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Abstract 

In the nineteenth century, the process of globalization with international trade which 

created by the colonial powers reached a point that directly affected the economic 

relations of different states. For this reason, due to the imbalance of trade, the 

economy could have witnessed a collapse. As a result, because the Iranian climate is 

suitable for poppy cultivation and the demand for this product was significant 

outside Iran, especially in China, large-scale opium trade began. On the other hand, 

Japan expanded its territory in the main body of Asia, as a result of which Japan also 

entered the path of Iranian trade. With that being said, several questions arise: what 

internal factors led to the widespread cultivation of poppies in Iran, through which 

centers did Iran export opium to Japan, how did Japan enter the opium trade, and 

why did the trade survive? The nineteenth century approach and historical method 

have been chosen to find the answer because international trade is one of its 
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common topics. It is concluded that Iran's agricultural economy, the pressure of 

social structure and the negative balance of Iran's trade due to the decline in silk 

production, encouraged the people and government of Iran to massively produce 

opium. The trade began in Isfahan and after passing through Yazd and Shiraz 

reached the southern ports, from where it went to the ports of India and then China 

to finally enter Taiwan under Japanese rule. Of course, this trade did not change 

because there was no change in 
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  به ژاپن در نيمة دوم قرن نوزدهم صادرات ترياك ايران
  ها و مسير آنبررسي علل، زمينه

  *سيدبينامين كشاورز
  ***علي زارعي ،**مهر محمدامين سعادت

  چكيده
روند جهاني شدن با تجارت بين المللـي كـه دول اسـتعمارگر بـه     در قرن نوزدهم ميالدي 
اي رسيد كه روابط اقتصادي دول مختلف را مستقيما تحت تاثير قرار وجود آوردند به نقطه

داد. به همين دليل با عدم توازن تجارت، اقتصاد شاهد اضمحالل مي شـد در نتيجـه بـه    مي
اسب اسـت و تقاضـاي ايـن محصـول در     اين دليل كه اقليم ايران براي كشت خشخاش من

خارج از ايران به خصوص در چين قابل توجه بود، تجارت گسترده ترياك آغاز گرديد. از 
سوي ديگر ژاپن اقدام به گسترش قلمروي خود در بدنه اصلي آسيا كرد در نتيجه ژاپن نيز 

: چـه  در مسير تجارت ايران قرار گرفت. با آنچه گفته شد چند پرسش مطـرح مـي شـوند   
عوامل دروني مسبب كشت گسترده خشخاش در ايران شدند، راه صادرات ترياك ايران به 
سوي ژاپن از چه مراكزي مي گذشت، چگونه ژاپن وارد تجارت ترياك شد و به چه دليـل  
تجارت مورد نظر برجاي ماند. براي يافتن پاسخ رويكـرد قـرن نـوزدهم شناسـي و روش     

تجارت بـين الملـل از موضـوعات معمـول آن محسـوب      تاريخي برگزيده شده است زيرا 
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شود. نتيجه گرفته شده است كه اقتصاد كشاورزي ايران، فشار سـاختار اربـابي و تـوازن     مي
منفي تجارت ايران به دليل افول توليد ابريشم، اهالي و دولت ايـران را بـه توليـد گسـترده     

و پـس از گذشـت از يـزد و     ترياك ترغيب كرد. تجارت مورد نظر از اصفهان آغاز مي شد
شيراز به بنادر جنوب مي رسيد كه از آنجا به بنادر هند و پس از آن چين راه مي يافت تا در 
پايان وارد تايوان تحت حاكميت ژاپن شود. البته تجارت مذكور باقي ماند زيرا تغييـري در  

رياك جمعيت معتاد وضعيت اقتصادي و توليدي ايران ايجاد نشده بود و ژاپن نياز به تامين ت
 چيني خود داشت.

  ترياك، مسير تجارت، ايران، ژاپن، قاجار ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

عصري كه موسوم به استعمار است زماني را شامل مي شود كه دول تجارت پيشه اروپـايي  
به دنبال كسب محصوالت و فروش اجنـاس خـود در بازارهـاي سراسـر دنيـا شـروع بـه        

نقاط جهان كردند. اقـدامي كـه بعضـا بـا حمـالت خصـمانه (از جملـه        مسافرت به اقصي 
استعمار) و فشار اقتصادي همراه بود. اوج اين رابطه اقتصادي خصـمانه بـه قـرن نـوزدهم     

اوج فشار سياسي و اقتصادي به جوامع مختلـف   19گردد.به همين دليل قرن ميالدي باز مي
. از سوي ديگر روند تجارت جهاني به رهبري هاي كهن آسيايي بوددنيا، از جمله امپراتوري
تر شدن هرچه بيشتر دول جهان به يكديگر شد، روندي كه به نـام  دول غربي باعث نزديك

كشـوري نيـز   شود و در نتيجه آن برهم كـنش بـين  شناخته مي (Globalization)جهاني شدن
نياي كبير بسيار سنگين هاي فتح هندوستان براي دولت بريتابازتابي جهاني يافته است. هزينه

بود و براي جبران آن نياز به محصولي با سود فـراوان داشـت كـه ايـن درآمـد بايسـتي بـه        
شد. به دنبال آن صادرات گسترده ترياك از هند به كشوري ثروتمند و پر جمعيت صادر مي

هاي ترياك روي داد. به مرور زمـان تقاضـاي تريـاك    چين شروع شد و در نتيجه آن جنگ
تر شد و دولت بريتانيا براي تأمين آن به خريد از دول ديگـر از جملـه ايـران و عثمـاني     بيش

پرداخت و كشت بسيار گسترده خشخاش در ايران آغاز شد. يكي از داليل اصـلي تقويـت   
كشت خشخاش در ايران درهم شكسته شدن صنعت ابريشم بود. از منظر ملي، براي ايراني 

رت منفي بود صادرات محصول يا محصوالتي كه خريـدار  كه دچار مسائل اقتصادي و تجا
). در اين دوره اقتصاد 317- 306: 1396آمد (ابوت، جهاني داشته باشد حياتي به حساب مي
هاي مدرنيزم و ارتش پايدار سرسام آور بود. در چنين ايران بر پايه كشاورزي سنتي و هزينه
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جامعه وارد شده بود. از اين روي توليـد   ها بر روي دولت و تمام اقشارشرايطي فشار هزينه
  محصولي پر فروش چون ترياك، نه تنها نتيجه ترغيب دولت، بلكه خواست ملت بود. 

مقاله حاضر سعي در يافتن پاسخ هاي سواالت زيردارد:چه عوامل دروني مسبب كشت 
زي گسترده خشخاش در ايران شدند، راه صادرات ترياك ايران به سوي ژاپن از چـه مراكـ  

مي گذشت، چگونه ژاپن وارد تجارت ترياك شد و به چه دليل تجارت مورد نظر برجـاي  
  ماند.

اي است كه بنابر داليل مختلف از منظر تحقيقاتي بدان اجحـاف شـده   عصر قاجار برهه
است، درحالي كه مطالعه قرن نوزدهم ميالدي در سرتاسر جهان امروز امري اساسي اسـت  

نخيت را با تحوالت زمان حال دارد و نتـايج تحـوالت آن عصـر    چراكه نوزدهم بيشترين س
شود. بنابراين چنين مطالعاتي براي اهـداف سياسـي و جامعـه شـناختي     امروز حس هم مي

كاربردي است. در ايران به دليل دو ديدگاه، يكي شـديدا بـومي و ديگـري غـرب گرايانـه،      
تحقيقـات چنـدي در بـاب     اجحاف زيادي به مطالعات آسيايي صورت گرفته است و حتي

دول آسـيايي بـزرگ مهمـي چـون هندوســتان و ژاپـن در دسـت نيسـت. موضـوع بــرهم         
كنشفرهنگي و روابط تجاري نيز از موضوعات اساسي بشري است كه از آغاز قـرن جديـد   

اند. بنابراين موضوع مقاله حاضر كـه تمـام مـوارد    ميالدي مطالعات مرتبط با آن ازدياد يافته
اي از آن را بـه نمـايش گذاشـته اسـت از     ك مجموعه قرار داده است و گوشـه فوق را در ي

  اهميت به خصوصي برخوردار است.
  

