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چکیده
هاي نسبتاً پرشماري بوده است که بـا بررسـی ایـن واقعـه بـه      ق در ایران موضوع پژوهش1288قحطی 

اي کلی، علل و نتایج کوتاه مدت قحطی و نیز واکنش مردم و دولـت بـه آن را مـورد توجـه قـرار      گونه
به سراسر ایـران  هاي مذکور اند. این رویکرد موجب اظهاراتی کلی و تعمیم غیرموجه نتایج پژوهشداده

ق در خراسان است که عـالوه بـر خـود    1288گشته است. مقاله حاضر پژوهشی موردي درباره قحطی 
هـاي ایـن پـژوهش ضـمن     دهد. یافتهقحطی، تبعات آن را در اقتصاد محلی ایالت مورد بررسی قرار می

کـه همـه نـواحی    دهـد هاي کلی قحطی به سراسر ایران، نشـان مـی  اثبات نادرستی تعمیم نتایج بررسی
خراسان به یکسان تحت تأثیر قحطی قرار نگرفت. بلکه این بلیه موجب افزایش ثـروت و جمعیـت در   

، در کنـار  یوالیات شمالی به زیان والیات مرکزي و جنوبی ایالت، گردیـد. افـزون آن کـه قحـط سـال     
اري برخی از منابع را بـا  هاي آماعتبار دادهومیر با مهاجرت و جابجایی جمعیت همراه بود که این،مرگ

تردید مواجه می سازد. همچنین، اقتصاد محلـی، گذشـته از خسـارت، بـزودي تغییـرات را در الگـوي       
زمینداري به زیان مالکیت خصوصی و در نوع کشت تجربه کرد که هر یک از این تحوالت، خود منشأ 

تغییرات بعدي در خراسان شدند.

، قاجاریه، تغییرات اقتصادي، کشاورزي.ق1288خراسان، قحطی : هاکلید واژه
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مقدمه
) نتیجـه  1983شناسـی ژاپـن (  در بیسـت و پنجمـین کنگـره شـرق    1از زمانی که شـوکواکازاکی 

ق در ایران عرضه کرد، این رویداد فاجعـه آمیـز   1288نخستین پژوهش جدي را درباره قحطی 
بـوده اسـت. ایـن پـژوهش بـا      موضوع تحقیقات نسبتاً پرشمار اما با رویکرد نه چنـدان متنـوع   

اقتصادي بروز قحطی مذکور و نتایج دهشـتناك آن، واکـنش متقابـل    -بررسی موجبات سیاسی
.Okazaki, pp)تمردم و دولت مرکزي در این واقعه را مـورد بحـث قـرار داده اسـ     183-

ش مغفـول در پـژوه  هايدر این زمینه، با توجه به جنبه2تکمیلی چارلز ملویلمطالعات(192
هاي متفاوت قحطی را در مناطق مختلف اکازاکی و ارائه شواهدي جدید، تا حدي علل و زمینه

.Melville, pp)دهدایران نشان می اي از ق موضوع مقالـه 1288. قحط و غالي (309-325
هـاي مکـرر در دوره   احمد سیف نیز بوده است. اما نویسنده با مشابه دانستن علـل قحـط سـال   

اندن شیوه تولید کشاورزي را عامل اساسی قحط و غالي مذکور معرفی کـرده  قاجاریه، عقب م
.Seyf, pp)است هـاي  سالی را عامل اولیه تمـام قحطـی  خشکتوان. اگرچه می(306–289

هـا  نماید که عوامل ثانویـه مـؤثر بـر ایـن قحطـی     م دانست، اما چنین می19ق/13ایران در سده 
ها را به یک چشم نگریست. افـزون آنکـه، همچنـان    همه آنتوان متفاوت بود؛ از این روي نمی

سالی، شیوه و نوع تولیـدات  اند، این واقعه تنها نتیجه خشککه اکازاکی و نیز ملویل اشاره کرده
کشاورزي نبود، بلکه احتکار و عدم مدیریت دولت نیز به همان میزان در تشدید خسارات تأثیر 

ق در شـهر قـم   1288جهت که به مطالعه موردي قحطی از آن 3داشت. مقاله مفصل جان گرنی
هـاي علـی اکبـر فـیض     پرداخته است، یک استثنا است. لیکن این مقاله با تمرکز بـر یادداشـت  

شاه)، چیزي افزون بر توصیف شرایط شـهر قـم در جریـان قحـط و غـال      (متولی مقبره فتحعلی
سبب که غالب کتب انگلیسی وي بدانبا وجود این، مقاله.)200-131نک.گرنی، ص (نیست

کند، ارزشمند است.مربوط به قحطی مذکور را، هر چند بسیار مختصر، معرفی می
افزون بر آثار پیش گفته، چندین مقاله به زبان فارسی با درجه کمتري از اهمیت، مستقیم یـا  

هـاي  هاند که با وجـود ادامـه دیـدگا   ق پرداخته1288غیر مستقیم، به قحط و غالي سراسري در 
هاي کوتاه مدت جامعه و دولـت بـه   و واکنشیاکازاکی و ملویل در مورد زمینه بروز قحط سال

1.Shoko Okazaki

2.Charles Melville

3.John Gurney
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آنچـه در  1آن، حاوي شواهد و مستنداتی جدید بر اساس منابع و بعضـاً اسـناد ایرانـی هسـتند.    

ق بـا مـوارد   1288آثار مذکور، چشمگیر است، عدم عنایت به تفاوت قحطی سراسـري  مجموعِ
هاي حکام محلی با دولت مرکزي، حضور چندین باره سـپاهیان  که غالباً از درگیريسابق است 

شد. افـزون  دولت با تحمیل سیورسات به مناطق و همچنین تاخت و تاز اقوام مختلف ناشی می
آن که تالش براي بررسی این واقعه در سطح کشـور بـا تمرکـز بـر منـاطقی خـاص و تعمـیم        

ف بدون توجه به شرایط متفاوت والیات در کشور پهناور ایـران  غیرموجه نتایج به مناطق مختل
ق در ایـران مسـتلزم مطالعـه دقیـق ایـن      1288همراه بوده است. از این روي، درك بهتر قحطی 

عالوه بر این، تمرکز این تحقیقات غالباً بر علل و زمینـه بـروز   رویداد در مناطق مختلف است.
مردم و اقدام دولت در برابر آنان بوده است، نـه تبعـات   ومیر و نیز اعتراضاتقحطی، آمار مرگ

میان مدت و بلند مدت این واقعه.
ق به خراسان، به زمینـه  1288پژوهش حاضر، با محدود کردن دایره تحقیق در مورد قحطی 

2و روند وقوع این قحطی و همچنین تأثیر آن بـر اقتصـاد محلـی ایـن ایالـت اختصـاص دارد،      

غفول مانده است.موضوعی که تاکنون م

خراسان: تفاوت اقلیمی، تنوع کشاورزي و خودبسندگی
ق در خراسـان انجامیـد، آگـاهی از    1288براي شناخت زمینه و عواملی که بـه قحـط و غـالي    
م کـه صـنعت و تجـارت درصـد     19ق/13جغرافیا و اقتصاد این ایالت ضروري است. در سـده  

.Floor, pداد(نک.اندکی از اقتصاد ایران را تشکیل می آشکار است کـه منبـع ثـروت،    ، 3)11

پژوهی قحطی عـام و عظـیم   ها درایران، مورددرآمدي بر بررسی علل اجتماعی قحطی"اند از: احمد کتابی، ها عبارتترین این پژوهشمهم. 1
ترین و مرگبارترین قحطی ایران در دو عظیم"؛ همو، 190-169)، صص 1390(1ش -، سال دومجامعه پژوهی فرهنگی"ش،1249ق/1288

68-61)، صـص  1392(86، نامه اتاق بازرگانی"شمسی!)،1244قمري (1288سده اخیر؛ تحلیل اجتماعی و اقتصادي قحطی سراسري سال 
پیامـدهاي اجتمـاعی   "شـود!)؛ محسـن خـداداد ومحمدحسـین منظوراالجـداد،      این مقاله با مقاله پیشین، تنها به عنوان آن محدود می(تفاوت 

