکی است؛ اگرچه 
از عهد خاقان مغفور فتحعلی شاه به توسط ِسر جان ملکم سفیر حکومت کنپانی هندوستان 
]کمپانی هند شرقی انگلیس[ ... وارد ایران گردید و در زمان محمدشاه قاجار به تربیت 
حاجی میرزاآقاسی اندک رواجی یافت؛ ولی به سرحدی نرسید که مانند سایر زراعات 
از ارتفاعات ایران به شمار آید. امروز از اقوات2 عمومی محسوب است« )اعتمادالسلطنه، 
1363، ص153(. همین نویسنده به ورود تخم برنج مرغوب از هندوستان اشاره می کند 
و دربارۀ برتری آن بر برنج های بومی ایران می نویسد: »برنج صدری از لطافت و نازکی 
و رِیع3 و مزه و سبکی امروز همه ِسنخ4 را نَسخ نموده، خود ]به تنهایی[ برنج خواران را 
قوت غالب است... و تربیت این جنس از مغفرت مآب میرزاآقاخان صدراعظم نوری شد 
که تخمۀ برنج پیشاور هندوستان را در مملکت طبرستان که وطن اصلی او بود، بکاشت 
و نامی نیک گذاشت. اینک در جمیع اُلکاِی5 مازندران و بلوکات گیالن از همین تخم 

می کارند« )اعتمادالسلطنه، 1363، ص157(.
 کیفیّت تولید کاالهای هندی به اندازه ای بود که کیفیّت محصوالت داخلی را با آن 
می سنجیدند و نویسنده در اثر دیگرش می نویسد: »شال کرمانی به طوری ترقّی کرده و 
خوب شده که ُمشتِبَه به شال کشمیری گردید. شکر مازندران را به طوری تصفیه نمودند که 

مثل شکر هندوستان شد« )اعتمادالسلطنه، 1367، ج3، ص1713(.
تجارت با هند و کشورهای غربی در دورۀ قاجار به صورت نسبی به تجاری شدن 
کشاورزی ایران و نوین سازی برخی نهادهای صنعتی انجامید؛ ولی یکی از محققان با تأکید 
بر این که روند توسعه در این دوره بسیار کند بوده و صورتی »وابسته« داشته است؛ چنین 
توسعه ای را در شکل و محتوا بسیار محدود تلقی می کند و آن را متضمن بازتاب های 
منفی بر سطح زندگی مردم، بودجۀ دولت، توازن پرداخت ها و سرمایه های ملی می داند 
)فوران، 1371، ص34(. از اواسط دورۀ قاجار میزان واردات کاال چند برابر صادرات شد. 
این موضوع خروج مسکوکات طال و نقره را درپی داشت که به اقتصاد ملی لطمه می زد. 
سیل کاال و پارچه های ارزان قیمت اروپایی با کیفیّت برتر از کاالهای داخلی، زمینۀ نابودی 
صنایع نوپای ایران را فراهم کرد. هم چنین ورود کاالهایی مصرفی مانند لوازم لوکس برای 
اعیان، و شکر و چای هم فزونی گرفت و بازار ایران را در چنگ گرفت )امیری، 1393، 

صص 85-84(.
از محصوالتی که موجب تغییر بافت کشاورزی سنتی و رونق کشت محصوالت 

باارزش.  بیش ازحد  ارزشمند؛  ُمعَتدَبها:   .1

: از حد درگذرنده؛ فراوان؛ هنگفت. ُمعَتدٍّ

2. اقوات: جمع قوت؛ خواربار؛ توشه ها.

3. ِریع /'rey/: فراوان شدن؛ فزونی و برآمدگی 

چیزی، مثل افزایش حجم خمیر و برنج پخته.

4.  همۀ سنوخ (گونه ها).