  رويكرد و روش پژوهش 1.1
زماني كه شاخه و رويكرد مطالعاتي قرن نوزدهم شناسي دربريتانيا به وجود آمـد، محققـين   

عصر شدند. به عبـارت ديگـر   متوجه گستردگي مقوله ارتباطي و ابعاد جغرافيايي آن در اين 
برهم كنش جهاني و در نتيجه روند جهاني نوگرايي مسئله اصلي محققـين بـود. عـالوه بـر     
تفحص شرايط و امور داخلي هر كشور و جامعه، بايد به روابط كشور مورد نظـر بـا سـاير    

و دول نيز پرداخت و روند مورد نظر را در صورت لزوم با موارد مشابه جهاني مقايسه كـرد 
موارد فوق اصول قرن نوزدهم شناسي هستند و اقتصاهاي سياسي، اقتصادي و اجتمـاعي را  
در بررسي هر موضوع در هر كشور به كل تحت تاثير خود قرار مـي دهنـد از ايـن رو هـر     

اند بر اساس نيازها، شـرايط  انتخاب دولتي يا مردمي كه در سطح كالن جامعه بازتاب داشته
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شوند. آنچه گفته شد در همينطور منطق يا انتخاب آگاهانه سنجيده ميبين الملل و داخلي و 
) مشـهود  Farmanfarma,2008) و ركسانه فرمانفرمـا ( Martin,2005توضيحات ونسا مارتين (

است. در اين مقاله به منظور بازشناسي كيفيت امور از روش منفعـت گرايـي تـاريخي، كـه     
بريم و البتـه روش تـاريخي، روشـي معمـول در     سنجد، بهره ميمسائل را از منظر سود مي

مطالعات قرن نوزدهم است. درواقع هدف مطالعات قـرن نـوزدهم شناسـي بررسـي رونـد      
مدرنيزم در سرتاسر جهان براي درك شرايط مختلف جهان امروز اسـت كـه بـراي انسـان     

  امروزي امري با ضرورت روز افزون است.
  
  پيشينه پژوهش 1.2

جايگاه تريـاك در تجـارت   «ي در رابطه با تجارت ترياك از جمله در اين خصوص تحقيقات
علل «)، 1393پور، حساماز محمد علي رنجبر (رنجبر و دهقان» خارجي ايران در دوره قاجار

از سيد هاشـم آقـاجري و ديگـران    » رواج اعتياد در جامعه عصر قاجار و  آثار اجتماعي آن
ر تجاري شدن ترياك در تغيير وضـعيت زمـين   تاثي«)، 1391(آقاجري،حسام پور و رحماني.
پـور، و نـديم،   حسـام از مهدي دهقـان حسـام پـور (دهقـان    » داري و مناسبات شغلي قاجار

اي پيرامون تاثير تجارت ترياك بر روند تاريخي زوال صـنعت ابريشـم   طرح مساله«)، 1394
صاد ايـران دوره  شدن ترياك در اقتتجاري«)، 1386زاد، از وحيد وحدت زاده (وحدت» يزد

 از محمـدعلي رنجبـر و مهـدي دهقـان پـور (رنجبـر و دهقـان       » ه.ق.)1344- 1210قاجار (
» 1341تجارت ترياك: بررسي تاريخ تجارت ترياك از دوره ناصري تا « )، 1395پور،  حسام

)، 1394محمـدزاده،  ميناآبـاد و خـان  از سميه كشاني و ديگـران (كشـاني، حسـيني، عـارفي    
از حبيب » م.)1924- 1874ه.ق./ 1343- 1291ر بنادر شمالي خليج فارس (تجارت ترياك د«

». بر تجارت ترياك در ايـران  1929تاثير بحران جهاني «) و 1390نيا، نيا (سعيدياهللا سعيدي
) منتشـر  1393از سيمين فصيحي و فريده فريزي (فصيحي، و فرزي، » تاريخ اسالم و ايران 

چ يك از تحقيقات فوق به موضوع برهم كنش جهـاني يـا    اند. الزم به ذكر است كه هيشده
هايي كه ژاپنيـان  اند، به خصوص كه در آنها از گزارشتجارت ترياك ايران و ژاپن نپرداخته

اند استفاده نشده است. البته تحقيقات چندي نيز درباره رابطه دو كشـور كـه بـه    منتشر كرده
(ئـه  » فوروكاوا و سـفرنامه ايـران او  «ن جمله اند، از آتحقيق حاضر مرتبط باشند انجام شده

  ) هستند.1381(ئه ايجي،» مناسبات ايران و ژاپن در دوره قاجار«) و 1381اورا، كينجي،
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  . ترغيب در كشت خشخاش2
طور خاص ايرانيان به تأثيرات شيره خشخاش يا دقيقا مشخص نيست از چه زماني بشر يا به

اند نيز در دوران صفويه از توليد ترياك سلطنتي نوشته بردند. حتي كمپفر و شاردنكوكنار پي
). نخستين بار ترياك به صورت گسـترده در ايـران   287: 1345؛ شاردن،112: 1350(كمپفر،

شاه با نماينده بريتانيا، سرجان ملكم به منظور ق)، فتحعلي1214م. (1799طي پيمان تجاري 
). تجارت ترياك در آن زمان نسبتا با 53: 1372صادرات بين المللي به توليد رسيد. (يوشيدا،

كيلوگرم ترياك 300ق  بار يك كشتي  فقط 1240م/1824اي كه در سال ارزش بود به گونه
). دوره دوم تجارت ترياك ايران درعصر قاجار با رويـدادي سياسـي   458: 1399بود (فلور،

روش ترياك به امپراتـوري  هاي فتح هند، فمرتبط است. امپراتوري بريتانيا براي جبران هزينه
ق) و 1273و  1256م/ 1856و  1840چين را آغاز كـرد كـه نهايتـاً بـه دو جنـگ تريـاك (      

:  1368) به سقوط منتهي شد (مخبرالسلطنه،Qingتر شدن هرچه بيشتر سلسله چينگ (نزديك
). پيروزي بريتانيا در اين جنگ منجر به آزاد شدن فروش ترياك شـد. در نتيجـه   145- 141
ر بريتانيا و ديگر ملل به منظور پاسخ به تقاضاي بازار، به خريد ترياك از هر منبع ممكن تجا

پرداختند. با افزايش خريداران ترياك، مردم ايران بـراي كشـت خشـخاش ترغيـب شـدند.      
  ).369: 1362كرد (عيسوي،هرچند كه ايران از زمان صفويه به ماكائو ترياك صادر مي

) و توليد ايـن  13: 1.ج1376ه توليد ابريشم پرداختند (اشراقي،درعصر ساساني ايرانيان ب
: 1376محصول تا عهد اسالمي نيز در شهرهاي ايران از جمله تبريز باقي ماند (ابن بطوطـه، 

). از زمان تيموري ابريشم به كااليي صادراتي براي اروپا تبديل شده بـود كـه در عهـد    408
ه اوج خود رسيد و ميدانيم در زمان شاه عباس صفوي، دستكم از منظر اهميت براي دولت ب

). اما با شـروع دوران  19- 6: 1376شد (اشراقي.عدل ابريشم توليد مي 22000دوم هر سال 
آشوب داخلي و خارجي پس از سقوط اصفهان به دست هوتكيان، منطقا همراه با فروپاشي 

بـراي تـرويج    اقتصاد، صنعت ابريشم بـافي نيـز سـقوط كـرد.در عصـر قاجـار، محمدشـاه       
: 1392نوغانداري و صنعت ابريشم، مردم را به كاشت درخت توت تشويق كرد (فوروكـاوا، 

ق توليـد ابريشـم ايـران دچـار     1270م/1860ق و دهـه  1260م/1850).  در اواخر دهـه  46
بيماري شد. در آن زمان دولت براي از سرگيري توليد ابريشـم بـه وارد كردن تخم ابريشـم  

: 1392و فوروكــاوا،  138: 1396م انجــام شــد(چگيني،1866ق/1283در  از پــاريس ژاپنــي
مشخص شده است، نقش ابريشم در صادرات ايران بسيار  3طور كه در جدول ). همان135
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طـور ويـژه در   است. البته توليد ابريشم بيشتر در شمال كشور و بهبا اهميت و پر رنگ بوده
ق توليـد ابريشـم گـيالن  نيـز     1283م/1866 )تا آنكه در سال133گيالن حفظ شد  (همان: 

تجارت روند  ). در نتيجه313- 312: 1396نزول كرد و به يك ششم اوج خود رسيد (ابوت،
كه امپراتوري منفي پيدا كرد و كشت خشخاش تشويق و گسترش پيدا كرد، به خصوص آن

ي ايـران تاحـدودي   هـا بريتانيا خريدار ترياك ايران شد. البته در ارتباط با نوغانداري تـالش 
ق.) ارزش ابريشـم حاصـل شـده در گـيالن     1317م.(1899موفقيت آميز بود زيرا در سـال  
  ).134: 1390چهارميليون پوند بود (ماساجي،

منطقه كازرون نمونه مشهوري براي توليد و تجارت ترياك در سطح غير مركزي اسـت  
بنـابر داده هـاي موجـود     تواند گوياي شرايط نقاط ديگـر ايـران باشـد كـه    كه به خوبي مي

: 1382هاي زراعي و مالياتي باال را بدون سود قابل توجه نشان مـي دهـد (فوروكـاوا،    هزينه
آورد تواندشرايط بدون انعطاف و فرصتي كه ترياك به همراه مـي ) كه تاحدودي مي98- 95

- 1287م/1871- 1870هـاي  عالوه وقـايع طبيعـي چـون خشكسـالي سـال     را نشان دهد. به
).بايـد  713: 2.ج1374از عوامل ترغيب كننده اساسي بودند (اعتمادالسلطنه و افشار، ق1288

