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چكيده
كالبـدي شـهرها -  رويكرد تاريخ اجتماعي و تـاريخ محلـي در شناسـايي فضـاي تـاريخي     

كارگشاست، اگرچه داده ها در باب وضعيت معيشتي و فرهنگ حاكم بر طبقات اجتماعي در
علل و عوامل رونق اقتصادي شـاهروددوره قاجار اندك است . مقاله حاضر با هدف بررسي 

و تاثير آن بر اوضاع اجتماعي اين شهر در نيمه اول عصر قاجار مي پردازد. نتيجه پژوهش كه
تحليلـي و بـا -  حاصل جمع آوري اطالعات و استخراج داده هاي تحقيق با روش توصيفي
ر گـرفتن در مسـيراستفاده از استدالل هاي تاريخي است، نشان مي دهد شاهرود به دليل قرا

هاي زيارتي از يك سو و از سوي ديگر به دليل ورود كاالهاي روسي به اين شهر بـه كاروان
اي برخوردار بـود و ايـن عوامـل در ن، از رونق اقتصادي و تجاري ويژهعنوان انبار شرق ايرا

وثرفضاي كالبدي شهر تاثيرگذار بود. اين پژوهش بر به شناسايي و بررسي علل و عوامـل مـ  
در روند توسعه اقتصادي و اجتماعي شاهرود در اوايل دوران قاجار تمركز دارد.

.ها شاهرود، قاجار، محالت، اقتصاد، جمعيت، راه :ها كليدواژه

مقدمه. 1
هاي تاريخي پيرامون تاريخ اجتماعي و اقتصـادي بـا رويكـرد تـاريخ محلـي عمـر پژوهش

كوتاهي در تاريخ ايران دارد.گرچه در سنت تاريخ نگاري ايراني اسالمي برخي از مورخـان
با تمركز بر يك محدوده جغرافيايي( واليت يا شهر) بـه ثبـت و ضـبط اطالعـات تـاريخي

ي مطالعات ميان رشته اي و توجه به تـاريخ اجتمـاعي وپرداخته اند اما امروزه با شكل گير
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اقتصادي مي توان به تحوالت اجتماعي و معيشتي مردم در گذشته پـي بـرد. در ايـن ميـان     
مطالعه بر روي تاريخ عصر قاجار به دليل كثرت و تنوع منابع در ايـن دوره سـبب شـد تـا     

  ي شهرها نگاشته شود.پژوهش هاي نويني در حوزه بررسي اوضاع اجتماعي و اقتصاد
شاهرود يكي از شهرهاي مهم استان سمنان است كه در حد فاصل شهرهاي دامغـان در  

مشـهد   -  شرق، سبزوار در غرب و گرگان در شمال بوده است و تقريبا در ميانه راه تهـران 
. شاهرود در عصر قاجار به دليل موقعيت مناسب طبيعي در مقايسه بـا سـمنان و   1قرار دارد

ن و قرار گرفتن در ورودي خراسان با مركز و شـرق ايـران، داشـتن بسـتر تجـاري و      دامغا
بازرگاني مطلوب در دوران قاجار و در نهايت قرار داشتن در مسير زيارتي، اين شـهر را در  

  شرايط درخشان اقتصادي و تجاري قرار داد.
ري جامع در بررسي بر روي پيشينه تحقيق در مورد شهر شاهرود نشان مي دهد كمتر اث

اثـر  » تـاريخ جـامع شهرسـتان شـاهرود    «مورد تاريخ اين شهر نگاشته شـده اسـت؛ كتـاب    
محمدعلي شفيعي است كه با موضوع معرفي پيشينه تـاريخي شهرسـتان شـاهرود در پـنج     
بخش نگارش يافته است كه بخش سوم آن شـامل رويـدادهاي گذشـته شـاهرود از دوران     

كلـي بـه روايـت تـاريخي از ايـن شـهر پرداختـه         قديم تا عصر حاضر است كه بـه طـور  
شـاهرود مـي تـوان بـه     ). از جمله مقاالت نگـارش يافتـه در معرفـي    1387است( شفيعي، 