5.  رسزمین.
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کشاورزی تجاری در ایران شد، چای هندی بود. نوشیدن چای در جریان انقالب مشروطه 
تحریم شده بود؛ زیرا صادرکنندگان آن به ایران، روس ها بودند و به فتوای علما کاالهای 
روس و انگلیس تحریم شده بود )شوستر، 1389، ص153(. پیش از دورۀ قاجار ایرانیان بیشتر 
از قهوه به عنوان نوشیدنی استفاده می کردند؛ ولی براثر رونق تجارت با هندوستان و رواج 
کشت چای در هند، مقدار فراوانی از این محصول به ایران صادر شد و به سرعت در مجامع 
و مهمانی ها استفاده شد. استقبال کم سابقه از چای موجب شد که برخی افراد برای کشت آن 
در ایران اقدام کنند. یکی از نخستین افرادی که به فکر کشت چای در ایران افتاد، »محمدخان 
قاجار قوانلو« معروف به »کاشف السلطنه« بود. او در حدود سال 1301ق/1884م در سمت 
نایب اوِل سفارت عازم پاریس شد و در رشتۀ حقوق به تحصیل پرداخت. پس از مراجعت 
مدتی به کارهای حکومتی پرداخت و در همین دوران با مخالفان ناصرالدین شاه هم صدا 
شد و به نشر افکار آزادی خواهی و شب نامه نویسی روی آورد و از کسانی بود که برای 
روی کارآمدن میرزاحسین خان سپه ساالر بسیار کوشید )سعادت نوری، 1347، ص451(. 
به سبب همین فعالیّت ها حکم دستگیری اش صادر شد و به همین دلیل به روسیه، عثمانی و 
سرانجام فرانسه فرار کرد و تا قتل ناصرالدین شاه در پاریس ماند. در سال 1315ق/1895م به 
سمت کنسولی ایران در هند مأمور شد؛ ولی به دلیل شیوع طاعون در آن کشور، دو سال بعد 
برای در امان ماندن از بیماری به بمبئی رفت. او در نوشته هایش به دستورات مظفرالدین شاه 
هنگام عزیمت به هند چنین اشاره می کند: »سال هاست که ما طالب احداث زراعت چای 
در ممالک ایران هستیم و مکّرر تخم چای از چین و هندوستان خواسته ایم و آورده اند و در 
تربیت آن سعی بلیغ نموده و بااین حال به هیچ وجه سبز نشد؛ ولی چون هنوز از انجام آن 
خیال منصرف نشده ایم؛ مخصوصاً به شما می سپاریم که در مّدت مأموریت در هندوستان 
الزمۀ سعی را در تحصیل به عمل آوردن چای بنمایی« )به نقل از کیانفر، 1381، ص131(. 
کاشف السلطنه پس از مدتی اقامت در بمبئی، به محل تابستانی هیئت های نمایندگی سیاسی 
واقع در منطقۀ »سیمال« در دامنۀ هیمالیا رفت و همان جا دربارۀ کشت چای مطالعه کرد. سپس 
به نواحی چای خیز هند سفر کرد و ضمن مشاهدۀ کشت و صنعت چای، دورۀ تحصیلی 
آن را نیز به پایان برد و به اخذ گواهینامه نائل آمد. او هم چنین پیشنهاد کرد که یک کارشناس 
صنعت چای آمریکایی را که از خدمت برای انگلیسی ها دست کشیده بود، با حقوق شش صد 
روپیه استخدام کند و به ایران بفرستد. این دیپلمات زیرک برای انجام این مأموریت، هویتش 
را پنهان می کرد و در نامه ای که در تاریخ 4ربیع االول1317 برای وزارت خارجه فرستاده است، 
می نویسد: »فدوی با تبدیل اسم ورسم در این مزارع و کارخانجات گردش کرده، عنوان خود 
را مستر کاشف فرانسوی تاجر چای قرار داده، به این اسم معروف هستم و اگر بدانند که 

محمد پيری 
محمدرضا عسكرانی



23
ڪنجینۀ اسناد،شامرۀ  110

مقصود این غالم چیست، کار خیلی مشکل شود و تحصیل تخم چای نخواهم توانست 
کرد...« )اِستادوخ، 1317ق، ص7، پ4(.

