
  : بر اقتصاد گيالن1877 اثرات طاعون -6
  

خالص نشده بود آـه در سـالهای       )1871-72 (1هنوز اقتصاد ایران از اثرات مرگبار قحطی بزرگ       
ــد ) 77-1876( ــاعون آم ــاثيرات       . ط ــر ت ــای واگي ــر بيماریه ــا و دیگ ــاعون، وب ــوزدهم ط ــرن ن در ق

ناگهـانی در ایـران     چشمگيری بر جمعيت ایران داشته و از عمده عوامـل طبيعـی مـرگ وميـر                 
گرچه آمارهای دقيق و قابل اعتماد در اختيار نداریم تا ميزان این تاثيرات را اندازه گيـری   . بودند

نمائيم ولی تكرار و گستردگی شيوع این بيماریها نشانه آن اسـت آـه تـاثيرات آنتـرل آننـده        
در اختيـار ماسـت   براساس اسناد و مدارك ناآاملی آـه  . شان بر جمعيت ایران قابل توجه بود      

می دانيم آه شيوع طاعون اگرچه بـه آثـرت وبـا نبـوده ولـی در طـول قـرن گذشـته ده بـاردر                          
مهمتـرین مـورد شـيوع طـاعون در سـالهای           . مناطق مختلف ایـران ظـاهر شـد و آـشتار آـرد            

 بود آـه در منـاطق حاصـلخيزو پرجمعيـت  شـمالی ، مازنـدران، گـيالن و آذربایجـان                      31/1830
عــالوه بــر تكــرار . 2ی آــرد آــه چگــونگی اش را در جــای دیگــر وارســيده امآــشتار وحــشتناآ

چشمگير این بيماری ها، مسئله مهم سرعت فوق العاده گسترش ایـن بيماریهـا بـود آـه در           
فاصله زمانی آوتاهی منطقه وسيعی را آلوده می سـاخت و ایـن سـرعت زیـاد موجـب مـی             

در توضـيح ایـن وضـعيت       . بـسيار زیـاد باشـد     شد آه شمار قربانيان این بيماریها نيز به نسبت          
  :می توان به دالیل زیر اشاره آرد

بعـالوه  .  در طول قرن گذشته هيچگونه بيمارستان یا اداره بهداشت عمومی وجود نداشت            -1
مقررات قرنطينه هم در اغلب موارد اعمال نمـی شـد و یـا در جلـوگيری از گـسترش بيمـاری                      

 مكانی دیگر می  رفت و بيماری را با خویش بـه منـاطق               شخص بيمار از مكانی به    . موثر نبود 
  . تازه تری می برد

  . یك عقيده نادرست آه آب جاری هرگز آلوده نمی شود-2
در مواقـع شـيوع بيمـاری       .  در آنار عامل دوم، عادت مذهبی شستن جسد در موقـع دفـن             -3

ه سـهولت موجـب   نيز این عادت دینی رعایت می شد و با توجه به اعتقاد نادرست قبلـی، بـ          
آلودگی آب بد نيست به بخش زیر از          در بارة . آلودگی آب جاری و گسترش بيماری می گشت       

چـون  « .  تهيه شد اشاره آنيم آه دراین خصوص بسيار روشنگر اسـت           1904گزارشی آه در    
آب از آب انبار یك خانه به آب انبار خانه دیگـر مـی رود و در ایـن آب عـالوه بـر ظـرف و ظـروف،                

به این ترتيب، آلـودگی آب آشـاميدنی        .  هم می شویند، و همين آب را نيز می نوشند          البسه
  .3»آب حمامهای عمومی را معموال سالی یك یا دو بار عوض می آنند. تقریبا حتمی است

 عامل دیگر آه موجب گسترش سریع این بيماریهای واگير می شد، سنت عجيب و غریب         -4
جریـان از ایـن   . ارة اجساد بعضی از ثروتمندان اجرا می شدبود آه معموال در ب   » دفن موقت « 