يافته هاي نـوين پيرامـون تـاريخ    « از كيوان لولويي و » شاهرود و مجموعه تاريخي بسطام«
ست به معرفي آثار اثر ابوالفضل حميد اشاره كرد كه مقاله نخ» گذاري مسجد جامع شاهرود

باستاني بسطام و شاهرود و مقاله دوم به صورت جزيي تر به معرفي مسجد جامع شـاهرود  
مي پردازد.از همين رو ضمن نوين بودن موضوع مورد پژوهش، نگارندگان برآن هستند تـا  
ضمن بررسي اوضاع اجتماعي و اقتصادي شاهرود از زمان روي كارآمدن قاجارها در نيمـه  

ر، به اين سوال اصلي بپردازند كه چه عوامليدر پديدآمدن رشـد اقتصـادي در ايـن    اول قاجا
  شهر موثر بوده است و چه تاثيري بر روي اوضاع اجتماعي و جميعتي اين شهر داشته است. 

  
 جغرافياي تاريخي شهر. 2

ي، با استناد به قول شيرواني در كتاب بستان السياحه، شاهرود زماني جزو طبرستان( شـيروان 
) محسـوب  522: 1349( شـيرواني،   ) و زماني ديگر بخشي از ايالـت خراسـان  305: 1301
ق، شـاهرود را در  1292)در سفر خود به خراسان بـه سـال   McGregoreشد. مك گرگر( مي

). 137: 2، ج1368جزوي از تقسيمات شهري اين ايالت مي داند( مك گرگـر،   2كنار بسطام
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ق شاهرود را واليتي جـدا از سـمنان و دامغـان دانسـته     1276) به سال Mulgonefملگونف(
است كه از شرق به روستاي ميامي، از غرب به تاش و از جنوب به روستاي ده مال مـرتبط  

ق با ترسيم تقشـه اي از  1293). ادوارد بروان نيز در سال 177: 1376بوده است( ملگونف، 
شمال به اسـترآباد، از غـرب بـه دامغـان و در      ايران عصر ناصري، خط مرزي شاهرود را از

ق نيـز اسـترآباد،   1312). در سـال  Browne, 1893: 3جنوب و شرق به خراسان مـي دانـد(   
: 1389گرگان، سمنان، دامغان، شـاهرود و بسـطام در يـك ايالـت قـرار داشـتند( قاسـمي،        

  صفحات متعدد).
دانـد كـه توسـط     مك گرگر شاهرود را شهري محصور بـر دامنـه يـك برآمـدگي مـي     

ديوارهايي كه بدور آن كشيده شده است محافظت مـي گـردد. ايـن شـهر داراي دو دروازه     
بزرگ در شرق و غرب بود و ارگ شهر نيز در شمال شرق اين شهر قرار داشت و به تاييـد  

و نيـز   115: 2، ج1368بسياري از سفرنامه نويسان اين بنا داراي استحكام نبود(مك گرگـر، 
baker, 1876 : 144 .(  

شاهرود در كنار دشتي حاصلخيز قرار داشت و همين امـر موجـب توليـد محصـوالت     
متنوع و فراوان در اين شهر شده بود. رودشاه، مهمترين رود در اين منطقه، پـس از آبيـاري   

ــار شــاهرود مــي گذشــت و اهــالي ايــن  ــافي  بســطام از كن ــواحي از آب آن اســتفاده ك ن
  ).115: 2، ج1368بردند( مك گرگر،  مي

 در عصرقاجار بيشترازشـاهرود يادشـده اسـت امـا بتـدريج و      بسطام در اوايل ازگرچه 
 رونـق افتـاد و   ازتحوالت متعددي كه در دوران حكومت قاجارها رخ داد بسـطام   ي نتيجه

از همين رو شاهرود پبش از بنـاي حصـار بـه    .)365: 1، ج1365( ييت، شاهرود مهم گشت
ي شد كه پس از ايجاد آن توسط محمد صـالح خـان عـرب،    دور آن، قصبه اي محسوب م

حاكم شاهرود و بسطام، به عنوان يك شـهر مطـرح گرديـد. ايـن حصـار بعـدها در زمـان        
: 3، ج1355اسماعيل خان و قادر خان عرب عامري مرمت و بازسازي شد( اعتماد السلطنه، 

