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 چکیده

-5431قاجار ) ه  های پایانی دور روح اقتصادی آملان در ایران تا سال

 سیتأسها با ها منایانگر بود. آملانیخانهق( توسط تجارت5411

نِت یاف دنبالبه مشهد،  ژهیوبهدر بیشرت شهرهای ایران  خانهتجارت

 مشهدی آملان بودند. هاکارخانهبازاری جهت فروش کاالهای تولیدی 

نشین ایالت خراسان در دوره قاجار از اهمیت به سزای کرسی عنوانبه

عنوان توان آن را بهکه می آنجااقتصادی و تجاری برخوردار بود؛ تا 

شامر اال بهرشق ایران برای واردات و صادرات کبارانداز بزرگی در شامل

آورد. با در نظر گرفنِت ظرفیت ممتاز تجاری مشهد، برخی از تجار 

های تجاری در این شهر ها و رشکتخانهتجارت سیتأسآملانی به 

-روش توصیفی برهیتکاقدام کردند. هدف از پژوهش حارض با 

نی به های آملاخانهتحلیلی، پاسخ به این پرسش است که کدام تجارت

ق وارد گردیده و به تجارت 2231ق تا 2211تجارت مشهد از  ه  عرص

کمبود منابع در این زمینه و  باوجودپرداختند؟ کدام کاالها در مشهد 

 نیترمهمها حاکی از آن است که نگر، یافتهمبتنی بر نگاهی جزئی

 ق2231ق تا 2211های آملانی فعال در مشهد از خانهتجارت

زامل، رشکت پتاگ، ای.گ. فاربن و خانه وانگهوس، لویتجارت

هوفامن بودند که با بررسی موقعیِت بازار مشهد، کاالهای خرازی، 

 و هاکارخانهتزئینی و لوکس به مشهد وارد منوده و مواد خام را برای 

 کردند.صنایع آملان به این کشور صادر می

 ایران، دوره قاجار، تجارت خارجی، مشهد، آملان کلیدی: واژگان

 

Abstract 

The economic spirit of Germany was represented by 

commercial firms until the last years of the Qajar 

period (1322-1345 AH). The Germans had tried to 

find a market in order to sell their products by 

establishing commercial firms in most of Iran's cities, 

especially in Mashhad. Mashhad, as the center of 

Khorasan province during the Qajar period, was one 

of the most important cities which had great 

economic and commercial importance. Therefore, it 

was considered as an important port in northeastern 

Iran for the import and export of goods. By taking the 

excellent commercial capacity of Mashhad into 

account, some German merchants established 

businesses and commercial firms in the city.  

 The purpose of this descriptive-analytical  study is to 

answer the following question: Which German firms 

entered the field of  trading in Mashhad from 1322 AH 

to 1345 AH and which goods were traded? Despite the 

lack of sources and a detailed view in the field, the 

findings indicate that the most significant German 

commercial firms which were operating in Mashhad 

from 1322 AH to 1345 AH were: Wangos trading, 

Louisville, Petag Company, IG. The commercial firms 

by examining the situation in the Mashhad's market, 

imported jade, decorative, and luxury goods to 

Mashhad and exported raw materials to German 

factories and industries. 

Keywords: Iran, Qajar period, foreign trade, 

Mashhad, Germany 
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 مقدمه

میالدی  2۵ ه  قدرت اقتصادی نوظهور در سد عنوانبهآملان 

های به دنبال اتخاذ سیاست گسرتش مناطق نفوذ و رسزمین

جاد ای درصددمستعمراتی و مقابله با انگلستان و روسیه، 

یکی از کشورهای بزرگ آسیایی بود. از  عنوانبهارتباط با ایران 

دیگر گروهی از رجال سیاسی ایران نیز برای ایجاد و  سوی

های تشدید تضاد سیاسی بین روسیه و انگلیس پای قدرت

 عنوانبهآملاِن نوبنیاد را  ازجملهاقتصادی  مقتدر و نوظهور

طرِف سوم به عرصه سیاسی و اقتصادی ایران باز قدرِت بی

الت دکردند. مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران و آملان، مبا

 اوجودبتجارتی بین دو کشور را فزونی بخشید تا جایی که 

ونقل میان آملان و ایران، تجارت دو حمل لیوسامحدودیت 

دولت  کشور از اواسط دوره قاجار بیش از پیش فزونی گرفت.