در نظر داشت كل مملكت فارس در كنار واليت اصفهان از مراكز اصلي صادرات ترياك به 
  ). 154: 1366و ورهرام، 5: 1393پور، هندوستان بود (رنجبر و دهقان حسام
ي رهايي از فشار اقتصادي به كشت خشـخاش روي  با ورود تجار بريتانيايي، زارعان برا

آوردند. درواقع به دليل سودي كـه تجـارت تريـاك داشـت، مالـك بـراي ترغيـب كشـت         
داد و به هر كس كه در روند توليد تريـاك  هاي مختلف از جمله بذر را ميخشخاش هزينه

لك و زارع طور مساوي بين ماداد. عالوه بر اين محصول بهنقش داشت روزي يك قران مي
). بـه عبـارت ديگـر چـه از ديـد زارع و چـه مالـك،        101: 1382شد (فوروكاوا،تقسيم مي

كه نازل بودن قيمـت  سايرمحصوالت ديگر صرف اقتصادي نداشتند. تجار نيز قبول داشتند 
). الزم بـه ذكـر اسـت در    196: 1392ناگا، غله و حبوبات باعث ترويج كشت ترياك شد(يه

دادنـد و دو سـوم   ترياك كم بود يك سوم محصول را به كشتكار ميدهي كه تجربه كشت 
  كردند (همان).ديگر را مالك و زارعان محلي دريافت مي

بهتر است پيش از ورود به مسئله تجارت ترياك، شروط مربوط به توليد تريـاك چـون   
رمربـع  مت 7404طور كلـي در هـر  ها را طرح كنيم. بهشيوه بهره وري، ميزان بازدهي و هزينه

مـنِ شـاه    17آمد و براي توليد هر صندوق تريـاك  ترياك به دست مي "منِ شاه "5/3زمين
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ترياك خام الزم بود. هزينه كشت و برداشت اين مقدار شيره خشخاش از بـذر پاشـيدن تـا    
تومـان بـود. امـا مهـم      50الي  40ق) 1317م.(1899گرفتن ترياك به غير از اجاره زمين در 

كـه در همـين مقـدار    تومان بود حـال آن  4ن سال، سود از كشت گندم است بدانيم در هما
). نماينده شركت زيگلر نيـز  186- 185داد (همان: تومان سود به دست مي 12زمين، ترياك 

كيلومتر مربع يك هشتم من بذر كشـت   10ق گزارش داده بود كه در هر 1317م /1899در 
تومـان   5شد. هزينه كشت در اين مساحت شد و از آن نيم تا يك من ترياك دريافت ميمي

ق. نوشـته بـود هزينـه گـرفتن تريـاك از گـرز       1317م/1899برآورد شده بود. تاجر نمازي 
تومان در هر من بود. مقدار توليد ترياك در هر پيمانه يك تا سه من بود اما  41/1خشخاش 

تومان بود. شـيره   5شد. هزينه بذر افشاني هر آكر زمين برداشت سه من به ندرت انجام مي
شـد. بـاران زمسـتاني و بهـاري بهتـرين      خشخاش شش ماه پس از تخم افشاندن گرفته مي

شـد آن را در  كه شيره ترياك به اندازه معين تهيه مـي آمدند. پس از آنشرايط به حساب مي
- آميختند. سپس ترياك را روي تخته چوبي گذاشته و با ميله آهنـي  مخزن ترياك خوب مي

گذاشتند تا رطوبتش گرفته شود. بعد از آن شـيره را خـوب ماليـده و    و در آفتاب ميماليده 
آوردند. ترياك را در كاغذ پيچيده و بر روي آن نخ ترياك آماده شده را به شكل لوله در مي

). روش مشابهي را ژان ديوالفوآ نيز شرح داده است اما وي بـر  197- 193بستند (همان: مي
تر نوع مصرفي معتادان و نوع پزشـكي تاكيـد كـرده اسـت (ديوالفـوآ،      جدايي و كيفيت باال

1393 :198 .(  
آنچه گفته شد حاكي از سود سرشار ترياك و داليل موجه براي كشت خشـخاش دارد.  
در سود مورد نظر شهرهاي فسا، داراب، اصطهبانات، كازرون، آباده، بوانات، نيريز و جهـرم  

جا از آمد ولي تجار آناك بسياري در يزد به عمل مينيز شريك بودند. درست است كه تري
شـد  كردنـد كـه در يـزد تصـفيه و صـادر مـي      فارس، اصفهان و خراسان تريـاك وارد مـي  

). درواقع به شكلي پراكنده، توليدات در سرتاسر مناطق فارس به انجـام  193: 1392ناگا، (يه
سخن از شهري چون شـيراز  ) يعني وقتي 874: 1367رسيدند (حاج ميرزا حسن فسايي،مي

آيد منظور كل مملكت يا واليت فارس است. البته ترياك زيادي نيز از ديگر نقاط به ميان مي
). بنـابراين مراكـز اصـلي توليـد     874: 1367شد (همان، مانند كرمانشاه به اصفهان منتقل مي

ـ ترياك، اصفهان، شيراز و يزد بودند. فوروكاوا و ديوالفوآ گزارش كـرده  هـاي  د كـه زمـين  ان
حومه شيراز و اصفهان به وسعت زير كشت خشخاش بوده و تجـار ايرانـي و اروپـايي در    

و  136: 1382مـالي مشـغول بودنـد (فوروكـاوا،    طور كلي ملك شهري به تريـاك خانه يا به
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). يوشيدا نيز تأكيد كرده كه محصول عمده اصفهان ترياك بـوده  199- 198: 1393ديوالفوآ، 
). گسترش ترياك در مناطق فوق، چنانكه در بخش بعدي بيشـتر  138: 1372است (يوشيدا،

پرداخته شده، تا حدود زيادي به ارتباط شـهرهاي مـذكور بـا مسـيرهاي ارتبـاطي و نقـش       
  گشت.تجاري كهن آنان باز مي

  
  . تجارت ترياك ايران3

ادرات ايـن  علي رغم عدم توانايي ايران براي رقابت در بازار ترياك، بـه دليـل افـزايش صـ    
ق فرمان ممنوعيـت  1260م/1843محصول به بنادر هند به خصوص بمبئي، دولت دهلي در 

ــور،    ــرد (فل ــادر ك ــران را ص ــاك اي ــاك از   459: 1399واردات تري ــال تري ــابراين عم ). بن
ق، يعني از زمان شروع موج جديد نزول توليد ابريشم، به صدور انبوه رسـيد  1270م/1853

). اما الزم بـه ذكـر   460: 1399صد بيشتر آن هندوستان بود (فلور،) و مق93: 1335(دالماني،
) و 39: 1371ق صادرات مورد نظر بسيار ناچيز بود (فـوران، 1274م/1857است كه حتي تا 

). و 459: 1399رسيد (فلـور، اين تحت نظارت ناظر ارشد فرمانداري هندوستان به انجام مي
) هزار جعبـه  223: 1373ي ترياك (سيف،ق با ورود يزد به تجارت خارج1278م/1861در 

ق، 1270م/1853تـوان گفـت اصـفهان از    ). به طور كلي مي367: 1362صادر شد (عيسوي،
ق بـه  1292م/1875ق و كرمانشـاه در  1288م/1871ق، شيراز و خراسـان  1278م/1861يزد 

). همين رشد سريع تجارت مـذكور  223: 1373تجارت صادراتي ترياك وارد شدند (سيف،
انگيز گـزارش داده شـوند (همـان:    ق آمارهاي شگفت1286م/1869كه باعث شد سال  بود

). طبـق  461: 1399). چنانكه گفته شده صادرات به هندوستان دو برابر شده بود (فلور،225
گزارش فوروكاوا كه خود از وزيرمختار بريتانيا دريافت داشت متوسط درآمد ايران از سـال  

ين برآورد شد كه در  9.500.000تومان يا  4.750.000ق، .1292م/1875ق تا 1289م/1872
طور مستقيم بود كـه حـدوداً   تومان درآمد از كاالها به 550.840ق شامل 1292م/1875سال 

ــغ كــل   2/11 ــه مبل ــد ســال (ب ــي  4.912.500درصــد كــل درآم ــان) را شــامل م شــد توم
ي جديد بود، دنيـايي بـا   ) و اين به معناي افزايش درآمد نقدي در دنيا94: 1382(فوروكاوا،

اهميت روز افزون تجارت. فوروكاوا در ادامه ميزان صادرات و واردات را از سه بندر اصلي 
جنوب ايران كه بيشترين روابط تجاري كشور، به خصوص با هندوسـتان را دارا بودنـد در   

  ق ارائه كرد كه در جدول زير به نمايش درآمده است:1295م/1878سال 
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  ).1382:133ق). (فوروكاوا،1295م (1878تجارت بنادر جنوب ايران به ين سال . ارزش 1جدول 
 بنادر صادرات به ين واردات به ين
 بوشهر 6.458.411 3.475.932

 لنگه 6/3.107.442 2/3.884.860

 بندرعباس 2/657.746 4/622.618

 جمع 8/10.223.579 6/7.983.410

ين بود و اين عدد با درآمد ساليانه  2/2.240.169ناگفته نماند كه درواقع ميزان صادرات 
باشد. در دوره ناصري، ايران بيشـتر صـادركننده   جمع شده است و كل ارزش صادرات نمي