قرار بود آه برای شماری از این ثروتمندان این نيك بختی بزرگی بود آه در یكی از شـهرهای                   
نتيجتا این آامال عادی    . مقدس، مثل مشهد، قم، در ایران و نجف و آربال در عراق دفن شوند             

ی واگير فـوت آـرده، موقتـا در محلـی دفـن آننـد و            بود آه شخص ثروتمندی را آه از یك بيمار        
بسيار اتفاق می . پس از چند ماه جسد را به گور دائمی در یكی از این شهرها منتقل نمایند

مقامـات دولـت    . افتاد آه دراین نقل و انتقال، بيمـاری هـم در نقـاط جدیـدی ظـاهر مـی شـد                    
ز جلـوی سـرایت بيمـاری را    عثمانی آوشيدند آه با ایجاد پاسـگاههای بررسـی و صـدور جـوا       

اجساد زیادی از راههای آوهستانی بـدون پرداخـت عـوارض ودریافـت جـواز از                « بگيرند ولی،   
بسيار اتفاق می افتد آه چارودار آه بـرای حمـل           . پاسگاههای قرنطينه وارد ترآيه می شوند     

جله می   تومان گرفته است جسد را در حوالی خانقين در رودخانة د           30و دفن جسد در آربال      
  4» اندازد و به این ترتيب، آنچه را آه برای هزینه راه آنار گذاشته، پس انداز می آند

  :ترآيب این عوامل موجب می شد آه

                                                           
، 1374هم، نشر چشمه ، تهران      اقتصاد ايران در قرن نوزد    :  براي بررسي بيشتر بنگريد به احمد سيف       1

 9فصل 
 8نگاه آنيد به سيف، همان، فصل 2
 .100 جلد 1900،  اسنادو مدارك پارلماني،»آرمانشاه« گزارش آنسولي، :  رابينو3
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بعـالوه ایـن آـامال امكـان داشـت آـه یـك        . اوال، آنترل بيماریهای واگير بسيار دشـوارتر بـشود   
ر تلفـات را وارد آورده، خـود   بيماری تنها پس از طی آردن دور طبيعـی خـود در حاليكـه حـداآث         

  .بخود متوقف شود
ثانيا، این نكته نيز روشن می شـود آـه چـرا بيمـاری هـای واگيـر بـه ایـن سـرعت درمنـاطق                          

  .وسيعی شيوع پيدا می آردند
 نفـر جمعيـت   8000 نفـر از  1800، طاعون به شوشتر زد و تخمين زده می شـود آـه            1876در  

ل اعتمـاد باشـند، در فاصـله چنـد مـاه جمعيـت شـهر         اگر این برآوردها قابـ 5.شهر تلف شدند 
در گزارشات آمـده اسـت آـه در         .  درصد آاهش یافت و این لطمه بسيار سنگينی است         22.5

خطوط مرزی ایران و عثمانی هم طاعون بـروز آـرد  ولـی از ميـزان تلفـات احتمـالی اطالعـی            
ادی ندیده بود، گرفتـار   یك سال بعد، گيالن آه بطور نسبی از قحطی بزرگ آسيب زی        6.نداریم

گفتن دارد البته آه گيالن اگرچه از بـسياری ایـاالت دیگـر غنـی تـر بـود، ولـی از                      . طاعون شد 
 به آن سو، در پی آمد بيماری آرم ابریشم و آـاهش شـدید توليـد و صـدور ابریـشم در                       1864

قتـصاد   ضربه دیگـری بـود بـر ا       1877 در واقع، بروز طاعون در       7.وضعيت نامساعدی قرار داشت   
  .گيالن آه تازه داشت راه های مقابله با آاهش توليد و صدور ابریشم را می آموخت

رابينو آه یكی از آگاه ترین ناظران امور ایران در قرن نوزدهم و اوائل قرن بيـستم بـود، بـر آورد                      
 چرچيل آه در طول شيوع      8. نفر بود  4000آردآه ميزان تلفات در شهر رشت و حومه بيش از           

بنـا بـر    . آنسول انگلستان در رشت بود، جریانات را با تفصيل بيشتر ثبت آـرده اسـت              طاعون  
 مـاه طـول آـشيد و بـا وجودیكـه اطبـای روسـی و انگليـسی در                    8 تا   7مشاهدات او، طاعون    