ای برای فروش کاالهای آملان نیز درصدد یافنِت بازارهای تازه

 سیتأسانی با خود بود. بدین منظور گروهی از تجار آمل

های تجاری در شهرهای مختلف ایران خانه و رشکتتجارت

ی آملان را جهت هاکارخانهمشهد، کاالهای ساخِت  ازجمله

فروش در بازارهای ایران وارد کرده و بخشی از مواد خاِم مورد 

شهر مشهد تهیه  ژهیوبهی آملان را از خراسان هاکارخانهنیاز 

 کردند.می

 پیشینه پژوهش

، تاکنون درباره فعالیت شدهانجامهای با بررسی 

، 5خانه وانگهوستجارت ازجملههای آملانی خانهتجارت

در  1و هوفامن 3، ای.گ. فاربن4، رشکت پتاگ1زامللوی

ق( مطالعات دقیق و 2211-2231مشهِد اواخر دوره قاجار )

های که نگری صورت نگرفته است. در خالِل پژوهشجزئی

نها اند، تات اقتصادی ایران و آملان نوشته شدهدرباره مناسب

ده شاقتصادی ایران و آملان -اشاراتی کوتاه به روابط سیاسی

صادی اقت-روابط سیاسی. چنانکه فاطمه پیرا در کتاب است

، معصومه ارباب در ایران و آملان )بین دو جنگ جهانی(

ه گزیدکتاب  ،اولروابط ایران و آملان در جنگ جهانی کتاب 

و علی  کوشش مینا ظهیرنژادبه آملاناسناد روابط ایران و 

ها، مستخدمان و مستشاران کنسولگریزاده در کتاب نجف

                                                           
1. Robert Wangous 

2. Louis Zoulm 

3. A.G.Petag. 

های محدودی درباره فعالیت آگاهی مشهدخارجی در 

 اند.ها در مشهد ارائه دادهتجاری آملانی

 روش پژوهش

روش  برهیتکپژوهش حارض با توجه به کمبود منابع موجود با 

اریخ ای و اسناد اداره اسناد و تتوصیفی بر پایه منابع کتابخانه

دیپلامسی وزارت امور خارجه )استادوخ( و توجه بر رویکرد 

های تحلیلی در پی شناسایی و بررسی فعالیت تجارتخانه

باشد. بدین معنی که ق می2211-2231آملان در بازه زمانی 

ایران و برخی دیگر برخی از اسناد توسط سفارت آملان در 

ایران، کارگزاری خراسان و برخی تجار و  وزارت خارجه لهیوسبه

. این اسناد شامل شده استمستشاران تجاری آملانی تهیه 

های رسمی و بعضاً مهرداِر مبادله های شخصی و نامهنامه

 ایران با سفارت آملان و کارگزاری وزارت خارجهشده بین 

، در ابتدا رونیاباشد. از یخارجه در ایالت خراسان م

ق 2211گذرا به مناسبات اقتصادی ایران و آملان از  صورتبه

موضوعات اثرگذار بر  نیترمهمق اشاره و سپس 2231تا 

های آملانی در مشهد که شامل عوامل فعالیت تجارتخانه

بر گسرتش روابط اقتصادی ایران و آملان، مشکالت تجار  مؤثر

ان در مشهد، صادرات و واردات های آملخانهو تجارت

 شود.های آملانی به مشهد، پرداخته میتجارتخانه

 ق(2211-2233مناسبات اقتصادی ایران و آملان )

ی کوشش چندانی برای الدیم 2۵های پایانی قرن تا دهه

برقراری روابط سیاسی و اقتصادی ایران با آملان به وجود 

اقتصادی آملان در ایران دولت روسیه با نفوذ  ازآنجاکهو  نیامد

( و متایل نداشت ایران 22۸: 223۵انترن، بود )مخالف 

همچون عثامنی به متحدی برای آملان تبدیل شود، روابط 

: 22۰1رایس، بود )اسپرینگبا رکود مواجه  عمالًآملان با ایران 

(. از نظر برخی سیاستمدارن آملانی برقراری روابط با 11

ای در آن به تر از آن بود که به خاطِر ایران، خدشهروسیه مهم

م تغییر 2۸۵۸ق/2223تا سال  وجود آید. بر این اساس

 تیی که دولجاچندانی در روابط میان آملان و ایران رخ نداد تا 

4. E.G. Farben 

5. Karl Ferdinand Hoffmann. 
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م حارض نشد به درخواست 2۸۵۸ق/2223سال آملان در 