میالدي و اسناد حاج 1870-2قمري/ 1286-88قحطی "؛ هما ناطق، 44-21)، صص 1389(7، تاریخ اسالم و ایران"هاي عصر ناصري،قحط
؛ 1389؛ تهـران: نگارسـتان کتـاب    مصیبت وبا و بالي حکومت؛ همو،368-315، صص ماست که بر ماستاز "محمدحسن امین دارالضرب،

.63-47)، صص 1371(8و 7؛ ش گنجینه اسناد"قمري،1288و 1287قحطی و گرانی در سال "رباب حسیبی، 
این تبعات به حدي است که امکان بررسی نیز مشهود و قابل بررسی است؛ لیکن گستردگیق1288سالی تبعات سیاسی و اجتماعی قحط. 2

تواند هر یک موضوع پژوهشی مستقل باشد.ها در ضمن پژوهش حاضر ممکن نبود. بررسی وجوه سیاسی و اجتماعی این بلیهمیآن
آمـار از  ینکه ارائهااز اي جدداده است، اما ها، بخش کشاورزي تشکیل میدرصد اقتصاد ایران را در آن سال80حداقل که قائل است. فلور3

نماید، حجم وسیع دامداري و صنایع دستی نیز منطقـی بـودن   آن زمان بدان سبب که اسناد و ارقام قابل اعتمادي در دست نیست، صحیح نمی
برد.این تخمین را زیر سؤال می
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زمین و مدار معیشت خراسان بر کشاورزي و دامداري استوار بود. ناهمسـانی میـزان منـابع آب    
ویـژه  آب مرکـزي و بـه  والیات خراسان، تنوع محصوالت ایالت را درپی داشت. در نواحی کـم 

هـاي منطقـه بـه    و مختصر روان آبهانیمه جنوبی ایالت، ظاهراً صرفه در آن بود که آب قنات
جـات  کشت محصوالت تجاریِنیازمندبه آب اندك، مانند زعفران، زرشک، پنبه و یا پرورش میوه

به ویژه پرورش توتستان براي تولید ابریشم، اختصاص یابد. با فروش این محصوالت تجـاري،  
مال خراسـان تـأمین   مقداري از غلّات مورد نیاز اهالی مناطق مذکور از والیـات حاصـلخیز شـ   

,Forbes, p.148-149گشت (می کتابچه ناحیـه حلـوان و تـون و بشـرویه، ص     ;170-71
). در بسـیاري از منـاطق جنـوبی (والیـات قائنـات و      390، 385؛ کتابچه طـبس ص  384، 377

شد، تنها براي مصرف چنـد مـاه   طبس) غلّه مورد نیاز اهالی که عمدتاً به صورت دیم کشت می
ی بود. گرچه این نوع کشت در سـالهاي پربـاران مقـدار زیـادي از مصـرف اهـالی را       اهالی کاف

توانستتبعاتی سـخت را در سـالهاي   کرد، اما اتکاي این نوع کشت به نزوالتجوي، میکفایت می
.Forbes, pکم باران داشته باشـد(براي نمونـه نـک.     ). همچنـین، ایـن محـدودیت    148-49

در بخشهاي مرکزي و به ویژه جنوبی خراسان، همراه بـود کـه   کشاورزي با رواج صنایع دستی
ـ توانست به جبران کسري مخارج زندگی کمـک کنـد  می راي آگـاهی از تنـوع و گسـتردگی    (ب

.Fraser1825, Appendix pدستی والیات مرکزي و جنـوبی خراسـان، نـک.    صنایع 20;

Forbes, p. 161; Ferrier, p. 125, 437-441; Abbot, p. 20, 110, . بـه هـر   )146
جات، ابریشم، پنبه، تنباکو و نیز مقـداري تریـاك   رو، در نیمه جنوبی خراسان، جز غالت و میوه

.Forbes, pشـد( تولیـد مـی   151, 153, 154, 170; Ferrier, p. ). امـا آب و  438-39
هواي شهر طبس و اطراف آن، برخالف سایر نقاط خراسان، امکان کشت خرما و پرتقال را نیز

.Fraser, Appendix pکرد(فراهم می 24; Ferrier, p.439    ،همچنـین، والیـت قائنـات .(
.Forbes, pبه ویژه شهر قائن و توابعش، به تولید زرشک و زعفران شهره بـود (  156, 167;

).369پوالك،ص 
در نیمه مرکزي خراسان، به ویژه محدوده والیات نیشابور و نیز سـبزوار کـه شـرایط بـراي     

ایـن ویژگـی بـه غیـر ازاشـاره منـابع بـه        .شـد تر بود، غله بیشتري تولید مـی زي مناسبکشاور
گردد؛ براي نمونه در نیمه قـرن  کشاورزي بهتر این مناطق، از میزان مالیات آنجا نیز مشخص می

حیدریـه حـدود یـک و    سیزدهم هجري قمري، مالیات هر خانوار در برخی از روستاهاي تربت
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.Lal, pp(نیم خروار غالت بود ). در والیت نیشابور نیز افزون بـر مالیـات نقـدي،    208-209

,Conollyشـد( ساالنه حدود ده هزار خروار غالت به عنوان مالیات جنسی جمـع آوري مـی  

v1, p. 1). سایر محصوالت این مناطق شامل ابریشم، پنبه، تنباکو و نیـز مقـداري تریـاك   248

ه ویژه در دو والیت ترشیز و نیشابور، تا بدان جا بود که به جات، ببود. عالوه بر این تولید میوه
.100Fraser, p-98شهرهاي دیگر صـادر شـود(خانیکوف، ص    379;Conolly, v1, p.

241, 245, 294; Ferrier, p. 100, 103, ). با وجوداین، والیات مرکزي خراسـان،  137
از قوچـان و اسـفراین غلـه وارد    به ویژه سـبزوار، کـه در مسـیر مسـافرت زوار قـرار داشـتند      

فرهنـگ جغرافیـایی ایـران،    ، 319؛ حکـیم الممالـک، ص   119کردند(کتابچه اسـفراین، ص  می
).755، 128، 77، ص خراسان

نــواحی شــمالی خراســان، بــه ویــژه ســه والیــت بجنــورد، درگــز و خاصــه قوچــان جــزء 
ـ Fraser, p.581-583شـدند( حاصلخیزترین مناطق ایران محسوب مـی  ن والیـات کـه از   ).ای

بردنـد، از  سـارهاي فـراوان بهـره مـی    هـا و چشـمه  رود، قناتهاي متعدد اترك، کشفسرشاخه
نزوالت آسمانی نیز تا بدانجا بهره داشتند که بسـیاري از مـزارع گنـدم، زیـر کشـت دیـم قـرار        

انبـار  رفت، در دوره قاجاریه به منزله داشت. قوچان که حاصلخیزترین منطقه ایالت به شمار می
غله خراسان بود. به سبب همین جایگاه ویژه، بروز هر نـوع آفـت و خسـارت بـه محصـوالت      

آورد(حکیم الممالک، همانجا).آنجا، تغییر نرخ غالت را در سراسر خراسان در پی می
تـرین محصـول   وکار کشاورزان والیات شمالی خراسان متنوع نبود. مهمباوجود این، کشت

جات بود؛ کشت پنبه، تنباکو و خشخاش رواج نداشت و ابریشم نیز ظاهراً هها تنها غله و میوآن
). 161؛کتابچـه درجـز، ص   .262Fraser, pشد(به مقداري اندك در قوچان و درگز تولید می

در این والیات، صنایع دستی نیز کم رونق بود. از میان صنایع دستی، ظاهراً تنها تولیـد پوسـتین   
چان و درگز رایج بود که حسـن شـهرت داشـت. نیـاز اهـالی ایـن       (نوعی لباس چرمی) در قو

.Fraser, pوالیات به سایر صنایع دستی، ظاهراً از والیات جنوبی خراسان تأمین شـد(  573;

).161،188کتابچه والیت درجز، ص ;100، ص 2مکگرگر، ج 

.Forbes, pشد (ریاك تولید میاي محدود تحیدریه به گونه، تنها در والیت طبس، قاینات و نیز تربت1270ظاهراً تا حدود . 1 151, 170;

Ferrier, p.137.زیرا در گزارش منابع از محصول کشاورزي سایر والیات، نامی از تریاك در میان نیست ،(
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تشـکیل  آگاهی ما در مورد دامداري که به همراه کشاورزي شغل غالـب اهـالی خراسـان را    
تر است. بـا وجـود ایـن، مشـخص اسـت کـه       داد، از اطالعات مربوط به کشاورزي نیز کلیمی