باوجود سفارش های اولیۀ مظفرالدین شاه، حمایت کافی برای ورود دانش و مقدمات 
کشت چای به ایران صورت نمی گرفت و کاشف السلطنه که مّدتی وقت و پول خود را 
صرف کرده بود، با ناامیدی به وزارت امور خارجه نوشت: »...باوجود تحّمل این زحمات 
در تحصیل چنین رشتۀ ثروت و احتیاج بزرگ عموم مّلت، هنوز تکلیفی ازبرای حقیر معیّن 
نفرموده اند. واقع جای هزاران افسوس و مأیوس است... دولت روسیه به آن ثروت و عظمت، 
نمی تواند بر خود هموار دارد که رعیتش محتاج به استعمال برگ ]چای[ سایر ملل گردد و 
ما با این فقر و پریشانی و این ممالک متعّدده ازبرای این زراعت، از جزئی خرجی مضایقه 
داریم... حال آنکه دولت علیّه به جزئی مصارف و تشویقی از زارعین می تواند در اندک زمانی 
سّد این ضرر بزرگ را از عموم ملت فرموده و همه ساله پنج شش کرور تومان در خزانۀ مّلت 
ذخیره جهت سایر چیزها بگذارد...« )اِستادوخ، 1317ق، ص7، پ4(؛ ولی وزارت امور 
خارجه نه تنها بودجه ای برای این کار اختصاص نمی داد؛ بلکه حقوق او را هم نمی پرداخت 
تا جایی که کاشف السلطنه در نامه ای درخواست بازگشت کرد و نوشت: »...نزدیک دو سال 
است که فدوی از وطن و آسایش دور مانده، شب و روز در هواهای بد و گرم هندوستان 
و بالی طاعون به سر برده است و تمام را قرض کرده، گذران نموده، مواجب رکابی پارسال 
فدوی -که به خرج بنادر آمده است- هنوز نرسیده و از مقّرری کارپردازی و مواجب امساله 

نیز دیناری عاید نشده است...« )اِستادوخ، 1317ق، ص7، پ4(.
محتوای مکاتبات فراوان کاشف السلطنه با وزارت امور خارجه نشان می دهد که جز 
وعده های توخالی چیزی نصیب او نمی شد و نه پولی می فرستادند و نه تکلیف ماندن یا 
بازگشتش را روشن می کردند. سرانجام پس از درخواست های پِی درپِی، مظفرالدین شاه 
دست خطی به این مضمون صادر کرد: »جناب اشرِف صدراعظم، پول تخم چای را باید 
فرستاد و مقّرری کاشف السلطنه را هم برسانید. خودش باید در بمبئی بماند، آمدنش الزم 
نیست...«. کاشف السلطنه نیز »میرزا عبدالحسین خان« از ایرانیان ساکن هندوستان را که 
مّدتی همراه او به آموختن روش های کشت چای پرداخته و به عنوان کارمند استخدام شده 
بود، همراه مقداری تخم چای روانه ایران کرد؛ ولی از مکاتبات سال های بعد کاشف السلطنه 
با وزارت فواید عامه و تجارت پیداست که برای کشت چای و نباتاتی که با خود به ارمغان 

آورده بود، به دشواری های فراوانی برخورده است )یزدانی، 1388، صص 530-529(.
در کنار کاالهای مختلفی که از هند وارد می شد و الگوی کشت و ذائقۀ مصرفی 
ایرانیان را دگرگون می کرد، کاالی دیگری نیز بود که جنبۀ فرهنگی داشت. تا پیش از سلطۀ 
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انگلیسی ها زبان رسمی هند فارسی بود و به همین دلیل صنعت چاپ و مطبوعات فارسی 
مدتی پیش از دایرشدن در ایران در هند راه افتاده بود.