از انجائيكـه  «  چرچيـل افـزوده اسـت آـه ،     9. تـن شـد  4000شهر ساآن بودند، موجب مـرگ     
 دهات گریخته اند، تعداد تلفات دهات در رقم بـاال           به] رشت  [ قسمت اعظم جمعيت از شهر      

امكـان دارد آـه بـه    . منظور نشده است و این رقم تنها تلفات شهر رشـت را در بـر مـی گيـرد             
 بروز آرد، ولـی  1877 اگرچه طاعون در مارس   10. »همين تعداد نيز در دهات تلف شده باشند       

 آوچكترین اقدامی برای جلـوگيری از       تا اواخر ژوئن، یعنی در سه چهارماه اول شيوع بيماری،         
تازه پس از ژوئن آه مقررات قرنطينه بر قرار شد،          . سرایت بيماری به دیگر نقاط به عمل نيامد       

مثل دیگر مسائل این مملكت، این اقدامات فقط روی آاغذ ماند و تنها شـامل آنهـائی مـی            « 
ر، یك پيش گزاره طبـی   به بيان دیگ11.»شد آه پولی برای پرداخت عوارض خروجی نداشتند      

عـالوه بـر شـيوع      . برای آنترل بيمـاری، بـه صـورت وسـيله تـازه ای بـرای بـاج سـتانی درآمـد                    
بود وبعالوه، جنـگ روس و ترآيـه هـم تجـارت            » بسيار اسفناك « طاعون، محصول ابریشم نيز     

بحرانـی شـدن   . ایران و اروپا را آه از ترآيه می گذشـت، دسـتخوش بحـران و نـا امنـی نمـود       
بـا وجـود اسـفناك بـودن محـصول          . رت با اروپـا، بـرای گـيالن بـه ویـژه مـصيبت بزرگـی بـود                 تجا

ابریشم، مهمترین محصول صادراتی گيالن به اروپا، ابریشم بود آـه از طریـق ترآيـه بـه اروپـا                    
 آرد آه ناصـرالدین شـاه   دمجموعة این عوامل بحران مالی گيالن را به حدی تشدی      . می رفت 

 همـين حرآـت شـاه بـه         12. تومـان تخفيـف ماليـاتی بدهـد        80000يالن  قاجار ناچار شد بـه گـ      
خودی خود نشان از وخامت اوضاع اقتصادی در گيالن دارد چون، بایـد در نظـر داشـته باشـيم                    
آه قدرتمندان حاآم بر ایران آمترین توجهی به وضعيت زندگی دهقانـان و دیگـر زحمتكـشان                 

. ات ستانی و زراندوزی هـر چـه بيـشتر بـود    شهر ورروستا نداشته و همة فكر و ذآرشان مالي    
.  شواهد این شيوه حكومت را در جای دیگر به دست داده ام و دیگر تكرار مكـررات نمـی آـنم        

به تجربه مواردی آه در طول قرن به آنها برخـورده ایـم، واقعيـت دارد آـه تخفيـف ماليـاتی در                        

                                                           
 1877 ژانويه 14 گزارش مورخ F.O. 60-400:  اسناد وزارت امور خارجه انگليس5
 1876 ژوئيه  2 گزارش مورخ F.O. 60-382:  اسناد وزارت امور خارجه انگليس6 
 5 فصل  ، اقتصاد ايران در قرن نوزدهم: بنگريد به سيف7
 555، ص 1350 تهران، اليت دارالمرز، گيالن،و:  رابينو8
 74، جلد 1878، اسناد و مدارك پارلماني، »گيالن« گزارش آنسولي، :  چرچيل9

  همانجا10
  همانجا11
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 در پرداخت اضافاتی آه بـه       واقع سوی دیگر سكه بحران عميق اقتصادی بود و ناتوانی مطلق          
  .روال معمول گرفته می شد
آـاهش یافـت   %] 35[  بيش از یك سوم 1874 در مقایسه با     1877باری، آل تجارت گيالن در      