گزیده اسناد روابط دهد )اعطای وام پاسخ مثبت  ه  ایران دربار 

رسد دولت نظر می(. به 213: 2233سیاسی ایران و آملان، 

های سیاسی مبنی بر اینکه آملان آملان برای جلوگیری از ابهام

اهداف کند و نه در ایران اهداف اقتصادی دنبال می

(، 2۰۰: 223۸مارتین، نکرد )سیاسی، وام به ایران پرداخت 

اما متایل داشت روابط تجاری خود را با صدور کاال و رسمایه 

(. در این میان، 2۸3: 223۸فشاهی، بخشد )به ایران ارتقاء 

ه عنوان یک رقیِب بالقو آملان کمی بعد از روسیه و انگلیس به

ست ایران منایان شد در اواخر دوره قاجار در افق سیا

که تازه رسی بلند »ها (. آملانی2۰۵: 2212)لنچافسکی، 

( مرصانه 2/12۸2: 22۰۰السلطنه، )عین« کرده بودند

ها وپا کنند. آنکوشیدند تا در ایران جایی برای خود دستمی

برای نیل بدین منظور اولین قدم را در زمینه اقتصادی 

یران تجاری در ا و رشکتبرداشتند و چندین موسسه بازرگانی 

(. 1۸۸: 22۵۰؛ وین، 23۸: 2213لنزوسکی، کردند ) سیتأس

های خود را در چند ها برنامهجهانی، آملانی جنگ اولبعد از 

راهی از طریق تسلط  باز کردن. 2 محور در ایران پیش بردند:

. به کار انداخنِت رسمایه در 1ونقِل ایران، بر تشکیالت حمل

کردِن سیل اجناس آملانی بعد از تسلط بر  ایران و رسازیر

. کسب نفوذ سیاسی پس از به 2 ایران،  ِونقلتشکیالت حمل

. جذب ایران در حوزه 3چنگ آوردِن موقعیت اقتصادی، 

 (.2۰2: 2213لنزوسکی، آملان )نظامی به سوِد 

رشد اقتصادی آملان که مرهون پیرشفت صنعتی جدید بود 

قعیت ساخت که برای فروش این دولت را متوجه این وا

یازی به مواد خام، احتیاج به اش و دستکاالهای صنعتی

 نکهیباا(. 3/2۸۸: 2232محمود، دارد )بازارهای جدید 

اش را در ایران انکار دولت آملان در ابتدا اهداف سیاسی

 افتیدستکرد، اما دیری نپایید که به چنان نفوذ معنوی می

رفت، م می2۵23-2۵2۸ ق/2221-2223های که در سال

( و 2۵-1۸: 2232ایران را در جبهه خویش قرار دهد )دسرته، 

های تجاری آملان های روسیه در مسدود کردِن راهاگر دخالت

به ایران نبود و اجازه عبور کاالهای آملانی از راه روسیه به ایران 

توانستند در ها می(، آملان1۰1: 223۵گروته، شد )داده می

های چشمگیری که به نفع هردو ایران موفقیت تجارت با

زیرا کاالهای آملان برای ایرانیان  کشور بود، به دست آورند،

تولیدات روسی و انگلیسی،  اندازهبهگذشته از ارزان بودن 

: 2232؛ محمود، 1۸1: 223۸مارتین، داشت )مرغوبیت 

گذاران ایران با (. از سوی دیگر، برخی از سیاست3/۵1

( تالش 2۸1: 223۸فشاهی، آملان )ِن به نزدیک شد

ه روسیه و انگلیس تعادلی ب ه  کردند در برابر نفوذ مقتدرانمی

کار وجود آورند. اگرچه اقدام برخی دولتمردان ایران در به

انداخنت رسمایه آملان در ایران از نظر روسیه عملی خصامنه 

 ها با هر اقدام اقتصادی( و روس1/۸3: 22۸۰آدمیت، بود )

الفت ارتباط اقتصادی مخ ه  آملان مبنی بر اتصال ایران به شبک

این، مراودات در  باوجود(. 221: 223۸مارتین، کردند )می

 زییپابار از جانب ایران در سطح دیپلامتیک این

ها را نسبت به م رشوع شد و توجه آملانی2۵23ق/2221

 در ایران جلب کرد، موضوعی که تا آن زمان نقشی منافعشان

در مالحظات اسرتاتژیکی آملان در رشق بازی نکرده بود 

 ها سیاست توسعه، آملانهرحالبه(. 1۸: 22۰۰)باست، 

ها العمل روسروابط بازرگانی با ایران را بدون توجه به عکس

 آغاز کردند.