محصوالت خام بود. مواد اوليه و زراعي تنها محصوالت صادراتي ايران به شركاي تجـاري  
اقتصاد كشور بـر كشـاورزي    خود خصوصاً بريتانيا، روسيه و عثماني بود كه دليل آن مبناي

كه نياز به استفاده از ابـزار آالت صـنعتي در داخـل كشـور     را ببينيد) كما اين 2بود (جدول 
تر در ايران شد. از اين رو به واردات مواد مصرفي دست زدند. موادي كه پيشاحساس نمي

و  جـا جـدول صـادرات   ). در ايـن 117: 1394گشت (توحيـدلو، توليد و مازادش صادر مي
شود كه شرايط گفته شده را عيان ق به درصد ارائه مي1297م/ 1880واردات عمده در سال 

  سازد:مي

  ).200: 1369ق). (عيسوي،1297م.( 1880. اقالم مهم صادرات و واردات در سال 2جدول 

 درصد صادرات درصد واردات اقالم

 7 48 پنبه و توليدات آن

 19 15 ابريشم و توليدات آن

 0 2 چاي

 22 8 خوراك (بيشتر حبوبات)

 0 1 نفت

 5 0 تنباكو

 4 0 فرش

 0 2 اجناس فلزي
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 درصد صادرات درصد واردات اقالم

 26 0 ترياك

 17 24 ديگر

بازار هدف اين تجارت بيشتر امپراتوري بريتانيا بود، البته صادرات بيشتر بـه هندوسـتان   
ترياك چنان كيفيت بود كه مستعمره محسوب مي شد و نه جزاير بريتانيا. گفتني است كه آن

صادراتي ايران باال بود كه به مرور در بازارها، به خصوص بازار تايوان جايگزين ترياك انبوه 
 5/14ق، 1295م/1878). طبـق اطالعـات فوروكـاوا بـه سـال      478: 1399هندي شد (فلور،

). يعني طـي دو  94: 1382شد (فوروكاوا،درصد كل صادرات به اين قلمرو شامل ترياك مي
 257ق  توليد ترياك 1294م/1877رشد داشت. البته در آمار لرد كرزن در درصد  5/11سال 

: 1362تن  بـوده اسـت(جمالزاده،   1440ق 1302م/1885) و در سال 595: 1362تن (كرزن،
  درصدي داشت. 560). بر اين مبنا طي هشت سال، توليد ترياك ايران رشدي 30

شد كه ربندري بوشهر انجام ميبا فاصله بسياري، بيشترين تبادالت در شه 1طبق جدول 
هاي پيشـين وي مشـخص   فوروكاوا عمده اقالم صادراتي را بر شمرده است. بر اساس گفته

است كه ارقام اين كاال ها سير نزولي دارند بنابراين بيشترين كاالي صـادراتي از بزرگتـرين   
نـدر و بـازار   ). يوشيدا ماسـاهارو از اقـالم موجـود در ب   192بندر كشور ترياك بود (همان: 

چه بازرگانان برد كه بسياري از اصفهان آورده شده بودند اما بيش از هرچيز آنبوشهر نام مي
). در جـدول زيـر ميـزان و    49: 1372كشاند ترياك بود (يوشـيدا، اروپايي را به اين شهر مي

ــاي    ــال ه ــين س ــدرعباس ب ــهر و بن ــاك از بوش ــا 1288م/ 1871ارزش صــادرات تري ق ت
  قابل رؤيت است: ق 1307م/1890

  ).184: 1392ناگا،ق (يه1307م/1890ق  تا 1288م/1871.صادرات ترياك 3جدول 
 ارزش به ين تعداد صندوق تاريخ قمري تاريخ ميالدي

1872 -1871 1289 -1288 870 327.120 

1877 -1876 1294 -1293 2579 1.087.110 

1881 -1880 1298 -1297 7700 3.980.900 

1890 -1889 1307 -1306 5190 2.326.500 
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ق 1295م/1878رسد كه ميزان صادرات ترياك در سـال  بر اساس جدول باال به نظر مي
- 1297م/1882- 1880هـاي  حداقل دو ميليون ين بوده است. الزم به ذكر است كه در سال

)، در واقـع هـر   225: 1373تن ترياك صادر شد بـود (سـيف،   397ق به طور متوسط 1299
كيلوگرم بود درحالي كه لرد كرزن هر صندوق را صد كيلوگرم در نظر گرفته  5/51صندوق 

طور كلي رشد صادرات اين كاال محسوس است. ). در هر صورت به596: 1362بود (كرزن،
البته ميزان توليد ساالنه پيش بيني ناپذير بود. اين بدان معناست كه درآمد دولت بـر اسـاس   

 متفاوت بود:عوارض ترياك كه در پايين آمده 

  ).195: 1392ناگا،ق). (يه1317م.( 1899.عوارض بر ترياك ايران در 4جدول
 عوارض بر حسب صندوق شهر
 تومان 2250/1 اصفهان

 تومان 1125/1 شيراز

 تومان 6/3 بوشهر

 شد. درصد گمرك گرفته مي 5تاجر خارجي درصد و از هر 5/3در بندرعباس از هر تاجر ايراني 

تـوان ميـزان اهميـت و گسـتردگي     به روايت ساسون يهودي به خـوبي مـي  با پرداختن 
تجارت ترياك ايران را درك كرد. در اين روايت آمده است كـه: بـا دشـمني حـاكم بغـداد      
نسبت به اهالي يهودي آن شهر، ساسون نيز مانند بسياري ديگر گريخت و به بوشهر رفـت.  

ق). 1254م/ 1838جنگ با انگلـيس بـود (  الزم به گفتن است كه در آن زمان بوشهر درگير 
خاطر جنگ، شرايط سختي براي مزرعه داران خشخاش و تجار ترياك پـيش آمـده بـود،    به
شد. اين شرايط باعث ركود شديد نـه  طور كامل تجارت ترياك قطع ميچنان كه شايد بهآن

سال آينده هاي ايران نيز شده بود. ساسون محصول تنها تجارت جنوب بلكه بيشتر سرزمين
را پيش خريد كرد و به بسياري از دست اندركاران وام داد. تنها يك سال بعد با پايان جنگ، 
تبادالت ترياك افزايش يافت و باعث رشد صادرات از بندر بوشهر شد. با باال رفتن قيمـت  
ترياك، ساسون به ناگاه ثروتمند شد. ساسون مركز تجاري خود را در بمبئي برپا سـاخت و  

). 36: 1365و اوكـازاكي،  51- 50مشابهي هنگام وقوع جنگ ترياك انجـام داد (همـان:    كار
بدين صورت او و فرزندانش به يكي از بزرگترين تجار ترياك تبديل شدند. نتيجـه ايـن دو   
جنگ، شكل گيري خط تجاري ترياك و ديگر كاالها از بوشهر تا چين (در اصل هنگ كنگ 

  ).) بود.369: 1362ائو(عيسوي،و به گفته عيسوي تا حدودي ماك
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بنابر گزارش لرد هنريش بروگش در حدود بيست سال بعد از ساسون، بوشهر تنها بندر 
گرفت، با وجودي كه پيش بيني كـرده بـود   ايران بود كه در آن تجارت خارجي صورت مي

به دليل نا امني راه شيراز به بوشهر، اهميت آن بندر كمتر شـود. گفتنـي اسـت كـه خطـوط      
كشتيراني خليج فارس، عربستان و هندوستان تماماً در انحصار امپراتوري بريتانيا و كمپـاني  

 20ق از بوشـهر ديـدن كـرد    1277م/آبان  1860هند شرقي بود. زماني كه بروگش در اكتبر 
جـا لنگـر   كشتي بزرگ تجاري اروپايي و يك ناو انگليسـي در آن  5كشتي كوچك ساحلي، 
). براي تكميل گزارش بروگش بايد گفت در همين 517: 2.ج1367انداخته بودند (بروگش،

  ).117: 1394تن در سال بود (توحيدلو، 47سال صادرات ترياك ايران 
هاي تجـاري بـزرگ، موفـق و    دهد اهميت شركتچه روايت ساسون به ما نشان ميآن

ه با نهادهـا و  جا ايران بود. امري كپايدار براي گستردن مرزهاي اقتصادي كشورها و در اين
طور كلي در يك جامعه فاقد قانون شد. اين مهم بههاي مختلف اقتصادي ممكن ميسازمان

هاي بسيار مهمـي  مشخص(به معناي مدرن آن) دشوار است. دولت ايران عصر ناصري قدم
ق يكـي از همـين   1289م/1872در اين راستا برداشت كه تأسيس وزارت تجارت به سـال  

د به تعبيري هدف دولت از آن، تحقيق در بـاب شـكايات تجـار و اداره    اقدامات بود. هرچن
). قـدم مهـم   132دادگاه اصناف بود و احتماالً دليل عمر كوتاهش همين مورد است (همان: 