  . ليره آاهش  یافت724550 ليره به 1107960و از 
  13تجارت خارجی گيالن به ليره استرلينگ

  1874=100  صادرات  1874=100  واردات  سال
1874  467200  100  640760  100  
1875  429440  92  650500  101  
1876  514790  110  786222  123  
1877  329560  70  394990  62  
1878  408816  87  523055  82  
1879  404182  86  740452  115  

    
 آمتر بود ولی افـزایش فـوق العـاده          1874، جهارده درصد از واردات      1879آل واردات گيالن در     
. افزایش نـشان بدهـد    % 15 موجب شدآه آل صادرات،      1879م خام در    صادرات برنج و ابریش   

  :در این خصوص باید به سه نكته اشاره آنم
 به نظر می رسد آه پی آمدهای مخرب بيماری آـرم ابریـشم تخفيـف یافتـه و رونـد نزولـی                 -

ر  دو برابـر مقـدار توليـد د        1879برای نمونه، مقـدار توليـد در        . توليد ابریشم متوقف شده باشد    
  14. بود1878

  شایان ذآر است آه در عكس العمل به بيمـاری آـرم ابریـشم، توليـد بـرنج بـه عنـوان یـك                          -
از آن گذشته، صادرات برنج نيز به صورت مهمترین         . محصول جانشينی در گيالن افزایش یافت     

 و 1878بد نيست اشاره آنم آـه در فاصـله بـين    . منبع ارزآوری در آمد وجای ابریشم را گرفت 
 تـن در  2400 برابـر افـزایش یافـت و از حـدود     25، مقدار صادرات برنج گـيالن بـه روسـيه      1908
1878) 47105 cwt  ( 1908 تن در 60700به)  1191000 cwt ( 15. رسيد  

 اگرچه در آوتاه مدت و بسيار چشمگير بود، ولـی تـاثيرات مخـرب دراز                1877 تاثيرات طاعون    -
  . مدت بر اقتصاد گيالن نداشت

 1877ن وجود، نگاهی گذرا به ارقام تجارت خارجی گيالن در حول وحوش سال طـاعونی                با ای 
  .اطالعات جالبی در اختيارمان می گذارد

 درصـد آـاهش     22) سـال ماقبـل طـاعون      ( 1876 در مقایسه بـا سـال        1879آل واردات سال    
شـته  بـرای اینكـه تـصویر دقيـق تـری دا      .  درصـد بـود    6یافت در حاليكه آـاهش، صـادرات فقـط          

  . باشيم، صادرات و واردات گيالن را جداگانه بررسی خواهيم آرد
  :واردات گيالن، معموال از سه آانال تجارتی می آمد

  . آاالهائی آه از روسيه وارد می شد-
  . آاالهای اروپائی آه از طریق تبریز به گيالن می رسيد-
  .  محصوالت بومی دیگر ایاالت ایران-

  .جه آنيمبد نيست به جدول زیر تو
  16ارزش واردات گيالن به ليره استرلينگ

واردات   آل واردات  سال
  روسيه 

واردات از        
  اروپا

واردات محـــــــــصوالت 
  بومی

                                                           
  .ه در اين اسناد، اين جدول را تنظيم آرده ام بر اساس اطالعات آمد13

، 1878، 82 جلـد  1877، 76، جلـد  1876، اسناد و مدارك پارلماني   ،  »گيالن« گزارش آنسولي،   : چرچيل
 ليـره   489840،  1875اشاره آنم آه ارزش واردات گيالن در        . 74، جلد   1880،  70 جلد   79/1878،  74جلد  

ايـن مقـدار را از      . ليره ارزش تفنگها و مهمـات وارده از روسـيه بـود            6040استرلينگ بود آه از اين مقدار،       
 .آل صادرات اين سال آسر آرده ايم

 74، جلد 1880، اسناد و مدارك پارلماني،  »گيالن« گزارش آنسولي، :  چرچيل14
، پايـان نامـة   1800-1914بعـضي جنبـه هـاي توسـعه اقتـصادي در ايـران،       :  نگاه آنيد به احمد سـيف     15