 بر گسرتش روابط اقتصادی ایران و آملان مؤثرعوامل 

از عوامل متعددی  متأثرمناسبات اقتصادی ایران و آملان 

 گ اولجنبود. آشنایی تجار ایران با محصوالت آملانی پیش از 

 جهانی و اشتهار محصوالت این کشور در بازار ایران و همدلی

 یمؤثر جنگ با مردم و دولت ایران، نقش  ه  ها در هنگامآملانی

های اقتصادی آملان در ایران داشت. دولت در سیاست

سلط بر ایران برای مقابله با روسیه و نفوذ و ت منظوربهآملان 

انگلیس از روحیه ضد انگلیسی و ضد روسی مردِم ایران به 

فریبی (. البته، عوام1۸۰: 22۵۰نفع خود استفاده کرد )وین، 

خواهد جهت ها تا آنجا پیش رفت که گویا آملان میآملان

رساند خالصی از نفوذ روسیه و انگلیس به ایران مدد 

(. همچنین، دولت آملان از ُحسن روابط 13: 221۵ایوانف، )

های ترانزیتی خود با دولت شوروی در جهت استفاده از راه

برد تا مانع از ایجاد مشکالت بازرگانی در شامل ایران بهره می

شوروی در مناطق شاملی ایران  ه  توسط سیستم انحصارطلبان

 دشب یپدر  هاآملان(. موفقیت 1۸۸-1۸۵: 22۰۵پیرا، گردد )

در این مقطع زمانی به حدی بود که این  یاقتصادمقاصد 

بعد در تجارت خارجی م به 2۵23/ق2221دولت توانست از 

ایران پس از روسیه و انگلیس مقام سوم را به دست آورد و در 
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های تجاری و رشکت خانهبسیاری از شهرهای ایران تجارت

 (.11: 221۵ایوانف، کند )دایر 

های آملانی در گسرتش مناسبات یپلامتافزون بر این، د

ها در ابتدا اقتصادی آملان و ایران نقش مهمی داشتند. آن

یران ا ژهیوبهکوشیدند تا حوزه بازرگانی آملان را در آسیا و می

گسرتش دهند و در هامن حال رقابت سیاسی روسیه و 

انگلستان را در رستارس آسیا تشدید کنند. طراحان سیاست 

جهانی، ایران را عمدتاً به  جنگ اولان، در آغاز خارجی آمل

نگریستند که از آنجا فعالیت چشم یک مقر دیدبانی می

 رندیگبرقبای آملان یعنی فرانسه، روسیه و انگلستان را زیر نظر 

دولت آملان، بازرگانانی (. 2۸3: 22۰۸هاردینگ،)