) در 328دامداري نیز اگر نه فراتر از کشاورزي، در همان وسعت گسترش داشـت(پوالك (ص  
نشـین دانسـته اسـت). ایـن     سوم، سـکنه ایـران را کـوچ   شاه، بیش از یکاوایل دوره ناصرالدین

از گفته فریزر آشکار است که به تخمین او دو سوم جمعیت والیـت قوچـان،   موضوع به خوبی 
.Idem, Appendix pکوچ نشین و دامدار بودند( ). چنین شیوه زندگی، قابل تعمـیم بـه   48

دیگر مناطق خراسان نیست، زیرا براي نمونه غالب اهالی بخش اسـفراین، یکجانشـین و شـغل    
). با وجود ایـن نبایـد   119ي بود(کتابچه اسفراین، ص ها بر خالف مناطق همجوار، کشاورزآن

فراموش کرد که بسیاري از روستائیانیکجانشین خراسان در کنار کشاورزي، دامدار نیز بودند.
به هر روي، در سراسر نیمه جنوبی و مرکزي ایالت، دامـداري و شـترداري رواج گسـترده    

عرب و بلوچ بودند، غالب روستائیان نیـز دام  نشینان که غالباً داشت. در این مناطق عالوهبرکوچ
.Forbes, pداشتند(براي نمونه نک.  154, 156-158; Ferrier, p. 437-441.(

حیدریـه و  نشین مذکور، طوایف کـرد نیـز در تربـت   در نیمه مرکزي افزون بر طوایف کوچ
ـ نیشابور؛ طوایف فارس ت از شـمال  زبان تیموري، هزاره، جمشیدي و فیروزکوهی در شرق ایال

قائن تا حدود سرخس؛ و طوایف ترك در نیشابور و نیز سبزوار سکونت داشتند که شغل غالب 
.125Fraser, p، 105، 102هـا دامپـروري بود(خـانیکوف، ص    آن 549, 551-52. 573,

Appendix 41-42; Forbes, 151-154, 157-158; Ferrier, p. 137, 437-441;

Sheil, p. دام کوچک (گوسفند و بز) و شتر، در روستاهاي بخش مرکـزي،  ). عالوه بر ;400
.Lal, pشد(گاو نیز پرورش داده می ). تفاوت دامداري در بخش شمالی ایالت در آن بود 199

نشین آنجا غالباً کرد و تنها بخشی ترك بودنـد. همچنـین وضـع کوهسـتانی و     که دامداران کوچ
.Fraser, pبـود( هواي نسبتاً سرد آنجا مانع از پرورش شـتر   549, 573, Appendix 48,

53; Sheil, p. 400.(

وبا، خشکسالی و عدم مدیریت: قحط و غال
1288افزون بر اقتصاد و معیشت اهالی خراسان، بررسی وضع کلی ایالت در سالهاي منتهی بـه  

توانست صـرفاً تبعـات یـک خشکسـالی     نیز ضروري است، زیرا وسعت دامنه قحط و غال نمی
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، زمینه وقوع سراسري آن را در کشور، پایـان  1288د. اگرچه مستوفی در گزارش از قحطی باش

، 2ق ذکر کرده است1287و 1286یافتن ذخیره غذایی مردم در نتیجه دو سال خشکسالی پیاپی 
گشت که والی تازه منصـوب  ق بازمی1285ها و به اما آغاز قحطی در خراسان پیش از این سال

ق خبر قحطی و گرانی نان را در مشـهد بـه   1286الدوله، در ه میرزا حشمتشده خراسان، حمز
-1264تهران گزارش کرد. هر چند وي متعاقباً در مکتوبی دیگـر بـه ناصـرالدین شـاه (حـک.      

ق)، با ادعاي ثمربخش بودن اقداماتش، وضع مشهد را رو به بهبود گـزارش داده اسـت،   1313
مبود مواد غذایی، ارسال نیروهاي نظامی را به خراسان خواست که به سبب کلیکن از دولت می

اما شرایط موجـود  4توانست بر شدت گرانی آذوقه بیفزاید،اگرچه احتکار می3به تعویق اندازد.
ق شمار زیادي از اهالی را به کـام مـرگ   1285توانست تا حدي نتیجه شیوع وبا باشد که در می

ت که منابع تنها از وقوع وبا و کشتار گسـترده در شـهر   کشانده بود. در مورد این بلیه گفتنی اس
الدولـه در نتیجـه ابـتال بـه     مشهد، به مناسبت گزارش مرگ والی پیشین خراسان، شاهزاده جالل

.Yate, p؛ 377، ص 2، ج مطلع الشمساند(اعتمادالسلطنه، وبا، خبر داده ). به هـر حـال،   325
نماید که این بیماري سایر نقـاط خراسـان   ر نمیتجاري مشهد دو–با توجه به مرکزیت زیارتی 

را نیز تحت تأثیر قرار داده باشد، به ویژه که امکان پخش وبا از طریـق زوار در سراسـر ایالـت    
فراهم بود. کمبود ارزاق در سال مذکور سببی دیگر نیز داشـت؛ فـروش گسـترده غلـه والیـات      

به ترکمانان، عاملی مضاعف براي ترقی درگز و قوچان که تأمین کننده اصلی غله مشهد بودند،
الدوله) از قحطی و گرانـی  گزارش حاکم خراسان (حمزه میرزا حشمت"نرخ غله در مشهد بود(

نمایـد کـه   ). با وجود این، چنـان مـی  83/295، آ. م. آ.، شناسه سند، "ق1286نان در مشهد در 
مول نبـود؛ زیـرا بـر اسـاس     ق چندان غیر مع1287وضع کلی خراسان تا اواخر سال بعد، یعنی 

ق امین الضرب، که کم و بیش نشان دهنده اوضاع اقتصادي سه شهر مشهد، 1287اسناد تجاري 
-44حیدریه و سبزوار است، بازار خراسان چندان کساد نبود(نک. افشـار و مهـدوي، ص   تربت

.John, p؛ همچنین الیورسنت جان (110، ص 1مستوفی، ج . 2 در ایاالت جنوب و جنوب شرق 1872/ 1288) که در اواخر همان سال 94
.درپی دانسته استبارانیپیوده، علت قحط و غالي سراسري ایران را دو سال بیایران ب

، آ. م. آ. (آرشـیو ملـی ایـران)، شناسـه سـند،      "ق1286الدوله) از قحطی و گرانی نان در مشهد میرزاحشمتگزارش حاکم خراسان (حمزه"3.
ها نیز به ن پژوهش، در متن سند قید نشده است. حدس زمان نگارش آن. الزم به ذکر است که ماه تولید همه اسناد استفاده شده در ای83/295

سبب خارج شدن برگه اسناد از پرونده اصلی خود، غیر ممکن است.
شاه در خصوص عدم دخالت خود در احتکار و هـ. ق) از خراسان به ناصرالدین1297نامه دبیرالملک (محمدحسین فراهانی، متوفی "نک. . 4

الدوله) خود موجب ترقی قیمت شده والی (حشمت،. به تصریح دبیرالملک4518/295، آ. م. آ.، شناسه سند، "ق1286آنجا ترقی نرخ اجناس 
رسید.کرد که به قیمت شش هفت تومان به دست نانوامیاي به بازار عرضه میبود، زیرا غله دیوانی را که دو تومان و نیم قیمت داشت به گونه
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والت ). اما این شرایط ادامه نیافت، زیـرا کـاهش شـدید نـز    158-162، 119-124، 79-82، 48
الدوله، والی خراسان، ایالت را تا آغاز ق به همراه سوء مدیریت حشمت1287جوي در زمستان 

اي کـه قیمـت غلـه از خـرواري ده     به گونـه 5ترین وضع ممکن کشاند.ق به بحرانی1288سال 
6ق رسیده بود.1288به پنجاه تومان در آغاز سال 1287تومان در محرم 

قحطی و واکنش به آن
گزارش شرایط وخیم ایالت خراسان در بحبوحه بحران خشکسالی، دولت مرکـزي بـه   دریافت