و بسـطام يـك نفـر    ).با اين وجود بر اساس گزارش هاي متعدد حاكم شاهرود 252و  267
) كــه محــل اســتقرار وي در 1785، 1730، 1714، 1712: 3، ج1363بــود( اعتمادالســلطنه، 

). بـر همـين   90: 1375و نيـز خـانيكوف،    114: 2، ج1368بسطام قرار داشت( مك گرگر، 
اساس بسطام به عنوان پايگاه سياسي و شاهرود به عنـوان شـهري تجـاري و اقتصـادي در     

ــار هــم ما منطقــه محســوب مــي شــد  ــه دولــت مركــزي پرداخــت  كــه در كن ليــات را ب
  ).21: 1، ج1380و نيز فيروزميرزا،  92: 1، ج1376نمودند( اعتماد السلطنه،  مي



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان تمفهسال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   24

 فضاي كالبدي شهر. 3
ق اشاره مي كننـد  1276محله در شاهرود به سال  6ميرزا ابراهيم و ملگونف هردو بر تعداد 

). در سفر دوم 76: 1376و نيز ملگونف،  25:  1355هيم،اما نامي از آنها نمي برند( ميرزا ابرا
ق، به سه محله در اين شهر اشاره شده است: بـاغ  1300ناصرالدين شاه به اين شهر در سال 

). اعتماد السـلطنه نيـز   240:  1361زندان، ده و قلعه معروف به قلعه نوروز (ناصرالدين شاه،
ده و عمــارت يــاد كــرده  ا، بيــدآباد،محلــه بــه نــام هــاي قلعــه دلــو 4ق از 1303در ســال 

  )252: 3، ج1355السلطنه،  است(اعتماد

  ق 1303تا  1276: جدول رشد و تغيير محالت شاهرود در فاصله زماني 1جدول 
  ق1303  ق1300  ق1276  عنوان محالت  رديف

  *  *    قلعه  1
    *    ده  2
  *  *  *  باغ زندان  3
  *      بيدآباد  4
  *      دلوا  5

  
ها بر حسب ميزان جمعيت و گستردگي شهر و متناسب با نيازهـاي   در هريك از محله

مده است كـه از جملـه ايـن فضـاها     اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي فضاهاي كالبدي پديد آ
توان به مدارس، مساجد و كاروانسراها اشاره كرد. از جمله مدارس ايـن شـهر، مدرسـه     مي

ق سـاخته شـده   1206كـه در سـال    محمد زمان خان، مدرسه بيدآباد و مدرسـه بـازار بـود   
) و از مساجد آن نيز مي توان به مسجد قديم شاهرود 254: 3، ج1355بود( اعتماد السلطنه، 

در خارج از شهر، مسجد جامع يا مسجد حاج مال علي، مسجد حضـرت مجتبـي در ميانـه    
در ايـن   بازار و مسجد مدرسه بيدآباد اشاره نمود( همانجا). از جمله كاروانسراهاي شاهرود

دوره مي توان به كاروانسراي يك در، حاجي اسماعيل و حاجي ابوطالب اشاره نمود( همان: 
) بر اين امر تاكيد مي كند كـه شـاهرود داراي چنـدين كاروانسـراي     wambri). وامبري(251

بزرگ است كه يكي از بزرگترين آنها در اختيار كارخانه شركت تجاري روسيه به نام قفقـاز  
قرار گرفت. وي به موقعيت و نام اين كاروانسرا اشاره اي نكرده استاما اين شركت كاالهاي 

ه استرآباد وارد شاهرود مي كرد و عمال تجارت انگلستان خود را از استراخان و باكو و از را
  ).292: 1381در منطقه خراسان از رونق افتاد( وامبري، 
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  فضاي كالبدي شهر شاهرود در دوره قاجار .2جدول 
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 بافت قومي و تغييرات جمعيتي شهر. 4
سـاكن در   ق، بافـت قـومي  1250در سـال   آرتور كانالي، سياح انگلسي، در سـفرنامه خـود  