ورز برای کار در مرشق زمین تربیت کرد و به مناطقی سیاست

ن در آسیا که قرار بود در آنجا فعالیت بازرگانی داشته معی

کرد. این افراد رفتار بومیان منطقه را مورد باشند، اعزام می

دادند تا با نحوه زندگی و نیازهای آنان آشنا مطالعه قرار می

 بر اساسهایی از مشاهدات خود تهیه کنند. شوند و گزارش

تولید کاال برای  ها، تولیدکنندگان آملانی بهاین گزارش

(. دولت 535: 5411لندور، پرداختند )بازارهای مختلف می

هایی که برای تجارت در ایران آملان همچنین به رشکت

کرد و آن های مالی عرضه میشدند، کمکساماندهی می

ارس را در رست منود تا عملیات بازرگانیها را تشویق میرشکت

 (.101: 5431وین، دهند )ایران گسرتش 

سیاحان آملانی نیز با در اختیار قرار دادِن مشاهدات و 

های خود به بازرگانان آملانی در توسعه مناسبات گزارش

اقتصادی آملان و ایران اهتامم داشتند. برای منونه هوگو 

مطالعات  باهدفشناس آملانی که گروته، جهانگرد و مردم

یران م به ا2۵۸۰ق/2211جغرافیایی، اقتصادی و تجاری در 

آمده بود به بازرگانان آملانی توصیه کرد در صادرات به ایران 

تنوع کاال را در نظر داشته باشند، چراکه وقتی امکان تبلیغ از 

طریق مطبوعات نبود، بهرتین راه در شناساندن تولیدات 

آملانی، تنوع در کمیت و کیفیت کاالهای صادراتی به ایران 

که باید تجار آملانی در نظر بود. او همچنین یادآور شده است 

داشته باشند ایرانیان از حیث ذوق و سلیقه و عادت، افرادی 

بار مورد پسندشان قرار کارند. اگر محصولی یکمحافظه

د ها را وادار منایتواند آنگرفت، دیگر هیچ قدرتی در دنیا منی

نوع دیگر یا مارک دیگر یا هامن محصول را از کشوری دیگر 

دیگری که بازرگانان آملانی باید به آن  مسئلهد. خریداری کنن

اجناس است، « جفت بودنِ »توجه داشته باشند، موضوع 

العاده اهمیت ایرانیان به جفت بودِن جنس فوق کهچون

ها سبب (. این آگاهی2۸3-2۸1: 223۵گروته، دهند )می

ازار یک ب عنوانبهآملانی شده بود تا ایران از منظر برخی تجار 

شامر آید. برای مطلوب جهت فروش تولیدات کشورشان به

ش از سفارت ایران 5401در همین منظور برخی از تجار آملانی 

در برلن درخواست کردند تا وزارت تجارت ایران، آدرس و 

های مهم و مشهور ایران را برای داد و ستد خانهاسامی تجارت

ها قرار دهد اختیار آن کاالهای ایرانی با محصوالت آملان در

 ش(.5401-43 -11-51، 3)استادوخ: 

در این برهه، مستشاران تجاری آملان که برای یافنِت بازارهای 

مرصفی و فروش منسوجات خود به ایران آمدوشد داشتند، 

 سیتأسیکی از مراکز جذاب برای  عنوانبهمشهد را 

گذاری و فروش کاالهای دولت خانه، رسمایهتجارت

ی ها که به دنبال مسیر تجارتمتبوعشان در نظر گرفتند. آملان

یونگ مستشار  شامل به جنوب ایران بودند، مسیو کورت

تجاری را از استانبول به ایران اعزام کردند تا از مسیر مشهد و 

طبس به یزد و از آنجا مسیر کرمان، بم و بندرعباس را بررسی 

ق(. مسیو کورت یونگ در 5411-4-1/3-10ادوخ: استکند )

برای کسب اطالعات تجارتی،  5301دسامب / 5411شعبان 

ی را از استانبول به ایران آغاز کرد. وی در این اماههششسفر 

آباد مسافرت از طریق شهرهای باطوم، تفلیس، باکو و عشق

داخل خاک ایران شد و از آنجا به شهرهای شیروان، قوچان، 

هد، قائن، بیرجند، یزد، کرمان، بم، بندرعباس، بندرلنگه، مش

سپس از شیراز به بوشهر،  یو  بندر بوشهر و شیراز رفت.

محمره، برصه و بغداد، عزیمت کرد و از بغداد به کرمانشاه، 

آباد، کاشان، قم، تهران، قزوین، همدان، اصفهان، سلطان

 طرفبهوم تبیز و خوی مسافرت کرد و از راه بایزید و ارزر 

 ایمنود. پیش از این سفارت آملان در نامهطرابوزان عزیمت 

ایران درخواست کرد به حکام والیات سفارش  وزارت خارجهاز 

کند تا مسیو یونگ، به سهولت و سالمت مسیر مسافرت را 

ق(. 5411-4 -4/3 -551استادوخ: برساند )به انجام 

 نامهسفارشراستا،  ایران نیز در این خارجه ریوزعالءالسلطنه، 

استادوخ: کرد )ها و مأمورین ارسال عمومی به حکام ایالت

الدوله، والی خراسان، ق(. وی به رکن553-4/3-4-5411
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داخل منصب سفارت آملان به خراسان صاحب» نوشت:

شود[، فوراً به حکومت قوچان تلگراف شود در عرض راه می]

شان فراهم جا ملزومات آسایش و امنیت مسافرت ایهمه

در ورود مشهد همه قسم اسباب آسایش  عالوهبهدارند و 

مسافرت ایشان را به هر طرف که خیال عزیمت منایند فراهم 

ق(. بر اساس مکتوب 5411-4-4/3-551)استادوخ:« شود

االول ربیع 51سفارت آملان به وزارت خارجه ایران در 

م مسیو یونگ سفر خود را در 5300 لیآور 53ق/5413

استادوخ: کرده است )های رشقی و جنوبی ایران متام شبخ

ق(.11-5-3-5413

 
ق(.2211-2-2/۵-22۸ایران درباره مسیو یونگ مستشار تجاری آملان )استادوخ:  وزارت خارجهنامه سفارت آملان به 



 

 1۳شماره   31۸۹ تابستان

۱۳ 

 

عال
ف

ی
 ت

ت
ار

ج
ت

نه
خا

ها
 ی

... 