نخستین کتاب فارسی جهان اسالم با نام »فرهنگ ُسروری« در سال 1155ق/1742م 
در استانبول چاپ شد و بعداز آن تاریخ انگلیسی ها صنعت چاپ را در هند تأسیس کردند. 
هرچند این احتمال هم وجود دارد که چاپ خانه در قفقاز زودتر از این تاریخ راه اندازی 
شده باشد. باوجوداین اولین نشانۀ صنعت چاپ به زبان فارسی در ایران مربوط به سال 
1232ق/1816م است )بوذری و دیگران، 1389، ص8(. نخستین کتاب فارسی را در هند 
در سال 1195ق/1781م »بالفور« با همکاری »ویلکینز« در کلکته طبع و نشر کرد. به زودی 
متون ادبی فارسی مانند »لیلی و مجنون« سرودۀ هاتفی »پندنامۀ« عطار نیشابوری، »دیوان 
کامل حافظ« و بسیاری دیگر از آثار مهم زبان فارسی در هند چاپ شدند. چاپ کتاب های 
نوزدهم میالدی دوران طالیی خود را می گذراند و  فارسی در سال های آغازین سدۀ 
این دوره تا تاریخ )7مارس7/1835ذی قعدۀ1250( ادامه یافت. در این تاریخ »سر چارلز 
تِرولیان« حکمران جدید هند اعالم کرد که بهتر است هندیان به ادبیّات و هنر اروپایی 
عالقه مند و سرگرم شوند )غروی، 1375، صص 308-310(. افزون بر کتاب، روزنامه های 
فارسی فراوانی نیز در هند چاپ می شد. درمجموع از حدود 47 روزنامه که در دورۀ قاجار 
در خارج از ایران منتشر شده اند، هند با 19 روزنامه در رتبۀ اول و عثمانی با 8 روزنامه 
در ردیف بعدی قرار دارد. شهرهای بمبئی، کلکته، حیدرآباد، دهلی و کراچی به ترتیب 
بیشترین روزنامه های فارسی را منتشر کرده اند )سرافرازی، 1389، صص 63-64(. افکار 
نوگرایانه نیز از همین مسیر به ایران راه می یافت. برخی از منتقدان حکومت در سرزمین 
گستردۀ هند دور از دسترِس گزمه ها و حاکمان، به نشر عقاید و افکار خود می پرداختند. 
میزان آزادی عمل ناشراِن افکارِ منتقداِن دولت قاجار در هند به اندازه ای بود که سرانجام 
موجب تشکیل ادارۀ سانسور شد. اعتمادالسلطنه -اولین مسئول رسمی سانسور در ایران- 
دراین باره می نویسد: »چون بعضی از مطبوعات بعضی از ممالک که مشتمل بر طعِن 
َطریقی1 و یا َقْدِح2 َفریقی3 و یا هجای شخصی و یا هزل فاحشی بود، به لحاظ4 مبارک 
این پادشاه ُقدس اِْکتِناه5 می رسید، از انتشار آن ها همواره آثار کراهت بر جبین مبارک هویدا 
بود تا وقتی که رسالۀ هجویۀ ساللۀ شیخ هاشم شیرازی مطبوعۀ بمبئی را به تهران آوردند و 
نسخۀ آن را به حضور مِهرظهور6 بردند. از مشاهدۀ آن... خشم شاهنشاهی زبانه زدن گرفت 
و در وقت به تحجیر و اعدام تمام آن نسخ فرمان رفت. بندۀ نگارنده که حاضر درگاه بود، 
معروض نمود که در دولت های اروپیه سّد راه این عیب را از ممالک خویش دایرۀ تفتیش 
ایجاد کرده اند و اسم آن سانسور است و چون شرحی از شرایط و شئون آن براندم، بر 

1.  طریق: مذهب؛ مسلک؛ روش.