ها و خراسـاني هـا شـامل طبسـي و      ها از قبايل عامري، تركمن شاهرود را متشكل از عرب
ــه دلبــل ســكونت مــداو  ــه فارســي تكلــم  بيرجنــدي مــي دانــد كــه ب م در ايــن منطقــه ب

ق نيز از اين تركيـب جمعيتـي يـاد    1241فريزر نيز در سال ). (Conolly, 1834: 219كردند مي
ق تركيـب جمعيتـي خراسـاني هـا و      1292. بيكر نيز در سال (Fraser, 1825: 343)كرده است

تركمن ها در شاهرود را مي پذيرد اما در كنار آن از مازندراني هاي ساكن در شـاهرود هـم   
ياد مي كند. با اين وجود بر اين عقيده است كه تعداد تركمن هاي ساكن در ايـن شـهر بـه    

و عمده تـرين   (Baker, 1876: 144 )ساني ها و مازندراني ها بيشتر استمراتب از تعداد خرا
). 10: 1356و نيز شـيندلر،   ferrier,1857:75( آنها تركمن هاي شامبياتي و قراچه داغي بودند

  ).644: 2، ج1377بيشترين تعداد اعراب نيز در بسطام سكونت داشتند( سپهر، 
بـه   و انگليسـي  ارمني، تجار روسيورود شاهرودبا قومي و جمعيتي بافت  ،ق1259 در

. )10: 1356شـيندلر،  دليل فعاليت تجاري در اين منطقه شكل جديـدتري بـه خـود گرفت(   
ق برسكونت تجار ارمني وروسي در اين شهر 1293خود به شاهرود در سال مارش در سفر 
  .(Marsh, 1877: 83 )اشاره كرده است

 قاجـار  رصـ ع در را جمعيت متفاوت رشدنيز شاهرود آهنگ  تيمعبه لحاظ تغييرات ج
ه اند مـي تـوان بـه    شتداجمعيتي نقش در اين تغييرات  ي كهازمهمترين عوامل كه تجربه كرد

در  هـاي متعـدد   شيوع انواع بيماريها وبالياي طبيعي درايـن شـهر اشـاره كـرد كـه درسـال      
رت مالي ق خسا1246نقش داشته است به گونه اي كه زلزله سالجمعيت  روندآهنگ تغيير

 ،هـا بـه شـاهرود    بافراراسـترآبادي ). 242: 1354رد( واتسـون،  برجاي گـذا ي جاني بسيار و
 150در استرآبادشيوع يافته بود درايـن شـهر انتشـار يافتومنجربـه مـرگ      كه بيماري طاعون

ق بيماري وبـادراين  1273و1272در دوسال پياپي .)33: 1356، نفرازاهالي اين شهرشد(ناطق
ــه  شــهر شــيوع يافــت  ــا شــد(وقايع اتفاقي ــه مــرگ بســياري از شــاهرودي ه ، كــه منجرب

1373:  3/  1913.(  
بـه   شيوع بيماري وبادرشاهرود به حدي بودكه دربين دامهاي اين شهر نيزشـايع گشـت و  

شـيوع  ).2018همان: لحاظ اقتصادي نيزتلفات بسـياري رابـر دامهـاي شـاهرود وارد سـاخت(     
/ 1307:4( همـان،  جاني كمي برجاي گذاشـت  ق خسارت1307درسالنيز  بيماري ذات الريه

و نمودار شـماره   3).جدول شماره 387- 386: 1، ج1380و نيز كرزن، 2868و نيز همان: 2852
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ق بـه  1305- 1239جمعيت تقريبي شاهرود و روند متغير رشـد جمعيـت را بـين سـالهاي      2
شـهر علـي رغـم    استناد منابع نشان مي دهد.بررسي روند تغييرات جمعيتي نشان مي دهد اين 

  شيوع بيماري ها، توانست رشد نسبي جمعيتي خود را حفظ كند.