آملانی مناینده رشکت  5افزون بر این شخص، دکرت پوزین

م از 5353ق/5441برونیک( در صفر -فابریک )لوسیس

به همدان، اصفهان،  آنجاطریق انزلی به رشت، قزوین و از 

کرد و از تهران عازم مسافرت شیراز، کرمانشاه، عراق و تهران 

مشهد شد. وی مسیر تهران به مشهد را با اتومبیل طی کرد. 

اسان را با هیکل و شامیل او اولین فردی است که مردم خر 

اتومبیل آشنا منود. دکرت پوزین در مسیر تهران به مشهد، راه 

آباد تا مشهد را که تازه تعمیر شده بود به راهی صاف رشیف

ک کند. دکرت پوزین بعد از یدر ایران تعبیر می نیتحسقابلو 

ماه توقف در مشهد از مسیر تربت و طبس به کرمان رفت و 

: 5441ریق یزد و اصفهان عازم بغداد شد )نوبهار، از آنجا از ط

دکرت پوزین در ایران ارتباط  تیمأمور نکهیباا(. 3: 3، ش1س

جهانی  جنگ اولهای دولت آملان در مستقیم با برنامه

تجارت در  مسئله( اهمیت 313: 5433زاده، داشت )نجف

مشهد در رقابت  ژهیوبهرویکردهای دولت آملان در ایران 

با روسیه و انگلیس قابل بحث است. چراکه دکرت تجاری 

پوزین و سایر سیاحان و جهانگردان آملانی در ورود به ایران به 

های مردم توجه ها، شیوه زندگی، عالیق و خواستبررسی راه

 پرداختند.ی خود به آن میهاگزارشکردند و در می

 های آملانی در مشهدخانهمشکالت تجار و تجارت

در ایران که تهدیدی  وذ و حضور نیروهای آملانیافزایش نف

: 5431شد )دیکسون، برای انگلیس و روسیه محسوب می

ها همراه بود. ( با مخالفت و کارشکنی آن دولت41

ها برای آنکه تجارت آملان را با ایران کاهش دهند از انگلیسی

(. 33: 5443تلبیس، گرفتند )کشفای بهره میهر وسیله

 دیمؤرایس، سفیر انگلیس در ایران که پرینگاظهارات اس

ها در ایران است از دولتمردان انگلیس افزایش نفوذ آملانی

خواهد برای جلوگیری از افزایش نفوذ آملان در ایران می

نظری معطوف به باره با اظهار. او در اینشندیندیبای چاره

ها ممکن است های آینده آملاندر سال» آینده آورده است:

ها را بگیرند و نفوذ و پرستیژشان بر متام جای ما انگلیسی

(. 511: 5411رایس، )اسپرینگ« های دیگر بچربددولت

ها نیز از ورود آملان به صحنه سیاست و اقتصاد ایران روس

                                                           
1. Pawesin 

2. Dobizah 

، 1باره، دابیژا(. در این 11هامن: کردند )جلوگیری می

م نسبت به 5355ق/5440در  ه در مشهد،رسکنسول روسی

افزایش قدرت اقتصادی آملان در مشهد به دولت روسیه 

های حاوی کاالهای بازرگانی آملان، پیشنهاد کرد، برای بسته

 نیا( تا از 551: 5433انترن، ) رندیبگ در نظرگمرک خاصی 

مانع از ورود کاالهای آملانی به بازار ایران در مشهد  قیطر

 شوند.

 افزایش قدرت دیمؤور گسرتده اتباع آملانی در ایران که حض

اقتصادی و سیاسی آملان در اواخر دوره قاجار در ایران 

های آملانی را با مشکالتی در خراسان خانهاست، تجارت

اول جهانی،  در مشهد مواجه کرد. با رشوع جنگ ژهیوبه

و از آن میان خراسان و  حضور نیروهای متخاصم در ایران

خراسان در »شهد افزایش یافت و این در رشایطی بود که م

ایران، )رشق« آتش قحطی و ناامنی مشغول سوخنت بود

(. حضور نیروهای نظامی روسی و 5: 1، ش4: س5443

های منتهی به مشهد و نیز افزایش انگلیسی در مسیر راه

فعالیت سارقان و راهزنان داخلی باعث مسدود شدِن 

، 1: س5441شهر شده بود )چمن، های تجاری این راه

حضور نیروهای آملانی در خراسان و (. همچنین، 5: 43ش

روس باعث افزایش وحشت و ها توسط نظامیان تعقیب آن

حضور (. 2: 23۰، ش3: س2222ناامنی گردیده بود )رعد، 

های آشکار برخی از تجار آملانی در خراسان با مخالفت

در شهرهای خراسان به ها همراه بود. نظامیان روسی روس

دستگیری، توقیف و بعضاً قتل برخی از تجار آملانی 

در  4پرداختند. برای منونه دو تاجر آملانی به نام والرت آگِرمی

تربت خانه زرقاقُن در مدیر تجارت 3مشهد و اِرِد والری

حیدریه( دستگیر و در کنسولگری روس توقیف شدند. )