بدگویی؛  عیب جویی؛   :/qadh/ قدح   .2

رسزنش.

3.  َفریق: گروه؛ دسته؛ جامعت.

4.  مالحظۀ؛ نظر؛ گوشۀ چشم.

5.  پاک رسشت؛ دارندۀ کنه و رسشت قدسی.

6.  خورشید تابان.
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خاطر مبارک بسی پسندیده آمد و فی الفور فرمان رفت تا هم در تحت نظر این خانه زاد در 
حدود ایران سانسور ایجاد شود« )اعتمادالسلطنه، 1363، ص159(.

کتاب و مطبوعات افزون بر ارزش معنوی و فرهنگی، ارزش ماّدی هم دارد؛ بنابراین 
سوداگران دورۀ قاجار کتاب را به عنوان کاال وارد ایران می کردند و به دلیل ارزان تربودن 
حدود  کتاب  نمونه  برای  می گرفت.  قرار  مورداستقبال  به سرعت  خطی  نسخه های  از 
هزارصفحه ای »انوار سهیلی« اثر مالحسین واعظی کاشفی در سال 1234ق/1827م در هند 
چاپ شده بود و قیمتش 25 روپیه بود؛ ولی در ایران تا 200 روپیه هم به فروش می رفت 

)غروی، 1375، ص313(.
موسیقی جزء جدانشدنی از فرهنگ هند است و ایرانیان از روزگار باستان با آن 
در ارتباط بوده اند. مشهور است که بهرام گور دسته ای از خنیاگران هندی را با پرداخت 
دستمزد مناسب استخدام کرده بود تا در شهرها و روستاهای ایران بگردند و برای مردم 
به رایگان نوازندگی کنند. همین دسته از نوازندگان و خوانندگان بودند که به گمان برخی از 
محققان دسته های سرگردان کولیان را تشکیل دادند )مستوفی، 1364، ص113(. در روزگار 
قاجار، بیشتر درباریان و افراد ثروتمند امکان برگزاری مجالس عیش و طرب را داشتند و 
عموم مردم کمتر از این هنر برخوردار بودند. در بین مکاتبات میرزا محمودخان -قنسول 
ایران در کلکته- نامه ای وجود دارد که نشان می دهد در بین کاالهای وارداتی از هند به 
ایران در دورۀ قاجار آوازها و موسیقی های ضبط شده )صفحات گرامافون( نیز جایگاهی 
داشته اند. او در نامه ای به تاریخ 1صفر1323ق با اشاره به نمونه دفترچه های نُت موسیقی که 
پیش تر فرستاده بود -و گویا چندان موردتوجه پادشاه قرار نگرفته بود- می نویسد: »مرقوم 
فرموده بودند که نوت های1 آواز هندی را که چاکر فرستاده بود، چندان تعریف نداشت 
و مقّرر شده است که نوت راک هندی را به طرزی که اینجا معمول است، بفرستد. چاکر 
هرچه تفحص کرد، نوت دیگری به دست نیامد و اینجا گفتند که بهتر است که آواز راک 
هندی را در لولۀ فنوغراف2 پر کرده و با نوت مخصوص آن که با دست نوشته باشند، 
بفرستد؛ لهذا لوله را داد پر کردند و در جعبه گذارده و هفتۀ گذشته به بوشهر فرستاد که 

رییس آنجا حضور مبارک بفرستد...« )اِستادوخ، 1323ق، ص9، پ3(.
هرچند این قلم آخری در شمار اقالم تجاری به حساب نمی آید، ولی نشان می دهد 
که مبادالت ایران و هند تنها به کاالهای صنعتی و کشاورزی محدود نمی شده و شامل 