ق بود (ارگـاني كـه مبـادالت بـين المللـي را      1307م/1889بعدي نيز تأسيس بانك در سال 
هـا  هـا و تجارتخانـه  تمهيدات دولتي، كمپـاني  كرد). با توجه به محدود بودن اينتسهيل مي

كردنـد. در جـدول زيـر    هاي داخلي اهميت روز افزوني در كشـور پيـدا   خصوص نمونه به
هاي مختلف و تجارت تنباكو و ترياك ايـران  هاي مرتبط با تجارت جنوب در زمينهشركت

  اند :آورده شده

ي مختلف و تجارت تنباكو و ترياك ايران. هاهاي مرتبط با تجارت جنوب در زمينه. شركت5جدول 
  ).149- 145: 1394(توحيدلو،

 موضوع مركز موسس تاريخ تاسيس نام شركت

 كارون معين التجار بوشهري 1890/1308 كمپاني ناصري

اسكله، كاروانسرا، مغازه، 
راه شوسه و تراموا در 

حوزه كارون كه سهامش 
 به لينچ منتقل شد
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 1861/1278 ترياك اصفهان
آقا محمد مهدي ارباب 

 اصفهاني
 اصفهان

خريد، توليد وصادرات 
ترياك به انگلستان و 

 هنگ كنگ

 صدور تنباكو به عثماني تهران مشهدي كاظم امينه 1882/1299 امينه

كمپاني تجاري 
 ايران

 بوشهر آقامحمد خان شفيع 1885/1302
احتماال تمام كاال هاي 
 موجود در بوشهر

انجمن شركت 
تجارتي عمومي 

ترويج متاع و 
زراعت تنباكو و 
 توتون ممالك ايران

1894/1312 

حاج محمد حسن امين 
الضرب ،ملك التجار 

اصفهان ، پشتيباني امين 
 الدوله و ظل السلطان

 رقابت با رژي فرانسه اصفهان

 1896/1314 كمپاني فارس

حاج عبدالرحيم شيرازي 
،آقا شيخ ابوالقاسم ،حاج 

محمد صالح ،حاج 
 آقا ترك عباس

 شيراز
صرافي و تجارت 

 خارجي

 1898/1316 كمپاني محموديه

حاج سيد علي صاحب 
قزويني ،حاجي ميرزا 
ابوالقاسم صاحب 

قزويني ،حاجي ميرزا 
 محمد حسن دهدشتي

 اصفهان
تجارت داخلي و 
 خارجي ،امور صرافي

 1898/1316 كمپاني مسعوديه
حاج محمدحسن 

 كازروني
 تجارت و صرافي اصفهان

توان گفت منظور از تجارت خارجي ارتباط مستقيم با بريتانيـا يـا چـين بـوده     قطعاً نمي
ها و جدول فوق ميزان اهميت بوشهر در تجارت امپراتوري بريتانيـا و بيشـتر   است، اما گفته

فرمانداري هندوستان كه ارتباط تنگاتنگي اگر نه غالب با تجـارت تريـاك داشـت را نشـان     
تـر در  پيش از دوره ناصرالدين شاه). اگر به اقتصاد كشـور كـه پـيش    هادهد (حتي مدت مي

بخش ترغيب و كشت خشخاش گفته شد دقت كنيم افزون بودن صادرات و واردات الزامي 
 شود. به خوبي ديده مي 4و 3اي كه در جداول كند نكتهجلوه مي

م، چـه بـراي   هاي قـرن نـوزده  طور حتم اين نسبت صادرات بايد به دليل رشد هزينهبه
هاي مدرن سازي اداري، نظامي يا تكنولوژيك و چه براي جريـان خـروج نقـره و در    پروژه

ماند و اين امري بسيار دشوار براي كرد يا دستكم يكسان باقي ميكل تورم، افزايش پيدا مي
چـه در مـتن   كشوري غير صنعتي، بدون درآمد نفتي با كشاورزي رشد نيافته، بـود. بنـابر آن  

شد كه شامل مدارك و گزارشات است، راه نجات كشـور صـدور تريـاك بـه عنـوان       گفته
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محصولي جايگزين بود.كااليي كه هم دولت و هم عوام به توليد آن رغبت داشـتند. رغبتـي   
كه صادرات جهاني ترياك به امپراتوري چين مسبب آن بود. نقطه اساسـي اهميـت تريـاك    

ق يعني تاريخ ورود هيئـت  1298م/1880تا سال  براي اقتصاد كشور با افزايش صادرات آن
). انتخابي كه جـدا از تكـرار   117: 1394شود (توحيدلو،تن در سال نمايان مي 400ژاپني به 

قحطي ضربه اقتصادي بزرگي نه بخاطر بريتانيـا يـا روسـيه بلكـه عملكـرد بيشـتر سياسـي        
  امپراتوري ژاپن خورد.

  
  . تجارت ترياك با ژاپن4

به مدرنيزم گرايش نشان داد روابط امپراتوري با كره تيره شد. توهين دولـت   زماني كه ژاپن
) و حمله نظاميون كره 106- 105: 1397ق (كين،1290م/1873كره به ژاپن و ژاپنيان در سال 

) شرايط سياسي بين دو كشـور  118- 117هاي گشتي ژاپن در دو سال بعد (همان: به كشتي
نفر كشـتي شكسـته    54زمان بوميان تايوان با قتل طور همهرا بسيار بغرنج و خصمانه كرد. ب

). پس از آن دو خيـزش سـنت   99) با دولت ژاپن درگير شدند (همان: Ryokyoريوكيويي (
اي عليه ژاپن انجام شد كه باعث شدند روابط ژاپن و چين وارد مرحلـه نظـامي   گرايان كره

ق ناوگان ژاپن 1311رمضان  1م/1894ژوئيه  25). سرانجام به تاريخ 185- 175شود (همان: 
ق 1312رجب  2م/1895آوريل  17جنگ با چين را آغاز كرد كه كمتر از يك سال بعد، در 

)، Liaodongبا پيروزي قاطعانه ژاپن به پايان رسيد. بر طبق معاهده شبه جزيره ليائودونـگ ( 
سـوي چـين بـه    ميليـون كيلـو نقـره از     7.6) جزيره تايوان و غرامت Penghuجزاير پنگو (

گرفـت. البتـه   شد و همچنين كـره در حـوزه نفـوذ ژاپـن قـرار مـي      امپراتوري ژاپن داده مي
ليائودونگ با فشار سه كشور روسيه، فرانسه و آلمان به چين بازگردانده شد، رويـدادي كـه   

  ).244- 225ق بود (همان: 1323- 1322م/1905- 1904نتيجه آن جنگ روسيه و ژاپن 
اي انتقال بخشي از جامعه و اقتصاد چـين بـه ژاپـن بـود. چنانكـه      تصرف تايوان به معن

فوكوشيما گزارش كرده است، در خود ژاپن مواد مخدر به خصوص ترياك ممنوع بود امـا  
طـور كامـل و   شد بهتايوان به عنوان جزيي از چين داراي جمعيت معتاد بزرگي بود كه نمي

اهش ميزان واردات اين ماده دست زدند. ناگهاني ترياك آنان را قطع نمود. پس نخست به ك
بار محمولـه تريـاك    8000تا  4000تا پيش از تصرف تايوان از فارس و بوشهر در هر سال 

ين بود. اكثر اين تريـاك بـه مقصـد فرمـز ارسـال       1000شد كه بهاي هر صندوق صادر مي
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  800آرامي از  شد. با تغيير شرايط سياسي و قانوني در جزيره فرمز قيمت هر صندوق به مي
). بـا  84: 1392يـن رسـيد (فوكوشـيما،     500ق به 1313م/1896و در نهايت درسال  600به

آنچه گفته شد، نمودار زير كه ادامه صادرات ترياك بوشهر بر حسـب صـندوق را نمـايش    
  گردد:تر ميدهد ارتباط ترياك ايران با چين و در نتيجه تايوان مشخصمي

  
- ش بر حسب تعداد صندوق(يه1274- 1276م/1896- 1898بوشهر در .صادرات ترياك 1نمودار

  ).185: 1392ناگا،

) گـزارش داده بـود كـه وضـعيت     Fukushima Yasumasaتيمسار فوكوشيما ياسوماسا (
جديد قيمت ترياك باعث شده  بود هفده تاجر در برابر محـل اقامـت وي گـرد آمـده و از     

 رسال نامه را داد ولي خود فوكوشيما نوشت:دولت ژاپن شكايت كنند. به ايشان پيشنهاد ا

دانم كه اين بازرگانان نادان و احمق چه خواهند نوشت امـا الزم نيسـت كـه زيـر     نمي
اي سـمي اسـت. دولـت ژاپـن اسـتعمال آن را      ها بروم...ترياك درواقع مادهخواست آن

ـ  ت سخت ممنوع كرده است. تايوان اكنون جزء خاك ژاپن شده و طبيعي است كه دول
ايم كه تا چند سال ديگر مصرف تريـاك  جا اين منع را اجرا كند. اعالم كردهژاپن در آن
 ).85- 84(همان:  جزيره تايوان از ميان خواهد رفت در سرتاسر