 .97، ص 1982دانشگاه ردينگ، دآترا، 
 . به دست داده ام13 منابع را ذيل شماره 16
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1874  467200  191600  94000  181600  
1875  429440  175440  104000  150000  
1876  514790  136055  159925  218810  
1877  329560  100260  122000  107300  
1878  408816  139220  132685  136911  
1879  404182  123997  149614  130571  

، سال طـاعونی،    1877همانطور آه مشاهده می شود، واردات روسيه و محصوالت بومی در            
آاهش نشان می دهد در حاليكه، واردات گـيالن         % 41و  % 48 به ترتيب    1874در مقایسه با    

 بـا   1877ردات محصوالت بـومی را در سـال         اگر وا . افزایش یافت % 30از اروپا در همين سالها      
این %). 51(  مقایسه آنيم، مقدار آاهش به مراتب چشمگيرتر می شود          1876واردات سال   

آاهش چشمگير ممكن است بيانگر آن باشد آه عالوه بر گيالن، ایاالت مجاور نيـز از طـاعون                  
اگـر بـه   . سـت نـداریم  در امان نبودند آه از شدت و ضعف شيوع بيماری در آنهـا اطالعـی در د     

به ایـن ترتيـب آـه اقـالم         . ترآيب آاالئی واردات توجه آنيم تصویر مشابهی به دست می آید          
  . وارداتی از دیگر ایاالت ایران آاهش بيشتری داشته اند
  )به ليره استرلينگ ( 17ترآيب آاالئی واردات از روسيه

  1874  1875  1876  1877  1878  1879  
  69230  76920  62000  76925  104000  89600  قند و شكر
  17268  13461  8700  13845  15200  13600  منسوجات
  6823  7691  3560  6540  13200  13600  فلزآالت

بلـــــــــــــور 
  وشيشه

48000  10800  2310  3300  4615  7692  

  9615  8461  5000  6540  7600  4800  نفت
  1538  1923  2000  3850  2800  2000  شمع
  7308  9615  6300  6925  8000  10000  چای 
  4423  16534  9400  19125  13840  10000  متفرقه

  123997  139220  100260  136055  175440  191600  آل
و اما ترآيـب آـاالئی اقالمـی آـه از دیگـر ایـاالت ایـران بـه گـيالن وارد مـی شـد بـه قـرار زیـر                          

  .دستخوش تغيير شد
ترآيب آاالئی واردات محـصوالت اروپـائی و بـومی از دیگـر ایـاالت               

  ) به ليره استرلينگ  ( 18ران به گيالنای
  1874  1875  1876  1877  1878  1879  

( منــــــــسوجات 
  )اروپائی

86000  90000  127695  106000  113455  146152  

( منــــــــسوجات 
  )داخلی

71200  57200  70785  38500  48075  40575  

  6538  3461  8300  17310  22000  28000  آرد
  15384  14615  10000  18470  22000  26000  ادویه جات

  5000  5384  3300  15385  3600  3600  چرم
  17692  16150  11600  15385  28000  31600  آره

تخـــــــم آـــــــرم 
  ابریشم

8000  5600  8000  6000  8076  6538  

  4230  4615  5000  5780  4800  5600  گوسفند
  9615  17305  11600  34620  -  -  تنباآو
  28461  38460  29000  45305  20800  15600  متفرقه

25400  275600  آل
0  

378735  229300  269596  280185  

  
                                                           

 . به دست داده ام13 منابع را ذيل شماره 17
 . به دست داده ام13 منابع را ذيل شماره 18
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 براساس اطالعات آمده در ایـن جـداول، مـی تـوان گفـت آـه بـرای نمونـه ارزش منـسوجات                       
% 46 آاهـشی معـادل      1876 و یـا     1874 در مقایسه با سـال       1877داخلی وارده به گيالن در      

 در مقایـسه بـا      1877نشان می دهدو این در حاليست آه ارزش منسوجات اروپائی وارده در             
دو قلم دیگر از محصوالت     . نيز افزایش نشان می دهد    % 23 نه فقط آاهش نيافته بلكه       1874