العمـل سـریع واداشـت.    ق)، را بـه عکـس  1298خـان مشـیرالدوله (د.   صدراعظمی میرزاحسین
السـلطنه  تر یعنی مراد میـرزا حسـام  الدوله از حکومت خراسان عزل شد و والی خوشنامحشمت

ه حکومت منصوب گشـت. ایـن تغییـر قیمـت غلـه را بـه       ق ب1288ق) در آغاز سال 1300(د. 
.Melville, pیکبــاره از خــرواري پنجــاه تومــان بــه ســی تومــان تنــزل داد(  316-317 .(

السلطنه در نخستین گام، اقدام به بازسازي سواره نظام خراسان کرد که در نتیجـه قحطـی   حسام
لـت در پرداخـت حقـوق سـربازان     به کلی پراکنده شده بودند. این پراکندگی که از نـاتوانی دو 

شد، حمالت شـدیدتر ترکمانـان را در پـی آورد کـه خـود از موانـع فعالیـت بخـش         ناشی می
شد. اما خالی بودن خزانه والی خراسـان، موجـب آن شـد کـه مقامـات      کشاورزي محسوب می

ر بـه نظـ  7نظامی خراسان براي برقراري مجدد سواره نظام از تهران درخواست کمک مالی کنند.
رسد این تقاضا مورد موافقت دولت مرکزي که خود با کمبود منابع مالی مواجـه بـود، قـرار    می

اي مسـتقیم بـراي شـخص ناصـرالدین شـاه، ضـمن       السلطنه در نامهنگرفت، زیرا متعاقباً، حسام

ه نقش والی در جلوگیري از بحران قحط و غال و یا حداقل کاهش اثرات آن، پی برد که والی کرمـان در همـان سـال بـا     توان باز آنجا می. 5
.John, pسالی دست به اقداماتی زد که ایالت کرمان را از خطر قحط و غال نجات داد (نک.هایقحطظهورنخستین نشانه ). در خراسان نیز 94

توانست قدر بود که افزون بر مصرف محلی، میویژه آنکه مقدار محصول غله در والیات شمالی خراسان آنجلوگیري از قحطی ممکن بود؛ به
موجب نجات بسیاري از ساکنان دیگر والیات خراسان نیز شود (نک ادامه مقاله.)

.Melville, pنک. . 6 هـ. ق 1290ین در یادداشتی به تاریخ هـ. ق نماینده بریتانیا در مشهد. همچن1288هاي سال ، به نقل از گزارش316
ق قیمت هـر خـروار گنـدم در    1288برگ نخستین نسخه) نوشته است، در منتهی المقال (که محمدرضا بن حبیب اهللا دامغانیدر حاشیه کتاب 

شاه، قیمـت گنـدم در   لدینالسلطنه، والی خراسان، به ناصراشهر مشهد به پنجاه و برنج به شصت تومان رسیده بود. باوجود این در نامه حسام
آید که قیمت گندم در حالت معمول خرواري کمتـر از چهـار   ق، خرواري هفت تومان ذکر شده، اما از همان نامه چنان برمی1288االول ربیع

سان مبنـی بـر   السلطنه (والی خراسان) از خراگزارش حسام"گردد. نک. تومان بوده است؛ این تفاوت قیمت به تفاوت میزان هر خروار بر می
.4331/295، آ. م. آ.، شناسه سند "ق1288قحطی شدید و مهاجرت هشتاد درصد خانوارها و پیشنهاد قطع مواجب اعیان و شاهزادگان 

848، آ. م. آ، محل در آرشیو "ق1288نامه یکی از مقامات لشکري خراسان (حیدر قلی) در مورد متفرق شدن قشون خراسان در "میکروفیلم 7
، نابود شده و بسیاري از ق1288السلطنه در نظام خراسان پیش از انتصاب حسام. طبق این گزارش، سواره48/6، شماره میکروفیلم 1ف ال2ب 

سربازان فرار کرده بودند.
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تشریح وضع اسفبار ایالت و غیرقابل وصول اعالم کردن دو سوم مالیات ایالت، خواسـتار عـدم   

واجب اعیان، شاهزادگان و نیز دیوانیان متمول در آن سـال شـد تـا ایـن پـول بـراي       پرداخت م
تقویت نیروهاي نظامی سرحدات خراسان اختصاص یابد. اگرچه اطالعی در دست نیسـت کـه   

السلطنه موافقت کرده باشد، اما ظاهراً با کاهش میـزان مالیـات آن بخـش از    دربار با طرح حسام
.Melville, pموافقت شد(8ت نظر والی قرار داشت،خراسان که مستقیماً تح 317; Smith,

p. السلطنه چندان کارگر نیفتاد، زیـرا در مـاه بعـد    ). با وجود این، اقدامات و تدابیر حسام369
).Melville, idemبهاي غله در مشهد به قیمت سابق یعنی پنجاه تومان بازگشت(

امید وضع بهتر مرکز ایالت، به مشهد کشانده ق بسیاري از اهالی خراسان را به1288قحطی 
بود که خود وضعی بهتر از سایر نقاط جنوبی و مرکزي خراسان نداشت. در نتیجه مرگ و میـر  

ق تا بـدانجا تقلیـل یافـت کـه     1284ناشی از این قحطی، جمعیت شصت هزار نفري مشهد در 
ی است که باید بخشی از ایـن  این در حال9چند سال طول کشید تا بار دیگر بدین تعداد برسد؛

10داده آماري را به حساب جمعیت مهاجران سال قحطی و پس از آن گذاشت.

ــی شاملســبزوار، نیشــابور، ترشــیز،    شــرایط در ســایر منــاطق تحــت تابعیــت مســتقیم وال
حیدریه و برخی بلوکهاي مستقل از جمله باخرز، خواف و اسفراین نیز، کامالً وخیم بـود.  تربت

). بلـو و اسـمیت   1کته کاهش جمعیت مناطق مذکور است(نک. همین مقاله، جدول مؤید این ن
حیدریـه، مشـهد، نیشـابور و    ش از والیـات تریـت  1251ق/ بهار 1289که در ماههاي آغازین 

هـا و  اند، از روستاهاي ویران، اجساد رها شده در کناره راه، کوچـه و خیابـان  سبزوار عبور کرده
ومیر و مهـاجرت در تربـت   اند. میزان مرگر مسیر سفر خود خبر دادهنیز عدم مشاهده کودك د

خـانوار شـده بـود. شـهر     200خانوار به حـدود  1500حیدریه موجب کاهش جمعیت شهر از 

ایالت، یعنـی  شد. قلمرو والی در واقع شامل نیمه میانی در نیمه دوم قرن سیزدهم، نیمی از حاکمان والیات توسط والی خراسان منصوب می8
گـز،  دو سوي مسیر شاهراه خراسان، از بسطام تا مرز والیت هرات، بود. بقیه ایالت خراسان شامل شش والیت قائنـات، طـبس، قوچـان، دره   

کالت و بجنورد، حاکمان محلی داشت. حاکمیت نیمه مستقل این والیات به صورت مورثی غالباً از دوره اغتشاش ناشـی از سـقوط صـفویه،    
هاي افشاریه و قاجاریه، توانسته بودند حکومت خود را تا قرن چهاردهم تـداوم  هاي متعدد با دولتده بود که حاکمان آن به رغم نزاعآغاز ش

,Conolly, p. V1بخشند. این والیات که دور از مرکز ایالت و یا در مرزهاي آن قرار داشت، در دو سوي خراسان واقع بودند (نک.  ؛ 287
).1048، 955، 941، 756، 706، 640، 441-440، 355، 213، 134، 127، ص یی ایران، خراسانفرهنگ جغرافیا

هزار تن تخمین زده بود. 60، جمعیت مشهد را حدود 1288م، یعنی یک دهه پیش از وبا و قحطی 1859ق/1276) در 112خانیکوف (ص 9
عیت شهر بر اساس آمار کدخداهاي محالت، شصت هزار تن ثبت شـده  شاه به خراسان نیز جمهشت سال بعد، به هنگام سفر اول ناصرالدین

).182الممالک، ص است (حکیم
اي بود که افزون بر حیوانات بارکش، گربه و موش شهر نیز خورده شد. تعداد تلفات در زمسـتان آن  گونهقحط و غال و گرانی در مشهد به10