  : آمار جمعيتي شاهرود در دوره قاجار3جدول 
  منبع  جمعيت  سال
  (Fraser,1825: 343 )  نفر5000  ق1239
  )305:    1301(شيرواني،   3نفر5000  ق1247
  (Conolly, 1834: 218)  نفر4000  ق1248
  )9:  1356شيندلر،(    4نفر5000  ق1268
  (Ferrier, 1857, VI:75)  5نفر4500  ق1271

و نيز ملگونف،  29:  1355( ميرزا ابراهيم،   6نفر3750  ق1276
1376   :76(  

  )88:   1286( حكيم الممالك،   7نفر10000  ق1283
  )351: 1، ج1367( اعتماد السلطنه،   نفر4500  ق1286
  )115: 2، ج1368( مك گرگر،   8نفر5000  ق1289
  (Baker, 1876: 144)  نفر4500  ق1290
  )251: 3، ج1355(اعتماد السلطنه،   9نفر7000  ق1300
  )337: 1، ج1380( كرزن،    نفر5000  ق1305
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 وضعيت اقتصادي شاهرود در عصر قاجار. 5
توسعه ساختار اقتصادي شاهرود در دوران قاجار موثر بوده اسـت  هاي متعددي در  شاخص

كه از جمله آنها مي توان به راههـا و ارتباطـات، مبـادالت تجـاري و معـادن اشـاره نمـود.        
شاهرود به دليل قرار داشتن در شاهراه بازرگاني و زيارتي تهران به مشهد از اهميت ويژه اي 

گرداني كـه از ايـن شـهر ديـدار     ه نويسـان و جهـان  برخوردار بوده است. بسياري از سفرنام
 ,Bakerو نيـز   Marsh, 1877: 82اند بر اهميت شاهرود به داليل فوق اذعـان نمودنـد(     كرده

). اما خطر حمله ي تركمن ها به كاروان هاي تجـاري و  Ferrier, 1857: 75و نيز  143 :1876
اين منطقه از افواج نظامي سود مسافرتي سبب شد تا دولت براي حفظ جان و مال مردم در 

جويد. فريزر حمالت تركمن ها را چنان مهم ارزيابي مي كند كه دولـت مركـزي در سـال    
 :Fraser,1825 )نفر تفنگچي را براي حفظ امنيت راهها در شاهرود اسكان داد 2000ق، 1239

ت . به عبارت ديگر قراچه داغ ها همان دسته محـافظي بودنـد كـه بـراي دفـع حمـال      (343
) و آقاسي خان حاكم شاهرود 264: 1364ها در اين شهر اسكان يافته بودند( فريزر،  تركمن

 ).137: 1369و بسطام نيز نقش موثري در سركوبي حمـالت آنهـا داشـته اسـت( غفـاري،      
تا به منظـور رفـاه حـال    بود اهميت اين مسيرتاحدي است كه حكام اين منطقه را وا داشته 

كاروانسرا وچاپار خانه بپردازند.اقدامات عباس قلي خـان   ،اخت قناتبه س ،مسافران و زوار
: 1272 ،(وقايع اتفاقيهاست ق ازاين نوع بوده1272ومرتضي قلي خان حاكم شاهرود به سال

ازمنزل گاه هـاي تجـاري ميـان مازنـدران وعـراق عجـم        ي).همچنين شاهروديك27- 2/11
 به عنوان قطب اقتصادي وبازرگاني عصرقاجار) كه در 292: 1381امبري،و(محسوب مي شد

  .)365: 1365( ييت، بسياربودداراي اهميت 
سـكونت   ازعهدنامـه تـركمن چـاي و    اهميت شاهرود به لحاظ تجاري واقتصادي پس

 ،ها به بهانه سركوبي تركمنظاهر ق بوده است.روس هادر 1252سال در ده اهادر آشور روس
نظارت كاملي برجاده ميـان درياوشاهرودداشـتند.برهمين    ،دهاايگاه دريايي در آشورپ باايجاد

جبـال البـرز بـه     سلسله اساس دوراه به شاهرود ختم مي شدكه يكي ازدوراه به دليل وجود
نـه تنهـا   طوريكه دستيابيبه شاهرود ه ب ؛مناسب محسوب مي شد ييك جاده  ،لحاظ نظامي

بر اهميت بلكه ميسر مي شد ع آب وسايرمناب ،زيستي نظيرخوراك تامين احتياجات به لحاظ
مـي افـزود.   تنهامدخل خراسان به غرب وراه ارتباطي به درياي مازنـدران  به عنوان  شاهرود