 آاهش چشمگيری داشته    1874 نسبت به واردات سال      1877بومی، یعنی آره و آرد هم در        
در این سالها قند و شكر وارداتـی بـه گـيالن عمـدتا              . آاهش یافتند % 70و  % 63و به ترتيب،    

از آـل   % 56 فرانسه بود آه از طریق روسيه به گيالن وارد می شد و بطـور متوسـط                  محصول
 و  1874، ارزش واردات قند و شكر در مقایسه با سالهای           1877در  . واردات را تشكيل می داد    

ارزش آل تجارت ایران و روسيه از طریق گيالن در . آاهش یافت % 19و  % 31 به ترتيب    1876
داشـت در حاليكـه واردات      % 37 آاهـشی معـادل      1876ا سـال    سال طـاعونی در مقایـسه بـ       

آل تجارت گيالن با دیگر نقاط ایران آاهـشی معـادل           .آمتر شد % 40گيالن از دیگر نقاط ایران      
داشت آه همانگونه آه پيشتر گفتيم بعيد نيست آه منـاطق دیگـر نيـز از طـاعون بـی                    % 45

  .نصيب نمانده باشند
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  )به ليره استرلينگ  ( 19 به دیگر نقاط ایران ترآيب آاالئی صادرات گيالن

  1874  1875  1876  1877  1878  1879  
  65345  33890  30560  83080  71200  93600  ابریشم خام
  19615  9920  9830  17770  8000  5840  الس ابریشم
  13077  6360  11000  11425  7840  8840  پيله ابریشم

  76920  40380  20000  28845  15600  19800  برنج
  26537  21150  12900  38470  35200  34800  رچه ابریشمیپا

  3846  4230  2600  9625  4800  4400  پارچه پشمی
روغــــن زیتــــون و 

  صابون
26000  2160  1540  1300  2310  3076  

  21052  25000  12300  23090  9200  13600  متفرقه
  229468  143240  100490  214840  154000  206880  آل

  : در مقایسه با1877گيالن به دیگر نقاط ایران در در صد تغييرات  در صادرات 
  1874  1876  

  -54  -52  ابریشم خام
  -31  +1  برنج

  -67  -63  پارچه ابریشمی
  -73  -41  پارچه پشمی

  -16  -95  روغن زیتون وصابون
صادرات گيالن به روسيه نيز آاهش چشمگيری داشت ولی به اشاره می گـذرم آـه در صـد                   

 بومی آه از طریق گيالن به روسيه صادر می شـد بـسی بيـشتر                آاهش در ارزش محصوالت   
  .بود

  ) به ليره استرلينگ  ( 20ترآيب آاالئی صادرات گيالن به روسيه
  1874  1875  1876  1877  1878  1879  
  128073  26996  18500  75115  44100  37160  ابریشم خام
  65384  23076  18000  23080  18000  20000  برنج
  26153  32691  25000  46930  48000  40000  پارچه ابریشمی
  4444  8846  8000  23080  20000  12800  الوار
  28884  50000  60000  80000  84400  44400  ماهی و خاویار
روغن زیتون 
  وصابون

4000  6400  5770  3400  2884  3077  

  3923  5348  3000  5000  3600  4000  پشم
  3000  3846  3000  4620  4000  3200  پارچه ابریشمی
  7308  4615  5000  4620  3200  3400  دمگن

  51346  33844  35200  58480  49600  39320  متفرقه
  321592  192146  179100  326695  281300  208280  آل

به ليـره    ( 21ترآيب آاالئی صادرات توليدات داخلی ایران به روسيه از طریق گيالن          
  )استرلينگ 

  1874  1875  1876  1877  1878  1879  
پارچـــه پنبـــه 

  ای
70000  60000  66542  36000  55765  88460  

  34615  55760  35000  53465  90000  81200  پنبه خام
  1153  3846  5000  9620  12000  18000  تنباآو