.Smith, pماند (دامغانی، برگه نخست؛ن میها بر روي زمیسال به حدي بود که اجساد مردگان هفته 361; Bellew, p. 366.(
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-نیشابور نیز ضمن از دست دادن نصف جمعیت توابع روستایی و نیمی از جمعیت خود، مغازه

تـر از نیشـابور داشـت،    هراً سبزوار وضعی وخیمظاباب تقلیل یافته بود. 150به 600هایش از 
زیرا روستاهایش سه چهارم جمعیت خود را از دست داده و جمعیت شهر نیز به نصف کـاهش  

.Smith, ppیافته بود( 361. 370, 373; Bellew, pp.349-50, 374, 381.(
سـتقیم  تر از والیت بجنورد، جدا و تحـت تابعیـت م  وضع بلوك اسفراین نیز که مدتی پیش

والی خراسان درآمده بود، تفاوتی با والیات پیش گفته نداشت. براي نمونه دو روستاي زاري و 
خانوار جمعیـت داشـت، خـالی از سـکنه شـده      200توي که دومی پیش از قحط و غال حدود 

، کتابچـه اسـفراین  بودند. جمعیت پانصد خانواري رویین نیز به حدود نصف کاهش یافته بـود( 
نماید که وضع نوار شرقی خراسان، یعنی مناطق سـرخس تـا   ). چنین می124-123، 120صص 

هـا در دسـت   خواف و باخرز نیز بهتر از مناطق فوق نبود. گرچه اطالعات چندانی در مـورد آن 
نیست، اما وجـود مهـاجرانی از ایـن منـاطق در روسـتاهاي توابـع مشـهد و نیـز تشـابه وضـع           

تواند به دلیل شـرایط  ا والیات قائنات و تربت حیدریه، میجغرافیایی و معیشتی نواحی مذکور ب
11مشابه آنان با این دو والیت باشد.

نیز -قائنات و طبس که حکمرانان مورثی و محلی داشتند-اوضاع والیات جنوبی خراسان 
بحرانی بود. حاکم قائنات که در آن اواخر، سیستان هم به محدوده قلمروش افزوده شـده بـود،   

ان را براي اهالی قائنات فراهم آورد تا بـا واردات غلـه از سیسـتان از وخامـت اوضـاع      این امک
هــایی از اهــالی قائنــات یــاد کــرده اســت کــه از سیســتان گنــدم بــه  بکاهنــد. بلــو از کــاروان

.Bellew, pp؛ 5بردند(رضوانی، ص قائناتمی 291,304, ). اما این تدبیر حاکم قائنـات  311
ومیر در شهر بیرجنـد کاسـت، زیـرا بلـو و اسـمیت از      نها از شدت مرگو واردات غله ظاهراً ت

هـا بـیش از   اند کـه برخـی از آن  حیدریه یاد کردهروستاهاي فراوانی در مسیر این شهر تا تربت
نیمی از جمعیت خود را از دست داده بودند. قائن، دیگر شهر والیت قائنات نیز وضعی بهتر از 

جود این، به رغم کاهش شـدید جمعیـت غالـب شـهرهاي نیمـه      روستاهاي منطقه نداشت. با و
ق حدود سه هزار خانوار یا ده تا دوازده هـزار نفـر   1288جنوبی و مرکزي خراسان، بیرجند در 

.Bellew, pجمعیت داشت( )                Smith, pp.33؛ قس: 303

هـا در نـواحی   ویژه اهالی خواف و خانوارهایی از طوایف تیموري و هزاره که غالـب آن در مورد وجود مهاجرانی از اهالی این مناطق، به. 11
243-242، 232، ص ابچه تبادکانکت؛ 205، 193، صص کتابچه میان والیتسرخس تا خواف سکونت داشتند، نک. 
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ـ   ا شـهرهاي دیگـر   اگرچه هنوز قحطی به پایان نرسیده بود، لیکن این جمعیت در مقایسـه ب

ومیـر نبـود، بلکـه    گفتنی است که این کاهش جمعیت تنها نتیجه مرگ12خراسان چشمگیر بود.
فراوانی و ارزانی ارزاق در سیستان موجب رغبت به اسـتقرار دائـم در میـان مهـاجران پرشـمار      

.Smith, pقائناتی و طبسی شده بود که در جستجوي قوت الیموت به آن والیت رفته بودند(

340; Melville, p. 317.(
از وضع والیت طبس که در غرب قائنات واقع بود، اطالع چندانی در دست نیسـت. امـا از   
اشاره منابع چنین برمی آید که شرایطی بهتر از قائنات نداشت، زیرا حاکم این والیت بر خالف 

واست مـردم مبنـی   حاکم قائنات، نه تنها اقدامی براي کاهش بحران به عمل نیاورد، بلکه با درخ
.Smith, pبر کاهش مالیات نیز مخالفت کرد، موضـوعی کـه تنفـر از وي را در پـی داشـت(     

). کاهش جمعیت در مناطق مختلف این والیت یکسان نبود. در حالی که بلـوك بشـرویه   351
)، 135، ص 1(واقع در شمال شرق شهر طبس) تنها حدود هزار تن تلفات داشت(مکگرگر، ج 

بود(صـفی  26/4که برابر بـا  1296خانوار شهر طبس و روستاهاي اطراف آن در متوسط تعداد
)، نشان از کاهش جمعیت شدید این بخش از والیـت دارد. ایـن کـاهش شـدید     175نژاد، ص 

جمعیت به ویژه هنگامی که با میزان متوسـط خـانوار والیـات شـمال خراسـان مقایسـه شـود،        
گویاتر است (ادامه مقاله).

درگز، قوچان و بجنوردو کالت در شمال خراسان اوضـاع کـامالً متفـاوت بـود.     در والیات
ق میزان بارش در این والیات نیز کمتر از مقدار متوسط نـزوالت جـوي بـود،    1288اگر چه در 

اما در امان ماندن از وزش بادهاي سوزان صحراهاي جنوب و جنوب غرب خراسان، امکان بـه  
کرد. در سال مـذکور میـزان محصـول ایـن والیـات       ق فراهم میثمر رسیدن غله را در این مناط

کنندگان در سایر والیـات خراسـان   عالوه بر اهالی، پاسخگوي نیاز هزاران مهاجر و نیز مصرف
.Napier, pنیز بود( ).127؛ ص فرهنگ جغرافیایی ایران، خراسان;87

.p) و فـوربس ( 143العابـدین شـیروانی (ص   هاي پیش از قحطی به زینهاي موجود در مورد جمعیت بیرجند در سالتنها تخمین12 162 (
ی اسـت  اند. این آمار حـاک م ثبت کرده1841ق/1256خانوار در 4000-5000ق و 1247خانوار در حدود 4000گردکه به ترتیب حدود بازمی

م ثبـت  1872هــ. ق/  1289قحطی حداقل حدود هزار خانوار از جمعیت بیرجند نیز کاسته بود. قابل ذکر است که میزان جمعیتی که بلو در 
هاي شود. او میزان خانهم) از این منطقه دیدن کرده بود، تأیید می1875سال بعد (3) که 152، ص 1هایمکگرگر (ج کرده است، از خالل گفته

یرجند را حدود سه هزار دانسته است.ب
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ق1288کاهش جمعیت والیات خراسان در -1جدول 

کاهش جمعیت در کل هش جمعیت شهريکانام والیت
والیت

هزار خانوار15خانوار1000قائنات
هزار تن20ــــــــــــطبس

تربت 
حیدریه

هزار تن20خانوار1300

ــــــــــــــــــــــــترشیز
هزار تن20هزار خانوار2سبزوار
هزار تن24هزار تن5نیشابور
هزار تن24ــــــــــــمشهد

ــــــــــــتن300تا 200قوچان
ــــــــــــبجنورد
ــــــــــــــــــــــــدره گز
ــــــــــــــــــــــــکالت

هزار تن120تا 100کاهش جمعیت در سراسر خراسان

Smith, pp. 361. 370, 373; Bellew, pp.303, 349-50,364. 374, 381;

Napier, p. 87

تبعات اقتصادي قحطی
اي کـه سـاکنان   ق نتایج اقتصادي ویرانگري داشت، به گونه1288-1286براي خراسان، قحطی 