كرزن، ازهمين رواستقرارنيرودراين منطقه منجربه قطع ارتباط خراسان باسايرمناطق مي شد( 
  ).4  :1347 صفايي،نيز  و251،258،259،283صفحات: 1ج ،1380
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براين باوراست تصـرف   هي هدفمند و بر اساس برنامه هاي استعماريمك گرگر با نگا
 بسطام توسط روس ها اين فرصـت رادراختيارآنهـا قرارمـي دهـد كـه در      ناحيه شاهرود و

خطـوط   حفـظ امورمناطق شرق وغربايران اعمال نفوذشديدي داشته باشند ودرعـين حـال   
، سويمشهد ياهرات پيشـروي كنـد  به اترك  راه هاي جنوب يكي از ارتباطي نيروهايي كه از

بـه   كشيده شدن خط تلگراف شـاهرود  ).115:  2، ج1368( مك گرگر،بوده استضروري 
باهدف تـامين منـافع سياسـي و     بندرگز وشاهرود به مشهد يكي ازمهمترين اقدامات روسها

  .)235: 1369، عيسوياقتصادي در اين شهربوده است(
 تابتدريج كمپاني هـاي روسـي در  د دسبب شهمين روشرايط تجاري حاكم بر شاهرو از

درسفرخودبه شاهرودازتجارروسي يادميكند  . بيكر،وبه تجارت بپردازديابند  اسكاناين شهر 
 )Boehler). بـوهلر( (Baker, 1876: 85ابريشم،پوست،پشم وكتان مشغول بودند كه به تجارت

شـاهروديادكرده   نيزازايجادتجارت خانه هاي روسي وفعاليت آنهادرخريـدوفروش اجنـاس  
ق نيزكاروانسرايي درشاهرود توسـط حـاج ابوطالـب    1276).درسال68: 1357است (بوهلر،

نيـز  و 28و1355:22،اجاره داده شد(ميرزاابراهيم» خزروراي بازرگاني ما« بناشدكه به شركت 
 فـوالد،  ).اين شركت،بيشتربه معامله ومبادله كاالهايي چون آهن،168و155 : 1376ملگونف،
اينكه مبادله آهـن  ضمن پرداخت. مي ماهوت درتهران وشاهرود  بلورچيني و سي،ظروف م

 سـال يعنـي از   پررفـت وآمـد   هـاي  مـاه  اين مبادله در و بود اختيارتركمن ها در شاهرود در
  ). 222مي پذيرفت( همان: آوريل صورت  مارس يا سپتامبرتا

صـادر  صادرات پنبه بودكـه معموالبـه روسـيه     ،مهمترين كاالهاي صادراتي دراين دوره
كارخانـه چـرخ دراختيـار داشـتندكه     6، ي سـاكن درشـاهرود  من).تجارار156: (همان شد مي

 به جداسازي پنبه پرداخته وپس ازتكميل كار، ،پنبه ازسبزوار پس از خريد غوزهازطريق آن 
 ).عـالوه بـر  258- 257: 1348لوات،به بندرگز ارسال وازآنجابه روسـيه صـادرمي شـد(    پنبه

 روسيه صادرابه گوگردازخراسان واردشاهرود شده وازآنجو  پنبه،كاالهايي چون ابريشم،مس
بـه رنـگ   بمبي  پارچه هايي با مارك كارخانه چاي ازهند، قندازروسيه، شد و درازاي آن، مي

). كـرزن  387: 1ج، سفيدوپارچه هايي بامارك منچستر در شاهرود به فروش ميرسيد(كرزن،
 ازديگركمپاني هاي فعـال تجـاري درشـاهرود نظيركمپـاني مركـوري روسـي،      1305الدرس

  ).378:زيگلروتومانيانس يادكرده است(همان
 ت زراعـي نقدينـه  ومحصوالكشاورزي عصرقاجار،شاهرودنيز به تجاري شدن  اوايل در

تنباكو  يجايگزينعمال  به گونه اي كه اراضي آن به زير كشت تنباكو رفت وآور روي آورد 
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ق، 1301غله درسال؛ كمبود اين شهربه ارمغان آورد، كمبود اين محصول را در به جاي گندم
ــه  و حاكمشــاهرود ــق آوردن غل ــتتانياز خــودرا ازطري ــان  بســطام را واداش ــع از دامغ مرتف