                                                           
 . به دست داده ام13 منابع را ذيل شماره 19
 . به دست داده ام13 منابع را ذيل شماره 20
 .ت داده ام به دس13 منابع را ذيل شماره 21



7 

ــه  پارچــــــــــ
  پشمی

9200  13600  43130  6600  6153  7691  

  9399  3846  -  -  5600  7200  خشكبار
ــه  پارچــــــــــ

  ابریشمی 
8800  14000  19600  8300  8461  11538  

  36536  53838  24500  52330  20000  32200  متفرقه
  189392  187669  115400  244687  215200  225600  آل

آل صادرات به روسيه، چه توليدات گيالن و چه فرآورده هائی آه از طریـق گـيالن صـادر مـی                     
در . آاهش نشان مـی دهـد  % 48و % 32 به ترتيب 1876 و1874 در مقایسه با 1877شد در  

  .ادراتی را در جدول زیر به دست می دهمصد تغيير در اقالم ص
  : در مقایسه با1877در صد تغييرات  در صادرات گيالن به روسيه در 

  1874  1876  
  -75  -50  ابریشم خام
  -56  -40  منسوجات

  -48  -72  تنباآو
  -34  -57  پنبه خام

  -41  -15  روغن زیتون و صابون
  -22  -10  برنح

  -25  +35  ماهی و خاویار
اثير طاعون بر سطح قيمت ها در گيالن باید گفت آه نظـر بـه آـاهش تقاضـا آـه                     در خصوص ت  

 سـطح عمـومی قيمـت هـا         انتظارمـان ایـن اسـت کـه       خود ناشی از زیادی مـرگ و ميـر بـود،            
 قلــم از مــواد 16بـرای بررســی ایــن پـيش گــزاره، دو ليــست از قيمـت    . آـاهش نــشان بدهــد 

مقایسه این دو ليست قيمـت      . دست داریم  را در    1877 و   1876مصرفی روزانه برای سالهای     
 نسبت به سال قبل آـاهش یافـت آـه           1877 قلم از این مواد در سال        12قيمت  . جالب است 

در صـد در قيمـت پـشم خـام      % 64در قيمت روغن زیتـون و صـابون و          % 16مقدار آاهش بين    
 قيمـت    قلم باقی مانده، یعنی برنج، گندم، پوسـت گوسـفندو خـشكبار افـزایش              4. متغير بود 

در بهـای خـشكبار نوسـان داشـته         % 43در قيمت بـرنج و      % 3داشتند آه مقدار افزایش بين      
 قلم با پيش بينـی مـا راجـع بـه تـاثير طـاعون بـر           16 قلم از    12 اگرچه آاهش قيمت     22.است

قيمت ها جوردر می آید، ولی باید اذعان نمود آـه اطالعـات مـا از ایـن نظـر بـسيار ناآـافی و                    
افزایش یافت، قيمـت آرد گنـدم   % 10 برای مثال، در حاليكه قيمت گندم       .حتی متناقض است  

در قيمـت   % 43تناقض دیگـر ایـن اسـت آـه آاهـشی معـادل              . آاهش نشان می دهد   % 36
 همـين جـا بگـویم آـه       23.افزایش قيمت پوست گوسفند همراه شده است      % 20گوسفند با   

بـه علـت آن اسـت     « ت ها   به اعتقاد چرچيل آه آنسول انگلستان در رشت بود، آاهش قيم          
 به بيان دیگر، چرچيل بـر ایـن         24. »آه روسها موانع مصنوعی بر سرراه تجارت ایجاد آرده اند         

باور است آه این موانع موجـب آـاهش صـادرات بـه روسـيه شـده و در نتيجـه،  باعـث سـير                          
 اگرچه با اطالعاتی آه در دست داریم با قاطعيت نمی توان علـت            . نزولی در قيمت ها گشت    

آاهش قيمت هارا روشن آرد، ولی، بعيد نمی دانيم آـه چرچيـل بـه روال وظـایف آنـسولی                    
 یعنـی روسـيه     – خویش، گناه مشكل اقتصادی منطقه را به گـردن رقيـب تجـارتی انگلـستان              