ق به رغم موافقت دولت با کاهش مالیات، توان پرداخت آن را نداشتند. مؤید 1288خراسان در 
جه نـاتوانی  این موضوع، تصریح اسمیت به فراري شدن اهالی یکی از روستاهاي نیشابور در نتی
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حیدریه در در پرداخت مالیات و نیز مهاجرت و فراري شدن بسیاري از روستائیان والیت تربت

.Smith, pاست(» مجاعه و صدمه مالیات«نتیجه  ). این درحالی بـود کـه برخـی از ایـن     369
ـ فراریانپیش ک. تر، تمام امالك خود را براي پرداخت مالیات معوقه فروخته بودند(براي نمونه ن

Smith, idem    بدین ترتیب بسیاري از اهالی خراسان توان پرداخت همـان میـزان تخفیـف .(
یافته مالیات را نیز نداشتند. در واقع این کاهش عمالً تأثیري در بهبود وضع آنان نداشـت، زیـرا   

هایمحاسباتی پـیش از ایـن   وصول مالیات در سال قحطی و سالهاي پس از آن بر اساس کتابچه
به سخنی 13شد.ود که میزان مالیات هر روستا بر اساس تعداد ثابت خانواري محاسبه میواقعه ب

دیگر به رغم تقلیل جمعیت غالب روستاهاي خراسان و در نتیجه بایر شدن مـزارع و باغـات و   
کاهش تولید، مالیات خانواریروستائیان ثابت مانده بود. این خود عاملی مضاعف براي مهاجرت 

شد. براي نمونـه، هنگـامی کـه هزینـه مالیـات از      تر جمعیت در خراسان میردهو جابجایی گست
دست رفتگان روستاي خَرو سفلی (از توابع نیشابور) در سال قحطی بر دوش بقیه اهالی افتـاد،  
بیست و یک تن از اهالی براي رهایی از بار سنگین مالیات به نیروهاي نظامی منطقـه پیوسـتند   

-104افزود(نـک. درودي، ص  ها بر سنگینی مالیات بقیه اهالی روسـتا مـی  که به نوبه خود نه تن
شد.، بلکه به کاهش تولید نیز منجر می14)105

نتایج این سیاسـت نادرسـت مالیـاتی در والیـات اسـفراین و تربـت حیدریـه بیشـتر بـود.          
دو مهاجرت گسترده روستائیان و متروك شدن برخی از روستاها در اسفراین از جمله کالت و

حیدریـه، از  روستاي پیش گفته زاري و توي، و نیز روستاها و مزارع متعـدد در والیـت تربـت   
کتابچـه  ؛ 125-120، ص کتابچـه اسـفراین  رفـت( جمله پیامدهاي ایـن سیاسـت بـه شـمار مـی     

). این تغییرات خـود بـه   609، 608، 602، 334، 511، 508، 502، 499، 470، ص حیدریهتربت
افزود؛ زیرا عدم وصول مالیات، ناتوانی دولـت را  ت اقتصادي خراسان میپیچیده تر شدن وخام

نامه یکی از مقامـات  "ها به دنبال داشت؛( نک. در پرداخت حقوق سربازان و در نتیجه فرار آن
، آ. م. آ، "هــ. ق 1288لشکري خراسان (حیدر قلی) در مورد متفرق شدن قشـون خراسـان در   

شرایطی که فرصـت غـارتگري را   ..)48/6شماره میکروفیلم ،1الف 2ب 848محل در آرشیو 

خانوار جمعیـت داشـت،   50توان بدین گونه توضیح داد که تا پیش از قحط و غال، براي نمونه، روستایی که براي روشن شدن موضوع می13
فتـه بـود، اهـالی روسـتا     خانوار تقلیـل یا 10شد؛ لیکن با وقوع قحط و غال که جمعیت روستا به ها مالیات دریافت میطبق همین تعداد از آن

دادند.خانوار مالیات می50بایست بر حسب همان می
حیدریه که به تخلیه شدن برخی روستاها و تجمع مردم در روسـتاهایی کـه   براي آگاهی از تغییرات ناشی از این موضوع در والیت تربیت14

.511،334، 508، 502، 499، 470، ص حیدریهکتابچه تربت؛84-83میزان خانوار مالیات ده آن به نسبت اندك بود، نک. صفی نژاد ص 
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آورد. پیامد این وضع نیز بیش از هر چیز دامنگیر براي ترکمانان و ناامنی بیش از پیش فراهم می
شد.بخش کشاورزي و نیز تجارت ایالت می

ق)، 1293ق) به حکومت خراسان (1318الدوله (د. به هر رو، انتصاب محمدتقی میرزا رکن
هایی از ایالت همراه گشـت. هرچنـد اطالعـات دقیقـی از     با تغییراتی در سیاست مالیاتی بخش

بـه خـوبی   کتابچـه اسـفراین  مبناي سیاست مالیاتی براي وصول مالیات در دست نیست، اما از 
آید که این تغییر، بازگشت تدریجی برخی از مهاجران و مسکون شدن روستاهاي متروکـه  برمی

). اما تغییر در وضع مالیات تبعـاتی دیگـر   131-124، ص کتابچه اسفراینآورد (آنجا را در پی 
روستاهاي متروکه کـه  15آید،برمیکتابچه اسفراینبراي روستائیان خراسان داشت. آنگونه که از 

شـدند. اینتغییـر الگـوي مالکیـت اراضـی در      گشتند، به امالك خالصه مبـدل مـی  اینک احیا می
ومیـر،  اتوانی مالکـان در پرداخـت مالیـات معوقـه یـا در نتیجـه مـرگ       توانست از نخراسان می

مهاجرت و حتی فرار از مالیات سنگین، ناشی شده باشد که به تصاحب اراضی ایشان از سـوي  
دولت منجر شده بود. تصریح منابع به افزایش گسترده امالك خالصه دولـت بـه سـبب تبـدیل     

ق مانـدن مالیـات و یـا متروکـه شـدن اراضـی در       امالك اربابی و خرده مالکان در نتیجـه معـو  
).425، 289فوق باشد (نک. لمتون، ص ◌ٔتواند مؤید گفتهق، می1288

الدولـه کـه بـا تـرخیص نیروهـاي نظـامی مسـتقر در        سیاست مالی در دوره حاکمیت رکن
توانسـت نـاامنی بیشـتر   اسفراین همراه بود، تبعات دیگري نیز، به همراه آورد. این سیاست مـی 

منطقه را به ویژه در برابر تاخت و تاز مدام ترکمانان موجب گردد. سیاست تـرخیص نیروهـاي   
تردیـد یـک ریشـه در    ق و از بلوکات توابع مشهد شروع شده بود، بی1291نظامی که ظاهراً از 

عدم وصول مالیات و در نتیجه ناتوانی دولت در پرداخت حقوق سربازان داشت. بـه هـر روي،   
ق تشـدید حمـالت ترکمانـان بـر نـاامنی خراسـان افـزود        1288آیـد از  نابع بر مـی چنانکه از م

). 1963-1925، ص 1293تـا  1288، ذیـل وقـایع   3، ج تاریخ منتظم ناصـري (اعتمادالسلطنه، 
والیـت از  بارزترین دلیل افزایش ناامنی، مهاجرت تمام مالکین روسـتاها و مـزارع بلـوك میـان    

ایـن مهـاجرت   16را ترك کرده و در شهر اسکان گزیده بودند.توابع مشهد است که موطن خود

) یاد کرده است. دو روسـتاي کسـرق و   132(ص 1296و خالصه بودن آن در 1288) از متروکه شدن روستاي رازي در 123همان، (ص 15
).132، 128، 123گونه به ملک خالصه تبدیل شده بود (نک. همان ص درازپا نیز ظاهراً به همین

الممالـک (ص  توان تنها ناشی از این قحط و غال دانست، بویژه آنکه چهار سال پیش از آن حکیمقال ساکنان این بلوك به مشهد را نمیانت. 16
است، به مفهوم معمور بودن این » اکثر دهاتش معتبر«) اعیان شهر مشهد را از مالکین این بلوك دانسته است، اما تأکید وي مبنی بر 209-211
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اجتماعی باشد، زیرا امـالك آنـان را دهقانـان مهـاجر در     -فارغ از تبعات اقتصاديتوانستنمی

توانست تغییر در میـزان تولیـد را   کردند. همچنین، این پدیده میبرابر نصف محصول کشت می
هـاي  نیز در پی داشته باشد، چرا که این زارعان تنها در سالهاي پربـاران و محـتمالً تنهـا زمـین    