  ).3:2183، ج1301سازد(ايران،
ن منطقـه  چكمه وپوتين هاي بسيارعالي دراين شهر،ازديگرفعاليت هاي تجاري ايـ  توليد

در كسـب   كـه شـاه وخانـدان سـلطنتي او     بـود محسوب مـي شـدو كـرزن بـراين عقيـده      
  ).378 :1ج، 1380(كرزن،ه اندداشتن نقش وكاروتجارت چكمه وپوتي

 وتـداوم آن در ق 1288وبه دنبال آن روند گراني اجناس درسالق 1287خشكسالي سال
، 1373عليـه ايـران،   روزنامـه دولـت   سبب شـدتاقيمت گنـدم افـزايش يابـد(    ق، 1289سال
ق،باعثتخريب محصوالت كشـاورزي  1293و1292).جاري شدن سيل درسالهاي 1247: 2ج

يزصـدمات بسـياري بـه    ق ن1296و1295)وتداوم آن درسـال  1208: 2ق،ج1293شد(ايران ،
د نيزشاهروددچاركمبوق 1305درسال. )1578:  2ق،ج1299اقتصادمنطقه واردساخت(همان،

مرتفـع   ايـن كمبـود   ،بسـطام  حـاكم شـاهرود و   ،ضـياء الدولـه   غله شدكه با تـدابيراتخاذي 
  ).2868: 4، ج1305ان،گرديد(هم

 : قيمت گندم در شاهرود در بخشي از دوران قاجار4جدول شماره 

 سال قيمت منبع

 ق1272 تومان2 )1725/ 3: 1272( وقايع اتفاقيه، 
 ق1299 تومان 5/3 )1906/ 2: 1299(ايران، 
 ق1300 تومان 4 )2041/ 1300:3( ايران، 
 ق1302 تومان 2 )2272/ 3: 1302( ايران، 
 ق1303 تومان2 )2415/ 3: 1303( ايران، 
 ق1308 تومان2 )2948/ 4: 1307( ايران، 
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  : نرخ گندم در شاهرود در بخشي از دوران قاجار3نمودار شماره 

و ذخاير ارزشـمند  هاي مهم در توسعه اقتصادي شاهرود، وجود معادن  از ديگر شاخصه
آن است كه در صورت بهره برداري شايسته از آنها مي توانست در رشد و توسعه اقتصادي 
هر شهري سودمند باشد كه از جمله مهمترين معـادن ايـن شـهر مـي تـوان بـه پالتـين در        

:  1376)، سرب در كوه بره هـوض( ملگونـف،  217كوههاي شاهرود و بسطام( مكنزي،   : 
فرســنگي اســترآباد بــه شــاهرود اشــاره  20در زريــن كمــر ابــر در  )، مــس و نمــك185

نمود( همانجا). به نظر مي رسد با وجود شناسايي معادن توسط سياحان انگليسي، عالوه بر 
ـ    اامني نظـامي حاصـل از حمـالت    عدم صرفه و توجيه اقتصادي براي اسـتخراج معـادن، ن

  معادن شود.ها در اين منطقه مي توانست مانع از استخراج  تركمن
  

  گيري . نتيجه6
مطالعات تحقيقيبر روي ساختار اقتصادي و اجتماعي شهر شاهرود در اوايـل عصـر قاجـار    
نشان مي دهد كه اين شهر به دليل موقعيت مهم تجاري و اقتصادي، قرار داشـتن در مسـير   
زيارتي و رونق داشتن صادرات برخي از محصوالت كشاورزي همچـون پنبـه بـا رويكـرد     

ي سازي كشاورزي و تبديل اين شهر به عنوان انبار كاال در شرق، بـه رشـد و توسـعه    تجار
محسوسي دست يافت به گونه اي كه از ديدگاه نگارندگان، شاهرود از قصبه اي كوچك به 
شهري پررونق مبدل گشت. با اين وجود علي رغم توسعه اقتصادي، از تعـداد مغـازه هـاي    