ران خواستار رفع توقیف تجار خارجه ای سفارت آملان از وزارت

ق(. والرت آگِر از 5444 -33 -14 -4استادوخ: شد )آملانی 

طرف فن کاردروف، وزیر مختار آملان در ایران برای همکاری 

 (.551: 5414ارباب، بود )آملان و ایران به مشهد اعزام شده

ای به سفارت السلطنه، وزیر خارجه ایران، در نامهمحتشم

مات مأمورین آن دولت اعرتاض کرد )استادوخ: روسیه به اقدا

مکاتبات و مذاکرات با  حالنیبااق(، 1-14-33-5444

3. Walter Egar 

4.Ered Valri 
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سفارت روسیه باعث آزادی اتباع آملان نشد. معززالدوله، 

کارگزار مشهد نیز اقداماتی جهِت آزادی مسیو آگِر، رئیس 

 برادر او در مشهد انجام داد 5خانه زرقاقن و مسیو وُلفتجارت

ق(. تجار 5444-33-14-10ربخش نبود )استادوخ: که مث

صنفان خود یعنی تجار آملانی خراسان نسبت به توقیف هم

ایران اعرتاض کردند که:  وزارت خارجهتوسط قشون روسیه به 

ها در آن صفحات مسیو آگِر و مسیو ولف آملانی سال»

متوقف بودند و تاکنون در امور سیاسی دخالتی نداشتند. 

ون اغلب تجار خراسان با این دو نفر طرِف چ عالوهبه

ه العادها رضر فوقمساعدت کلی امتعه هستند از توقیف آن

ها به تجار وارد آمده و ممکن است موجب ورشکستگی آن

ۀ نامدر  ق(. این تجار5444-33-14-54)استادوخ: « گردد

خود اضافه کردند که الزم است، به وزارت خارجه روسیه 

جار جهت به تخسارتی که از این توقیِف بی یادآوری منایید،

بود گردد بر عهده دولت روسیه خواهد ایرانی وارد می

ق(. رسانجام اداره قشون 5444-33-14-54استادوخ: )

آباد الحفظ از مشهد به عشقلف و آگِر را تحتروسیه، مسیو ُو 

جنگ ق(. با پایان 5444-33-14-10استادوخ: فرستادند )

مناسبات اقتصادی یابی رضاشاه، جهانی و سپس قدرت اول

 ی که در دورهاگونهبهتری پیدا کرد؛ ایران و آملان افِق روشن

حکومت رضاشاه، متخصصین فنی و صنعتی بسیاری در 

های مختلف به ایران و از آن اندازی کارخانهزمینه معادن و راه

ادی اقدامات اقتص نیترمهممیان شهر مشهد آمدند. از 

و نوسازی  سیتأستوان به مهندسان آملانی در مشهد می

ش(، توتون و 22۸1سازی )ی آرد و ماکارونیهاکارخانه

ش( 222۸) یساز ش(، چرم22۸۰سازی )سیگارت

ش( 2221) یبافو جوراب یبافکشش(، 2221) یکشروغن

 (.2۵۸-2۵۵: 22۰۵اشاره کرد )پیرا، 

 انی به مشهدهای آملخانهصادرات و واردات تجارت

صادرات ایران به آملان را بیشرت مواد خام، محصوالت 

صنایع تولیدی ایران مانند پشم  کشاورزی و بخش کوچکی از

داد و روده گوسفند، گندم، میوه، کشمش و قالی تشکیل می

: 5415؛ لنچافسکی، 4/5101: 5451کُرّاسة املعی، )

د شد می(.  بخشی از این اقالم صادراتی در مشهد تولی533

                                                           
1. Volff 

-51-11-43و هرساله مقدار متنعابهی از روده )استادوخ: 