).185، ص کتابچه میان والیتبردند (شتمیمرغوب را زیرک
هاي متوالی، به ویـژه شـدت یـافتن آن در    در والیات مرکزي و جنوبی خراسان خشکسالی

ق، تبعات سنگینی را براي آن دسته از روستائیان داشت که معیشتشان بر مدار باغـداري و  1288
هـاي ایـن   هـا و توتسـتان  تولید ابریشم بود. کاهش نزوالت جوي با خشک شدن بسیاري از باغ

ق میزان خسـارت در والیـت تربـت حیدریـه بـدانجا      1288نواحی همراه بود. براي نمونه، در 
هزار تومان در سال به حدود یک دهم و میزان ابریشم قائن به 40رسید که محصول ابریشم از 

.Bellew, pحدود یک چهارم کاهش یافت ( 350; Smith, p. 341, ). روشن اسـت  353
انجامیـد. ایـن واقعیـت، کشـاورزان     ها به طول میکاشت و پرورش دوباره این درختان سالکه

خراسان را وامی داشت براي امرار معاش و نیز پرداخت مالیات سـاالنه بـه کشـت محصـوالت     
یک ساله و ضمناً پر سود رو آورند. کشتی که هم از نظر تجـاري مقـرون بـه صـرفه و هـم بـا       

نوبی و مرکزي خراسان مطابقت داشـت، خشـخاش بـود کـه منـابع از      شرایط کم آب مناطق ج
اند (کتابچه ترشیز، ق خبر داده1290رواج آن در والیت ترشیز و گسترش آن در قائن از حدود 

). بـا توجـه بـه سـوابق تولیـد      313الملـک، ص  ؛ اعتصام355؛ کتابچه کوه سرخ، ص 327ص 
حیدریه و شمال والیت طـبس کـه شـرایط    ربتابریشم و پرورش باغستان در والیات سبزوار، ت

توان حدس زد که گسترش بیشـتر کشـت   نسبتاً مشابه جغرافیایی با ترشیز و قائنات داشتند، می
.)Ringler, p.7شد (نک. خشخاش در این مناطق نیز از علتی مشابه ناشی می

زعفـران و  در مناطق جنوبی خراسان که منابع محدود آب غالباً به محصوالت باغی، تـوت، 
.Forbes, pیافت (پنبه اختصاص می )، ظاهراً پس از قحطی، تغییـرات دیگـري نیـز،    170-7

هرچند کوتاه مدت، ظهور کرد. براي نمونه، کشاورزان قائنی که پیش از آن بیشـتر آب و زمـین   
دادند، سال پس از قحط و غـال، دیگـر   خود را به کشت محصول تجاري زعفران اختصاص می

.Smith, pشت بیشتر گندم رو آوردند(بار به ک ). این تغییر افزون بـر هـراس از کمبـود    341

هـ. ق در مورد اسکان همه مالکین این بلوك 1296) در 185(ص کتابچه میان والیتر زمان او است. با وجود این، تصریح نویسنده روستاها د
ها در سال قحطی و پس از آن باشد.تواند به مفهوم انتقال آندر شهر مشهد، می
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بایست تا حدي ناشی از این واقعیت باشد که فاصله کاشت مجـدد پیـاز   غله در سال جدید، می
انجامید، انتظاري که تحمل آن براي زعفران تا برداشت محصول آن حداقل سه سال به طول می

).Ibidات ممکن نبود (نک. ساکنان فقیر شده قائن
عشایر خراسان نیز از تبعات این خشکسالی در امان نماندند. این خشکسالی که بـا نـابودي   

.Smith, pمراتـع و احشـام همـراه بـود (     333, 356; Bellew, p. )، موجـب تـرك   339
زندگی کوچ نشینی و اسکان عشایر در روستاهایی شد کـه جمعیـت خـود را از دسـت داده و     

صاحب بود. به گواهی منابع، بسیاري از عشایر بلوچ و عرب در هابیک بسیاري از امالك آناین
والیات مرکزي و جنوبی خراسان، در نتیجه این قحطی یکجانشـین شـده، پیشـه کشـاورزي را     

هـا در والیـات نیشـابور و اسـفراین نیـز      اختیار کرده بودند. اسکان عشایر کُرد، مقارن این سال
؛ کتابچـه  119-116، 85-84، 71، 70، 63ز نتایج همین واقعـه باشـد(درودي، ص   توانست امی

).100-99، 78-74نژاد، ص ؛ صفی130، 128، 122اسفراین، ص 
ق، بـراي بخـش بازرگـانی خراسـان نیـز چشـمگیر بـود. مرکـز         1288پیامدهاي قحط سال 

اه)، وجـود خـود را   خراسان، مشهد، چنانکه از نام آن پیداست (به معنی محل شهادت یـا بارگـ  
کشاند. مدیون بارگاه امام رضا (ع) بود که ساالنه خیل زوار شیعه را از نقاط مختلف به آنجا می

براي حیات اقتصادي مشهد و خراسان نقش سفرهاي زیارتی تا بدانجا اهمیـت داشـت کـه در    
س، افغانسـتان،  کنار جایگاه تجاري مشهد به عنوان بارانداز کاالهاي وارداتی از مسیر خلیج فـار 

تهران، شمال خراسان و ماوراءالنهرو صادرات مجدد آن به مناطق مختلـف ایـران و کشـورهاي    
ترین سبب رونق مشهد (به عنوان یکی از چند شهر بزرگ ایـران)، ذکـر   همجوار، به عنوان مهم

.Conoly, pانـد ( کـرده  294;Wolf, p.292; Ferrier, p. 120- 121; Bellew, p.

هاي اطـراف دو شـاهراه اصـلی    بسیاري از ساکنان شهرها و آبادي◌ٔوه بر این، پیشهعال.)366
هـاي زوار و بـه میـزان کمتـر     رسـاند نیـز وابسـته بـه کـاروان     خراسان که زوار را به مشهد مـی 

ها افزون بر داد و ستد با مسافران، شـترداري  برخی از اهالی این آبادي17کاروانهاي تجاري بود.
Stewart,1پرداختنـد ( التجاره زوار و بازرگانان مـی حمل و نقل اسباب و مالپیشه کرده و به

p. ؛ 371، ص کتابچه گنابـاد ؛ 91؛ درودي، ص 121-146،136،122، ص 1؛ مکگرگر، ج 391

شاهراهی که والیات مرکـزي و جنـوبی ایـران را از طریـق     مشهد بود و دیگري،-مسیر اصلی ورود زوار به خراسان یکی شاهراه تهران. 17
؛ ص فرهنگ جغرافیایی ایـران، خراسـان  ؛ 217-192، ص 2کرد. ن ك. مکگرگر، ج حیدریه به مشهد وصل میتبوالیات قائنات، طبس و تر

942.
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.). اگرچه برآورد دقیق تعداد ساالنه زوار به سبب عدم احصاء و ثبـت آن  447، 422هدین، ص 

رقم آن در هر سال، غیر ممکن است، اما خانیکوف، براساس میزان در دفاتر دیوانی و نیز تغییر 
شد، تعداد ساالنه غذایی که هر روزه در آشپزخانه حرم پخته شده و بین زوار مستحق توزیع می

هزار تن تخمین زده است؛ در حالی که بنابر برآورد اسـمیث در  50ق بیش از 1276زوار را در 
شد (خانیکوف، ص ص هزار تن بالغ می100این رقم به ق، در سالهاي منتهی به قحطی1288
.Smith, p. p؛ 111-112 هاي آماري در مورد خسـارات  ). به هر رویبه رغم فقدان داده361

ق، کاهش 1288هزار تندر 12تا 10این بخش از اقتصاد محلی خراسان، از تقلیل تعداد زوار به 
.Bellew, pچشمگیر تجارت در طی قحط سال، قابل حدس است ( ). گفتنی اسـت کـه   366

بنابر مکتوبی از تاجري اصفهانی مقیم شهر بیرجنـد، کـاهش چشـمگیر زوار و نیـز کاروانهـاي      
هـا  توانست از خشک شدن منابع تأمین آب مسیر این کاروانتجاري، گذشته از قحط و غال، می

ر حرکـت آنـان نیـز    انبارها) و نیز کسادي بازارهاي تجاري مشهد و شهرهاي مسـی (به ویژه آب
18ناشی شده باشد.