ولي ترياك در فرمز از ميان نرفت. مسئله تايوان باعـث ارسـال دو مـأمور تحقيقـاتي از     
مي  21). او YenagaToyokichiا تويوكيچي بود (ناگها يهطرف ژاپن به ايران شد. نخستين آن

)، فرماندار تايوان GotoShimpeiسفر خود را به فرمان گوتو شيمپِي ( 1317محرم  10م/1899
) بازگشـت. او  Taipeبـه تايپـه (   1317شـوال   28م/1900مـارس   1آغاز نمود و در تـاريخ  
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ــه كمــك تيمســار فوكوشــيما ياسوماســا دري   افــت داشــت حمايــت وزارت خارجــه را ب
) فرسـتاد  Kokuminاي كه وي براي روزنامه كوكومين (). در سفرنامه42- 39: 1392ناگا، (يه

حرفي از تجارت ترياك زده نشده است. اين مهم باتوجه به گستردگي و اهميت كاالي فوق 
نشان بر تالش جهت مخفـي نگـاه داشـتن مأموريـت داشـت. گـزارش محرمانـه (امـروز         

ق بـه فرمانـدار جديـد تـايوان     1317م/1900ميجـي/  33در آوريل  غيرمحرمانه) تويوكيچي
) تقديم شد كه موضوع متن زير، جهت بررسـي در مقالـه   Kodama Gentaroكوداما گنتارو (

حاضر است.بجز بنادر بوشهر و بندرعباس ميزان اندكي ترياك از طريـق محمـره بـه اروپـا     
ميزان اندكي نيز از راه شيراز به سامسـون  شد. البته بايد گفت عالوه بر راه دريايي، صادر مي

رسيد كه بندري به سوي اروپا و آمريكـا بـود. در   جا به قسطنطنيه ميسپس ترابوزان و از آن
جـايي  صندوق بود. از آن 5000و  4000توان گفت صادرات ساالنه ترياك ايران بين كل مي

ك از هندوستان به اين كشور كه دولت چين وارد كردن ترياك را منع كرده بود و ورود تريا
كرد تـا  دشوار شده بود، چين به طور تدريجي كشت ترياك را درون مرزهاي خود تشويق 

رغـم تمـام تمهيـدات از جملـه     ). علـي 186- 185جلوي ورود ترياك هند را بگيرد (همان: 
ق 1317م/1899تأسيس اداره ترياك، اين امر درآمد دولت فرمانداري هندوستان را در سـال  

). بنابر آنچه تا به حال در مقالـه گفتـه   188ق رساند (همان: 1307م/1889را به نصف سال 
توان نقشه زير را براي مسير صادرات ترياك از ايران به فرمانداري ژاپني تايوان ارائه شد مي

  داد:

  
سيزدهم ق.)  .مسير صادرات ترياك ايران به فرمانداري تايوان تا پايان قرن نوزدهم ميالدي (قرن1نقشه 

 ).10: 1391منبع نقشه قرن نوزدهم آسيا: (اووري،
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رفـت  طبق نقشه باال ترياك اصفهان از طريق مراكز اصلي توليدي و تجاري يا به يزد مي
شد. محصول آماده شده تا عمليات بيشتري بر آن انجام شود و يا مستقيم به شيراز صادر مي

د. شيراز نيز محصول خود را به بندر لنگه و بندر شدر يزد به بندرعباس و شيراز فرستاده مي
كرد. بيشتر محصول ترياك صادراتي به بوشـهر وارد  بوشهر، مركز صادرات ايران، ارسال مي

جا در مسيري كه با بندر لنگه و بندرعباس يكسان بود به بمبئـي يعنـي بنـدر    شد و از آنمي
تنگه مااليا به هنـگ كنـگ كـه آن    جا از طريق شد. سپس از آنمركزي هندوستان صادر مي

رسـيد.  شد و سپس به مقصد نهايي يعنـي تايپـه مـي   شهر نيز مستعمره بريتانيا بود حمل مي
مسئول بيشتر حمل ترياك ايران از بوشهر تا هنگ كنگ شركت ساسـون در بمبـئ بـود. در    

دانسـته  ناگا هزينه هنگفت فرمانداري تايوان براي وارد كردن تريـاك غيرمنطقـي   گزارش يه
). 189: 1392ناگا،شده و او پيشنهاد كرده كشتكاران هندي و ايراني به تايوان آورده شوند (يه

ين بود اما دولت تـايوان آن   600او گزارش مي كند قيمت عادي هر صندوق ترياك معادل 
بـار  يـن هزينـه بـه    1.200.000كرد كه بنابر برآورد ساليانه حـدود  ين خريداري مي 900را 
رد (همان). به عبارتي ارقامي كه فوكوشيما ارائه كـرده بـود بـه قيمـت عـادي اشـاره       آو مي

ق مـواد  1300م/1882كرده كـه از سـال    داشت.او در رابطه با كيفيت محصول ايراني اشاره
دار گشت. با در خطـر قـرار   مختلف در ترياك ايران آميخته شد و شهرتش به شدت خدشه

دولت ايران نظارت بر كيفيت ترياك صادراتي را تشـديد   گرفتن تجارت بين المللي ترياك،
كرد اما با سست شدن نظارت دولتي (احتماالً به دليل آشوب بعد از قتل ناصـرالدين شـاه)   

درصد مرفين داشت (طبق  4تقلب در ترياك اوج گرفت تا جايي كه هر صندوق تنها دو تا 
ي آن بـيش از  شـت). در نتيجـه  درصد مرفين وجـود دا  14در ترياك با كيفيت تا  7جدول 
صندوق ترياك ناخالص صادر شده از ايران در انبار شركت ساسون هنگ كنگ بدون  1500

ش قيمت هر 1276م/اواخر 1898ي عمل آميختن صمغ، تا پايان سال خريدار ماند.در نتيجه
تومان شده بود. با ممنوع اعالم شدن تقلب در ترياك صادره به چـين قيمـت    2.4من صمغ 

 1.7تومان در سال جديد كاهش پيدا كرد. اما تا ميانـه همـان سـال بـه      0.8هر من صمغ به 
). گفته فوق نشان بر افـزايش دوبـاره تقلـب دارد. نمـازي     1392:1394تومان رسيد (يه ناگا،

نوشت ترياك براي صدور را در قلع پيچيده، در جعبه چوبي گذاشـته و رويـش را پوسـت    
ها بوشهر يا بندرعباس بود. نا گفته نمانـد كـه مقـدار مصـرف     عبهانداختند. مقصد اين جمي

  ).195صندوق در سال بود (همان:  3000داخلي 
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اي را بـراي پـنج   نامـه ي بررسي گزارش مورد نظر بايد گفت يـه ناگـا پرسـش   در ادامه
تن/شركت ارسال كرد كه موارد زير از آن استخراج و به دولت تايوان اطـالع داده شـد كـه    

بر آنان تقلب به رسميت شناخته شده بـود، تنهـا بانـك شاهنشـاهي، شـركت زيگلـر        مبني
اصفهان، و شركت بازرگاني خليج فارس قادر به انجام عمل تجارت مستقيم بودنـد (يعنـي   
هميشه بريتانيا نقش واسط را ايفا مي كرد)، قيمت هميشه در نوسـان بـود و عثمـاني منبـع     

دانيم از سال ).در رابطه با تقلب البته مي198- 192د (همان: مناسبي براي جايگزيني ايران نبو
رغـم  ق تجار يزد شروع به آميختن سقز/صمغ با ترياك كـرده بودنـد و علـي   1313م/1896

).). كماكان يزديـان ايـن   437: 1380فرمان شاه (و ترغيبات امين الضرب (مهدوي و افشار، 
مركزيت خاصي در توليد تريـاك برخـوردار    دادند. دليل اين كه چرا يزد ازكار را انجام مي
) 134: 1379گذاري  در اين شهر تشويق كرد (مهدوي،الضرب را به سرمايهبود و حتي امين

) اسـت.  121: 1393پور نزديكي اين شهر به بندرعباس بوده (رنجبـر، به عقيده دهقان حسام
مشـخص   3و  2، 1ول هاي جـدا درحالي كه با آنچه تابحال گفته شده از جمله تركيب داده

است دليل فوق قابل قبول نيست زيرا در درجه اول ترياك از طريـق بوشـهر و درجـه دوم    
شد درحالي كه گويا يزد دومين مركز مهم توليد و صـادرات تريـاك در   بندر لنگه صادر مي

ل ايران بود. قطعا نزديكي به راه هند و بندرعباس تأثير گذار بودند اما به احتمـال زيـاد دليـ   
اصلي كارگاهي بودن شهر يزد بود. اين امر با انجام كار ثـانوي و ثالـث بـر تريـاك در يـزد      

  طور اين شهر پيشينه توليداتي مانند ابريشم را در تاريخچه خود داشت.مشهود بود و همين
با پيشنهادات وافر تويوكيچي و پاسخ دهندگان به سؤاالت كه در باال گفتـه شـد ارسـال    