مقوله های فرهنگی هم بوده است.
1. نوت: ُنت

2.  گرامافون

تأثیر روابط تجاری ایران با هند بر 
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نتیجه گیری
مناسبات تجاری ایران و هند در دورۀ قاجار به دلیل ظهور پدیدۀ استعمار دگرگون شد. 
پس از مدتی وقفه در دوران پرآشوب افشار و زند، مبادالت تجاری ایران با خارج با حضور 
انگلیس شکل تازه ای به خود  نمایندگان سیاسی دولت های اروپایی و به ویژه روس و 
گرفت. خلیج فارس معبری راهبردی برای ورود اقالم فراوانی از کاالهای هندی و اروپایی 
شد که برخی از آن ها برای ایرانیان تازگی داشت. بازرگانان ایرانی، هندی، و اروپایی در 
تمام بندرهای اصلی سواحل شمال خلیج فارس شرکت هایی تأسیس کرده بودند و به 

تجارت با کلکته، بمبئی، شکارپور، حیدرآباد و کراچی می پرداختند.
آغاز دورۀ قاجار هم زمان با افزایش تکاپوهای استعماری در ایران و هند بود و به همین 
سبب شرکت های تجاری اروپایی و به ویژه کمپانی هند شرقی درصدد تصرف بازار ایران 
برآمدند. این موضوع از یک سو بازرگانان ایرانی را به واسطۀ این شرکت ها تبدیل می کرد و 
الگوی مصرف داخلی را تغییر می داد و ازسوی دیگر موجب خروج سرمایه های ملی -به ویژه 
طال و نقره- می شد. از اواسط دورۀ قاجار میزان واردات کاال چندبرابر صادرات شد و سیل کاال 
و پارچه های ارزان قیمت اروپایی با کیفیّت برتر، زمینۀ نابودی صنایع نوپای ایران را فراهم کرد. 
هم چنین ورود کاالهایی مصرفی مانند لوازم لوکس برای اعیان و شکر و چای هم فزونی گرفت.
ایران مواد معدنی و  از  ایران و هند نشان می دهد که  هم سنجی کاالهای تجاری 
محصوالت کشاورزی به هند صادر می شده و در بین اقالم صادراتی ایران به هند اسب 
اهمیّت زیادی داشته است و گاهی حیواناتی مثل گربه هم خریدارانی در هند داشته است؛ 
ولی در بین کاالهای واردشده از هند، افزون بر کاالهای سنتی مانند انواع ادویه و فلفل 
و عطریات، محصوالت صنعتی و فراوری شده ای مانند شال کشمیری، پارچه های زری، 
قلمکار و کتانی، شکر، مربا و چای نیز وجود داشته اند که به دلیل تبدیل مواد خام به 
محصوالت فراوری شده ارزش افزوده داشته اند و سود سرشاری را نصیب شرکت های 
تجاری هندی و انگلیسی می کرده اند. اهمیّت بازار تجاری ایران از اواسط دورۀ قاجار 
به اندازه ای بود که گاهی هیئت های تحقیق در لباس بازرگانان به خراسان و سیستان و 
مناطق جنوبی ایران اعزام می شدند. اهداف سیاسی این قبیل هیئت ها از چشم دیپلمات های 

ایرانی دور نمی ماند و در گزارش هایشان به آن ها اشاره می شد.
چای از کاالهایی بود که واردات مقدار فراوان آن از هند سبب شد تا دولتمردان قاجار 
به فکر بومی سازی کشت و عمل آوری آن در ایران بیفتند. بسیاری از نباتات و محصوالت 
کشاورزی دیگر را نیز بازرگانان یا مأموران سیاسی ایران از هند به ایران وارد کردند و در مواردی 
کارخانۀ تصفیۀ شکر، شال بافی و دیگر صنایع در ایران نیز راه اندازی شد. کتاب، مطبوعات و 
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برخی کاالهای فرهنگی نیز از هند وارد می شد که نشان می دهد مناسبات ایران و هند در دورۀ 
قاجار به روابط بازرگانی منحصر نبوده و شامل ابعاد اجتماعی هم می شده است.

بررسی ابعاد اجتماعی روابط ایران و هند به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

منابع
اسناد
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