دليل من برای این حدس و گمان این است آـه وقتـی همـين آنـسول                 .  انداخته باشد  -تزاری
نج و گنـدم را توضـيح بدهـد، آن افـزایش را ناشـی از                می آوشـد تـا علـت افـزایش قيمـت بـر            

 به دو دليل، ایـن توضـيح چرچيـل را نادرسـت ارزیـابی                25.افزایش صادرات به روسيه می داند     
  . می آنيم

                                                           
  74، جلد 1878، اسناد و مدارك پارلماني، »گيالن« گزارش آنسولي، :   چرچيل22
  همانجا23
  همانجا24
  همانجا25
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 آـاهش   1877 تـن در     3792 بـه    1876 تـن در     5227 مقدار برنج صادراتی گيالن به روسـيه از          -
  .26ده استیافت و این اطالعات را خود او به دست دا

در » محصول بـرنج  «  گرچه اطالعات آماری قابل اعتماد در اختيار نداریم ولی به نظر چرچيل              -
 عالی بودن محصول، طبيعتـا بـه معنـی افـزایش توليـد            27.»بسيار عالی بود  « سال طاعونی   

 تـن بـراین داللـت دارد آـه مقـدار بـرنج موجـود در        1435است آه با آاهش صادرات به مقـدار      
اگـر ایـن    .  می بایست بيـشتر بـوده باشـد        1876 در مقایسه با سال      1877 گيالن در    بازارهای

احتمال درست است آه افزایش قيمت را نمی توان ناشی از آمی عرضه و یا زیـادی تقاضـا                    
اگرچه آماری راجع به تـاثير طـاعون بـر سـطح دسـتمزدها در گـيالن نـداریم،                   . در بازار دانست  

ن موجب آمبود و آميابی نيروی آار شده، و به این ترتيب،            ولی بعيد نيست آه آشتار طاعو     
و این افزایش هزینـة     . با افزایش مقدار دستمزد، باعث باالرفتن هزینة توليد برنج گشته باشد          

به گفتة چرچيل، و صادرات آمتر به روسيه، خود را به  » محصول عالی « توليد بود آه با وجود      
  .شكل افزایش قيمت در بازار نشان داد

  .خالصه آنيم
بر اساس اطالعات ناآاملی آه در این فصل عرضه نمودیم، می توان گفت آـه طـاعون سـال                   

ــا قحطــی بــزرگ 31/1830 گرچــه اثــرات مرگبــاری مــشابه طــاعون بــزرگ  1877  72/1871 و ی
این تاثيرات ولی دیر پـا و       . نداشت، ولی در آوتاه مدت بر اقتصاد گيالن تاثيرات زیادی گذاشت          

بوده و شواهد موجود نشان می دهند آه اقتصاد گيالن با سـرعت نـه فقـط بـه                   سخت جان ن  
با ایـن همـه، اگـر ایـن مـورد           . موقعيت پيش از طاعون بازگشت، بلكه ، بسی از آن فراتر رفت           

شيوع طاعون را به عنوان جزئی از مجموعة بيمار یهای واگير به حساب بياوریم و اگـر درنظـر                   
ازندران بيماری ماالریا نيز بومی شده بـود، آن وقـت، مـی تـوان     داشته باشيم آه در گيالن وم 

از عوامل مهم بازدارنـدة رشـد جمعيـت         ) طاعون، وبا، ماالریا  (ادعا نمود آه بيماری های واگير       
  .در گيالن و در واقع سراسر ایران در قرن نوزدهم بود

  

                                                           
، جلـد،   1878، و   82، جلـد    1877،  اسـناد و مـدارك پارلمـاني      ،    »گـيالن « گزارش آنسولي،   :   چرچيل  26
و قيمـت بـرنج داده شـده آـه بـر آن             الزم به يادآوريست آه در اين دو سند ارزش آل برنج صادراتي             . 74

 . اساس مقدار برنج صادراتي را به تخمين برآورد آرده ايم
 74، جلد 1878، اسناد و مدارك پارلماني،  »گيالن« گزارش آنسولي، :   چرچيل27