ق 1318م/1900كـرد. در سـال   سوي دولت تايوان بسيار منطقي جلوه مـي  مأمور ديگري از
كوبوتا شيرو كارمند شركت ميتسويي احتماالً همراه يك متخصص به نام ناكاجيما از هند به 

ق تسـليم فرمانـداري تـايوان    1319م/شعبان 1901ايران سفر كرد و گزارش خود را دسامبر 
ت توليد ترياك وجود ندارد. جـز تـاجر نمـازي و    كرد.وي نوشته بود: در ايران به كل صنع

صندوق تريـاك   300حاج لطفعلي شيرازي كه نماينده شركت ساسون بود و هر يك سالي 
صندوق ترياك در سال توليـد كنـد.    50آمد كسي بيش از آوردند كمتر پيش ميبه عمل مي

تريـاك مـاالن بـه     صندوق در سال توليد داشتند. شـمار  30تا  2بيشتر فعاالن در اين حرفه 
رسيد. در اصفهان امين التجار،شركت محمديه و شركت مسعوديه توليد تن مي 50سختي به 

شد كيفيت ثابتي را انتظار ). در ايران نمي201: 1392صندوق را در سال داشتند (كوبوتا، 300
آورده شـده   6داشت. اين مهم را خود مهندس ناكاجيما آزمايش و تأييد كرد كه در جـدول 
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است.مشخصاً ميزان توليد گونه با مرفين باال بسيار كم و پاسخگوي تقاضـاي بـازار تـايوان    
نبود و شركت ميتسويي كه مسئول خريد ترياك بود از تقلب كامل ايرانيان گله كـرده بـود.   

هاي كوبوتا مشخص است آن است كـه فصـل تريـاك در خردادمـاه آغـاز      آنچه كه از داده
رسـيد بنـابراين   ه با بازار بريتانيا در ارتباط بودنـد بـه فـروش مـي    شد و توسط دالالني ك مي

هميشه بازار مورد نظر كه مركزيت تجاري در شانگهاي و هنگ كنگ داشت در حال تحول 
  ).215- 202بود (همان: 

  ).201: 1392ق (كوبوتا،1318م/1900.كيفيت ترياك ايران در 6جدول 
 درصد مرفين گونه ترياك
 8تا  5 بي كيفيت

 10تا  8 كيفيت متوسط

 14تا  10 كيفيت ممتاز

  

  
ق. 1317تا  1314م/1900تا  1897. همراه نمودار.صادرات ترياك بنادر جنوب از 2نمودار

  ).202: 1392(كوبوتا،
  
  

3381

1289

0

3681

567 0

4587

700 0

4689

650 183

بوشهر بندرعباس محمره

1897/1314صادرات بر حسب صندوق  1898/1315صادرات بر حسب صندوق 
1899/1316صادرات بر حسب صندوق  1900/1317صادرات بر حسب صندوق 
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  گيري. نتيجه5
در مقاله حاضر مشخص شد آنچه گاهي با عنوان عصر طاليي ترياك يا كشت بدون سـابقه  

شود داراي ريشه خارجي و داخلـي بـود. از منظـر خـارجي     شناخته ميخشخاش در ايران 
تجاري امپراتوري بريتانيا مرتبط بود تا دول ديگري چون چـين.  - بيشتر با عملكرد اقتصادي

سود بدست آمده از فتح هندوستان منجر به سرمايه گذاري بـيش از انـداره نظـامي بريتانيـا     
لخواه را به همراه نياورد. از اين رو بـه محصـولي   براي امر فوق شد كه در آن زمان نتيجه د

رفت، به خصوص در كشوري روي آوردند كه خواهان بسيار داشت و به سرعت فروش مي
پر جمعيت. درواقع انتخاب چين براي صدور ترياك هندوستان يـك انتخـاب طبيعـي و از    

تنهـا بـه دو   منظر سود جويي، منطقي بود. تالش چين بـراي جلـوگيري از واردات تريـاك    
جنگ و در نتيجه شكست خودش منتجر شد كه واردات ترياك را به نوعي افسار گسـيخته  

چنان تقاضا براي انواع ترياك و مرفين در ممالك چين، به خصوص كرد. به عبارت ديگر آن
مناطق بندري، باال رفت كه تجار معموال بريتانيايي را ترغيب به يافتن منابع ديگر كرد. يكـي  

ابع، از همان آغاز ممالك محروسه ايران بود.اما بعد داخلي، خود به دو بخش مردمي و از من
شود. در ايران و به خصوص منـاطق جنـوبي چـون مملكـت فـارس كـه       دولتي تقسيم مي

آمد، نابرابري مالياتي قابل توجهي نسبت به زارعان از سـوي  خشخاش به سهولت عمل مي
رفت. به طور منطقي تنها گزينـه پـيش رو   روا مي عوامل مختلف چون صاحبان آب و زمين

هـايي  هاي بهاري بود، زمـين براي كاهش فشار مالي بدون مهاجرت به شهر استفاده از زمين
رفت سود بيشـتري داشـته   كه به دستور شاه بخشيده شده بودند. بنابراين آنچه كه تصور مي

ران مانند بسياري صنايع ديگر شد. صنعت باستاني ابريشم ايباشد در زمين بهاري كشت مي
اي همواره در طول تاريخ رشد و سقوط داشت ولي آشوب پس از فروپاشي صفويه ضـربه 

چنان كاري به آن زد كه در عصر قاجار به افول تصاعدي خود ادامه داد و اين علي رغـم  آن
نفـي  جايي كه دولت بايد براي كاهش يا حذف معادله مهاي مختلف دولت بود. از آنتالش

كرد به تريـاك روي آورد. بـا   تجارت، محصولي با ارزش را به سرعت جايگزين ابريشم مي
توجه به اين امر كه حكومت از شرايط سياسي و اقتصادي جهاني و در ايـن مـورد هنـد و    

كرد. پس تر جلوه ميچين اطالعي به مراتب بيش از مردم داشت انتخاب ترياك حتي منطقي
انيايي و دولتيان ايران، كشاورزان و مالكان عموما كم درآمد را به كشت تجار غربي غالبا بريت

  گسترده ترياك ترغيب كردند. ترغيبي كه با سود جويي مضاعف و تقلب همراه شد.
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جايي كه مقصد ترياك ايران به طور غالب تايوان و نه بدنه اصـلي چـين بـود، بـا     از آن
تجارت ترياك ايران نيز به ژاپن منتقل و  تصرف اين سرزمين توسط امپراتوري ژاپن، عمده

هاي اين كشور وابسته شد. سياستي كه به دليل ممنوعيت ترياك در بدنـه اصـلي   به سياست
امپراتوري ژاپن در آغاز بر منع كامل استوار بود، امري كه كاهش قيمت را به همراه داشـت.  

و تقويت شد و همين اهميت  ولي بنابر داليل مختلف از جمله سود، اين تجارت ادامه يافته
باالي تجارت ترياك باعث شد دستكم دو مامور ارشد تحقيقاتي ژاپن بـه ايـران بياينـد. بـر     
اساس مطالب گفته شده مراكز توليدي و تجاري اصفهان، يزد، شيراز، بوشـهر، لنگـه، بنـدر    

وير در ) نيـز بـه تصـ   1عباس، بمبئي، هنگ كنگ و تايپه  و مسير آن ها در يك نقشه (نقشه 
هـاي بزرگـي   آمده است. به عبارت ديگر هندوستان دقيقا نقشي ترانزيتي از طريـق شـركت  

چون ساسون و كمپاني هند شرقي كه در راستاي عملكرد اقتصـادي فرمانـداري بريتانيـايي    
هندوستان بودند، داشت.اما به دليل نكات منفي كه دولت و معموال مردم ايران براي تجارت 

دند روابط دو كشور به واسطه ترياك رشد نيافت اما بخاطر ترياك بـود كـه   آوربه وجود مي
روابط از خاموشي بيرون آمد. مسئله اينجاست كـه بـا كشـف نفـت خوزسـتان و عملكـرد       
گسترده بريتانيا، متحد ژاپن در باب اين صنعت، توكيو توجه بيشتري به ايران نشان داد. حتي 

يماً از ايران نفت دريافت مي كردند و به مرور ارزش در جنگ جهاني اول ناوگان ژاپن مستق
سفارت دائمي ژاپـن   1929) و نهايتا در سال 26: 1394دا،تجارت دو كشور باال رفت (نوئي

توان گفت ژاپن بـه عنـوان يـك امپراتـوري بـزرگ      در تهران تاسيس شد. بر اين اساس مي
توانست ساس ترياك به تنهايي نميصنعتي به دنبال محصوالت انبوه استراتژيك بود. بر اين ا

نظر كابينه را براي تاسيس سفارت تهران جلب كند اما اين محصول براي پايه گذاري جنبـه  
  اقتصادي روابط دو كشور حياتي بود.