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ق1272 ق1299 ق1300 ق1302 ق1303

نمودار نرخ گندم



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان تمفهسال  ،نامة تاريخ اجتماعي و اقتصادي پژوهش   32

همچنـين بررسـي هـا نشـان     ق كاسته شد.  1303تا سال ق 1250فعال در اين شهر از سال 
دهد علي رغم شيوع بيماري هاي مسري و مرگ و مير ناشي از آن، تاثير چنداني بر روند  مي

ق ديده نمي شود. ثابـت مانـدن تعـداد     1305تا  1239نزولي جمعيت در اين شهر از سال 
غييـر در تعـداد محـالت در    مساجد، مدارس و كاروانسراها مويد بر اين موضوع است اما ت

هاي مختلف متاثر از شيوع بيماري هاي مسري و بالياي طبيعي بوده است. پژوهش بر  سال
روي ساختار اقتصادي شاهرود نشان مي دهـددر عصـر قاجـار بـه دليـل بهـره بـرداري از        
توانمدي هاي اقتصادي شاهرود همچون اقليم جغرافيايي مناسـب در توليـد ابريشـم و نيـز     

تجار و بازرگانان روسي و ارمني و مبادله كاالهاي متعدد تجاري سـبب شـد تـا بـر      اسكان
سرعت توسعه اقتصادي اين شهر افزوده شود. هرچند شيوع انواع بيماري وبرخي از بالياي 
طبيعي مي توانست بر افول اقتصادي اين منطقه موثر باشد اما روند توسعه اقتصادي و توجه 

مايه گذاري در اين شهرسبب شد تا در مقايسه با دامغان و سمنان حاكمان منطقه به حفظ سر
  دچار چالش هاي كمتري باشد.

  
  ها نوشت پي

 

كيلـومتر مـي باشـد. بـر اسـاس آخـرين        500كيلومتر و از مشهد  400فاصله اين شهر از تهران  .1
نفر بوده است به طوريكه اين  218474ش، جمعيت شهرستان شاهرود 1395سرشماري در سال 

  ).www.amar.org.irشهرستان، اولين شهرستان پرجمعيت استان سمنان محسوب مي شود (

كيلومتري شمال شرقي شاهرود قرار  6. بسطام نام شهري در شهرستان شاهرود است. اين شهر در 2
هاي شاهوار و از شرق به منطقـه ميـامي و از شـمال و شـمال      دارد. بسطام از غرب به رشته كوه

  غرب به استان گلستان مرتبط مي باشد.
نفـر   5باب مي داند كه با احتساب تقريبي هر خانوار  1000 . شيرواني تعداد خانه هاي شاهرود را3

  اين عدد حاصل شده است.
خانوار ذكر كرده است كه با احتساب تقريبـي   1000. نويسنده روزنامه هرات جمعيت شاهرود را 4

  نفر اين عدد به دست آمده است. 5هر خانوار 
نفر، رقم  5با احتساب تقريبي هر خانه باب نوشته است كه  900. فرير تعداد خانه هاي شاهرود را 5

نفر حاصل شده است كه با توجه به روند متغير رشد جمعيـت در شـاهرود، ايـن     4500تقريبي 
  تعداد را مي توان پذيرفت.
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باب ذكر كرده است كه با توجه به احتساب تقريبي  750. ميرزا ابراهيم تعداد خانه هاي شاهرود را 6
  ي فوق به دست آمده است.نفر رقم تقريب 5هر خانوار 

 نفـر،  5خانوار در شاهرود ياد مي كند كه با احتساب تقريبي هـر خانـه    2000. حكيم الممالك از 7
آيد كه با توجه به روند متغير رشد جمعيت در اين شهر، اين  نفر به دست مي 10000رقم تقريبي 

  تعداد را با احتياط مي توان پذيرفت.
نفر، عدد  5در شاهرود ياد كرده است كه با احتساب تقريبي هر خانه  خانوار 1000. مك گرگر از 8

  نفر به دست آمده است. 5000
 5خانوار در شاهرود ياد مي كند كه با احتساب تقريبي هر خانه  900. اعتماد السلطنه در البلدان از 9

  نفر، عدد فوق حاصل شده است.
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