الـدین  ق نمونه دیگري نیز دارد. زیارت آرامگاه قطب1288کاهش زوار خراسان در قحطی 
ق) که مورد احترام برخـی فـرق صـوفیه بـود، عـاملی مهـم بـراي رونـق شـهر          618حیدر (م. 

رتی آرامگـاه  زیـا -هاي مسیر این زوار به شهر بود. اهمیت اقتصـادي حیدریه و بالتبعآباديتربت
هزار زائر (غالبـاً  20تا 15حیدریه با توجه به سفر ساالنه قریب به الدین حیدر براي تربتقطب

قحطی، توقف تقریباً کامل ایـن  ◌ٔشود. اما فاجعهاز بخارا) در سالهاي پیش از قحطی آشکار می
.Bellew, pسفرها را درپی داشت ( یـت  ). از ایـن روي، کـاهش بسـیار چشـمگیر جمع    350

رسد.حیدریه که وابستگی شدید به تجارت داشت، قابل درك به نظر میتربت
ق براي خراسان ابعاد دیگري نیز داشت. تمرّد و راهزنی برخی ایالت و 1288نتایج قحطی 

توانست عاملی مضاعف براي افول تجارت خراسان باشـد. بخشـی   عشایر، در نتیجه قحطی، می
ق از هرات به خراسـان مهـاجرت کـرده و در    1274ر) که در خانوا400از ایل تیموري (حدود 

ترشیز اسکان یافته بودند، با بروز قحط و غال، به راهزنـی و غـارت کاروانهـاي تجـاري مسـیر      
تهران رو آورده بودند. تکرار این اقدام سرانجام موجب انتقال این طایفه از ترشـیز بـه   -هرات 

بیرجند و گزارش از قیمـت اجنـاس خراسـان    اي به آقامیرزاعبدالصمد تاجر اصفهانی پیرامون اعزام کاروان تجاري از یزد به سمت نامه". 18
. 119511، آرشیو کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوي (سکماق)، شماره سند "ق1288
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شـد(          -بـا افغانسـتان در شـرق مشـهد    ظـاهراً مـرز خراسـان    -نواحی مرزي خراسـان  
Bellew, p.330;327-326، ص "کتابچه ترشیز".(

در نواحی شمالی خراسان (والیات قوچان، بجنـورد، درگـز و کـالت)، تبعـات قحطـی بـه       
اي دیگر بود. برخالف سایر والیات خراسان، میـانگین تعـداد کودکـان و زنـان در منـاطق      گونه

نفر). این فزونـی از خریـددختران کـم    7تا 6بود (میانگین هر خانوار اخیرالذکرچشمگیر شده
شد. این کودکان را والدین فقیر والیات دیگـر در برابـر چنـد بـار     قناشیمی1288سن و سال در 

هـاي ایشـان گـردد    غله فروخته بودند تا ضمن نجـات آنـان از مـرگ، پـولی نصـیب خـانواده      
)Goldsmid, p. 172; Napier, p. 93- ). ناپیر کـه سـه سـال پـس از قحـط سـال از       94

والیات شمالی خراسان دیدن کرد، ضمن گـزارش شـکوفایی اقتصـادي آن منـاطق، قحطـی را      
عاملی براي تمول بسیاري از اهالی آنجا معرفی کرده است که از فروش مازاد محصول خود بـه  

فرهنـگ  1کردنـد ( بهایی گزاف در مشهد، پول به دست آمده را صرف خرید وسایل خانگی می
در 19). توصیفات دو سفرنامه نویس دیگر انگلیسـی، بیکـر  127، ص جغرافیایی ایران، خراسان

م نیز مؤیـد شـرایط مناسـب و پـر     1875هـ. ق/،1292در 20گرگرم و مک1873هـ. ق/1290
,Napier, p.87رونق والیات شمالی در مقایسه با بخشهاي مرکزي و جنوبی خراسان اسـت  

93-94; Stewart, p.397-98; Baker, p.229-285;103-72گرگر، ص کم.(

گیرينتیجه
هـاي متـوالی از پـیش    ق که زمینـه آن را وبـا و خشکسـالی   1288براي خراسان قحطی گسترده 

هـا اساسـاً ذخیـره    فراهم آورده بود، تبعاتی چندوجهی داشت. درحالی که کم محصولی آن سال
والیات خراسان را در آستانه این قحطی، به پایـان رسـانده بـود،    غذایی و سرمایه ساکنان غالب 

ها و نیز احشام ساکنان والیات مرکزي و جنوبی خراسـان  خشک شدن مزارع، باغات و توتستان
، عمالً ابتیاع غله رااز مناطق شمالی ایالت که به سبب عدم مواجهه با خشکسـالی  1288در سال 

کرد؛ به ویژه آن که قیمـت گنـدم بـه چنـدین     یر ممکن میشدید غله مازاد بر مصرف داشتند، غ
ومیـر در منـاطق شـهري و    ق، مـرگ 1288برابر افزایش یافته بود. تبعات ایـن شـرایط در سـال    

19.Baker

20. MacGregor
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روستایی، مهاجرت گسترده و نیز فروش دختران والدین فقیر نواحی مرکزي و جنوبی در برابـر  

ود این، سکونت برخی از فراریان از قحـط و  چند بار غله به متموالن والیات شمالی بود. با وج
غال در والیات دیگر و نیز بازگشت برخی از آنان به موطن خود در سالهاي بعد حاکی از غیـر  

هاي اروپائیان، در مورد تلفات جانی ایـن  قابل اعتماد بودن ارقامی است که منابع، بویژه سفرنامه
اند.فاجعه ارائه کرده

دامپروري در مناطق مرکـزي و جنـوبی،   -ي بخش کشاورزيخشکسالی و قحطی فوق،سوا
خسارات سنگینی به تجارت و نیز درآمد ناشی از سفرهاي زیارتی خراسان وارد کرد که ضـرر  

شـد.  آن متوجه مناطق شهري، به ویژه مشهد و مناطق روستایی مسیر راههاي اصلی ایالـت مـی  
ن جمعیت و ثـروت را بـه سـود والیـات     این خود با گسترش ابعاد بحران اقتصادي، تغییر تواز

شمالی خراسان به همراه داشت. عالوه بر این، این فاجعه تبعات میان مدتی نیز به همـراه آورد.  
در شرایط حاکم بر خراسان، بازنگري قوانین مالیات دولت به گسترش اراضی خالصه بـه زیـان   

ت نداشتند. یکجانشینی و هاتوان پرداخت مالیاامالك بخش خصوصی منجر شد که صاحبان آن
اشتغال به کشاورزي برخی از قبایل کوچ رو خود تحولی دیگر در الگوهاي سـنتی معیشـت در   

ق 1289رفـت، زیـرا از   ایالت بود. تحول در بخش کشاورزي از مـواردي یـاد شـده فراتـر مـی     
خراسان شاهد تغییر در تولیدات کشاورزي و رواج کشت خشخاش گردید که در نتیجه خشک 

) در Cash cropsدن باغات و مزارع زعفران و دورخیزي براي تولیـد محصـوالت نقـدي (   ش
ق 1288ایالــت در ســالهاي آتــی بــود. بــدین ترتیــب گســتره تحــوالت ناشــی از قحــط ســال 

اجتماعی خراسان را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.-ساختارهاي اقتصادي
مرکزي و کارگزاران آن در خراسـان  در تغییرات یاد شده آنچه جاي تأمل دارد، نقش دولت 

است. گذشته از تالش نسبتاً موفق حاکم قائنـات بـراي وارد کـردن غلـه از سیسـتان، اقـدامات       
انفعالی سایر مأموران از جمله والی ایالت، پاسخی مناسب و کافی به شرایط حاکم نبـود، بلکـه   

ي والیـات جنـوبی بـه    سیاست مالیاتی دولت مرکزي خود عاملی تأثیر گذار در ضعف اقتصـاد 
جـویی از راه کـاهش نیروهـاي    سود والیات شمالی خراسان شد. افزون آنکـه سیاسـت صـرفه   

بینانه بود.نظامی که به ناامنی بیشتر خراسان انجامید، پیامد همین مدیریت غیر واقع
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نسخ خطی
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کتب و مقاالت
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1351.
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