  
  نامه كتاب

علـل رواج اعتيـاد در   ).1391آقاجري،سيد هاشم، دهقان حسـام پـور، مهـدي و حمـاني، كـامران.(     
  .32- 11: 12.مطالعات تاريخ اسالم،سال چهارم.شماره آثار اجتماعي آني عصر قاجار و  جامعه

شهرها و تجارت ايران در دوره قاجار: گزارش كنسول ابوت از اقتصـاد و  ).1398ابوت،كيق ادوارد.(
  .سيد عبدالحسين رئيس السادات.تهران: امير كبير.م1847- 1866جامعه ايران 

  محمد علي موحد.تهران: كارنامه..1.جسفرنامه ابن بطوطه).1376ابن بطوطه.(
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: 5.فصـلنامه ايـران شناخت.شـماره    اهميت تجارت ابريشم در زمان صـفويه ).1376اشراقي،احسان.(
131 -151.  

چهل سال تاريخ ايران در ).1374اعتمادالسلطنه صنيع الدوله،محمد حسين خان مقدم و افشار،ايرج.(
  .ايرج افشار.تهران: اساطير.2.جاردوره پادشاهي ناصرالدين شاه قاجار: المĤثر و اآلث

  .هاشم رجب زاده.تهران: آينده.ايران 1288قحطي بزرگ سال ).1365اوكازاكي، شوكو.(
  .حسين شهرابي.تهران: ني.اطلس تاريخي قرن بيستم).1391اووري،ريچارد.(
 .زهراباستي.تهران: سمت.خاستگاه تمدن درآسياي شرقي).1390بارنز،جينا. ال.(

- 1859سفرنامه ايلچي پروس در ايران: سفري به دربار سلطان صاحبقران ).1367بروگش،هنريش.(
  تهران. اطالعات. ..جلد دوم1861

  .تهران: هرمس.حيات اقتصادي ايرانيان در دوره مشروطه).1394توحيدلو،سميه.(
  .تهران: كتاب تهران.گنج شايگان).1362جمالزاده،محمد علي.(

.فصـلنامه تـاريخ روابـط    ايران و ژاپن ازآغاز تـا پهلـوي اول  روابط بازرگاني ).1396چگيني،محمد.(
  .168 -  131: 70خارجي.سال هجدهم، . شماره 

  .منصور رستگاري فسايي.تهران: امير كبير.فارسانه ناصري).1367حاج ميرزا حسن فسايي.(
  ).علي محمد فره وشي.تهران: امير كبير.1335.(از خراسان تا بختياريدالماني،هنري رنه.

شـدن تريـاك در تغييـر وضـعيت     تـاثير تجـاري  ).1394پور، مهدي؛ و نديم، مصـطفي.( حسامندهقا
: صـص.  4، شماره 7هاي تاريخي. دوره . پژوهشداري و مناسبات شغلي در دوره قاجاريه زمين

33 -44.  
  .محمد مجلسي.تهران: دنياي نو.از قفقاز تا پرسپوليس).1393ديوالفوآ،ژان.(

شدن ترياك در اقتصاد ايران دوره قاجار تجاري).1395پور، مهدي.(حسامرنجبر، محمدعلي؛ و دهقان
  .97- 69: صص. 31، شماره 26تاريخ اسالم و ايران. دوره  ه.ق.).1344- 1210(

جايگاه ترياك در تجـارت خـارجي ايـران در    ).1393پور،مهدي.(رنجبر،محمد علي و دهقان حسام
  .138 -  115: 21اسالم.سال ششم.شماره  مطالعات تاريخ هـق). 1210- 1334دوره قاجار (

  .تهران: سمت.سكه هاي ايران از آغاز تا دوران زنديه).1391سرفراز،علي اكبر و آور زماني، فريدون.(
ه.ق./ 1343- 1291تجـارت تريـاك در بنـادر شـمالي خلـيج فـارس (      ).1390اهللا.(نيا، حبيبسعيدي

  .120- 93: صص. 9ره ، شما21. تاريخ اسالم و ايران. دوره م.)1924- 1874
  .تهران: چشمه.اقتصاد ايران در سده نوزدهم).1373سيف،احمد.(
  .محمد عباسي.تهران: امير كبير.سياحت نامه).1345شاردن،ژان.(



 239   و ديگران) سيدبنيامين كشاورز( ...صادرات ترياك ايران به ژاپن 

 

- 27.كتاب ماه تاريخ و جغرافيا.صـص  مناسبات ايران و ژاپن در دوره قاجار).1381ايجي،اينووه.(ئه
35.  

  .يعقوب آژند.تهران.گستره.ايرانتاريخ اقتصادي ).1362عيسوي،چارلز.(
تاريخ ». بر تجارت ترياك در ايران 1929تاثير بحران جهاني .1393فصيحي، سيمين؛ و فرزي، فريده.

  .165- 141: صص. 23، شماره 24. دوره اسالم و ايران
.علــي مفهــوم توســعه وابســته، كليــد اقتصــاد سياســي ايــران در عصــر قاجــار).1371فوران،جــان.(

 .55اقتصادي. شماره - سياسي طايفي.اطالعات

سفرنامه فوروكاوا: عضو هيئت اجرايي  نخستين سفارت ژاپن به ايـران   ).1382فوروكاوا،نوبويوشي.(
  اورا.تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي..هاشم رجب زاده و كينجي ئهدر دوره قاجار

- ب زاده وكينجـي ئـه  .هاشـم رجـ  سفرنامه ايـران و قفقـاز و تركسـتان   ).1392فوكوشيما،ياسوماسا.(

 هاي فرهنگي.اورا.تهران: دفتر پژوهش

  .شهرام غالمي.تهران: علمي و فرهنگي.كشاورزي ايران در دوره قاجار).1399فلور،ويلم.(
  فرهنگي.- .وحيد مازندراني.تهران: علمي2.جايران و قضيه ايران).1362كرزن،جرج.(

تجارت ).1394محمدزاده، رقيه.(راهب؛ و خانميناآباد، السادات؛ عارفيكشاني، سميه؛ حسيني، فاطمه
  تهران: راشدين. .1341ترياك: بررسي تاريخ تجارت ترياك از دوره ناصري تا 

  .كيكاووس جهانداري.تهران.سفرنامه كمپفر).1350كمپفر،انگلبرت.(
گزارش ماموريت بررسي وضعيت كشت و صدور تريـاك ايـران در سـفرنامه    ).1392كوبوتا،شيرو.(

: ژاپن و تجارت ترياك در پايان قرن نوزده به 1317/1899ويوكيچي در ايران و آناطولي ناگا ت يه
اورا.تهـران:  . هاشـم رجبـزاده و كينجـي ئـه    ناگا درباره تريـاك ايـران  پيوست گزارش رسمي يه

  طهوري.
هاشم رجـب زاده.تهـران: جهـان    ).1912- 1852ميجي امپراتور ژاپن ودنياي او ().1397كين،دونالد.(
  .كتاب
  .48- 47.كتاب ماه تاريخ و جغرافيا.صص فوروكاوا و سفرنامه ايران او).1381اورا.(كينجي،ئه

).هاشم رجب 1902سفرنامه ايران: مسافر ژاپني درماوراءالنهر، ايران و قفقاز: ).1390ماساجي،اينووه.
  زاده.تهران: طهوري.

  سياقي.تهران: تيراژه..سيد محمد دبيرسفرنامه مكه).1368مخبرالسلطنه،مهديقلي هدايت.(
.تهـران:  1320- 1288هـاي  يزد در اسـناد امـين الضـرب سـال    ).1380مهدوي، اصغر و افشار،ايرج.(

  فرهنگ ايران زمين.
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.منصـوره اتحاديـه و   نامه حاج محمد حسن كمپاني: امين دارالضربزندگي).1379مهدوي، شيرين.(
  فرحناز اميرخاني حسينك لو.تهران: تاريخ ايران.

هاي ديداركننده از ايران دهه ديدار ايران و بين النهرين در پنج سفرنامه ژاپني).1394شيرو.(ئيدا،نوئي
  . هاشم رجب زاده.تهران: طهوري.1300- 1920
اي پيرامون تاثير تجارت ترياك بر روند تاريخي زوال صنعت طرح مساله).1386زاد، وحيد.(وحدت

  .193- 179: صص. 66، شماره 17. دوره . علوم انساني (دانشگاه الزهرا)ابريشم يزد
  .تهران: معين.تاريخ سياسي و اجتماعي ايران در عصر زند).1366ورهرام،غالمرضا.(

  .حسن افشار.تهران: مركز.دينهاي ژاپني).1396يوسا،ميچيكو.(
سفرنامه يوشيدا ماساهارو: نخستين فرستاده ژاپـن بـه ايـران دوره قاجـار     ).1373يوشيدا،ماساهارو.(

اورا.تهران: موسسه چاپ وانتشارات آستان قـدس  . هاشم رجب زاده و كينجي ئهه.ق 98- 1297
  رضوي.

: ژاپن و تجارت 1317/1899ناگا تويوكيچي در ايران و آناطولي سفرنامه يه).1392ناگا،تويوكيچي.(يه
و  ناگا درباره ترياك ايران و گزارش سفرترياك در پايان قرن نوزده به پيوست گزارش رسمي يه

  اورا.تهران: طهوري..هاشم رجبزاده و كينجي ئهماموريت كوبوتاشيروء در ايران
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