-4-1/3-31ق( پوست، پشم، پنبه )استادوخ: 5411

ق(، 5444-3-51-11ق(، قالی و قالیچه )استادوخ: 5411

( و سایر امتعه از مشهد 14: 5433گندم و جو )میراحمدی، 

به آملان و سایر کشورهای اروپایی و امریکا توسط 

. عالوه بر دیگردیمهای آملانی صادر هخانتجارت

ی آملانی که کاالهای  مورد نیاز اروپا را از مشهد هاخانهتجارت

ی آقا حاج عل ازجملهکردند، برخی از تجار مشهد صادر می

( و حاج محمدتقی 34: 5433)میرزاصالح،  دّرودی

التجاِر خراسان مناسبات تجاری بین مشهد و آملان را از ملک

-33-54-11جگیران به روسیه و برلن )استادوخ: طریق با

دادند. کاالهای وارداتی تجار آملانی به ش( انجام می5401

 کر آزاد،فداشت )مشهد بیشرت جنبه خرازی، تزئینی و لوکس 

شامل اقالمی چون:  ( و5: 54، ش5: س5430 حجهیذ

های پشمی، قاشق، کارد، شکر بلورجات، شیشه، پارچه

صفحه گرامافون، ساز، ساز دستی، (، 1/33۰: 2231)کرزن، 

پاش، قوری، نعلبکی، استکان، قنددان، گالب

قرقره سیم،  ی، سیم، اطیخچرخدان، خوری، چایشیرینی

کش، ، صندلی، دفرت، چسب، خطشمعدانسبد دستی، 

، کاغذ، مرکب، مرکب کوپیه، کنمدادپاکمداد، 

پستال، شیشه عینک، توتون، قوطی سیگار، کارت

جاسیگاری، آیینه، بادبزن، سنجاق، کیف، طوق دوچرخه، 

ی، باز توپزنگ دوچرخه، الستیک دوچرخه، زین دوچرخه، 

شد بنزین، روغن چراغ، مرت فلزی، تراز و انواع البسه می

املعی،  کُرّاسة ق؛5441-33-3-13، 5/13)استادوخ: 

 (. 533: 5415؛ لنچافسکی، 4/5101: 5451

 های آملانی در مشهد خانهتجارت

های مختلف های آملانی در مشهد در حوزهخانهتجارت

 خانهها مانند تجارتخانهفعالیت داشتند. برخی از تجارت

ی آملان را به مشهد وارد هاکارخانههوفامن کاالهای تولیدی 

رشکت فرش پتاگ در حوزه  ازجملهی دیگر کرد. برخمی

که صادرات آن را نیز  شده بودصنعت تولیدی فرش وارد 

ها نیز دیگر محصوالت خانهداد. برخی از تجارتانجام می
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ایرانی مانند روده، پوست، پشم، پنبه، گندم و جو را از مشهد 

 د.کردنبه آملان و سایر کشورهای اروپایی و امریکا صادر می

  5فرش پتاگرشکت 

گذاران و بازرگانان در اواخر دوره قاجار، واپسین گروه از رسمایه

 مندگذاری در صنعت فرش ایران عالقهخارجی که به رسمایه

ها در صنعت گذاری آملانها بودند. رسمایهشدند، آملانی

غاز شد آ « پتاگ»موسوم به « رشکت فرش ایران»فرش ایران با 

(. مرکز اصلی رشکت فرش 13 :5431)مالئی و اتحادیه، 

 هایپتاگ در برلن بود. این رشکت که مورد حامیت یارانه

های منایندگی (، شعبه101: 5431وین، بود )دولت آملان 

آباد، همدان، کرمان، مشهد و تبیز دایر در شهرهای سلطان

جنگ (. دولت آملان قبل از ۰2-۰2: 2233میراحمدی، کرد )

میلیون مارک، قالی ایران  50د در حدو  هرسالهجهانی  اول

کرد و با تأسیس رشکت فرش پتاگ از خریداری می

؛ 2۸۸: 2212لنچافسکی، شد )نیاز های خارجی بیواسطه

(. عملیات تجاری رشکت فرش پتاگ 511-513: 5431لینت، 

شامل عقد قرارداِد کنرتات با بافندگان محلی و ایجاد 

 کایامراروپا و ، صادرات فرش به بافیهای قالیکارگاه

ق( و واردات نیِل مورد احتیاج 5444-3-51-11استادوخ: )

-44-55-1استادوخ: بود )صنعت فرش ایران از آملان 

 ینگرز ر ریسی و پشم کارگاهق(.  رشکت فرش پتاگ یک 5441

های ( نیز در کنار کارگاه13: 5431مالئی و اتحادیه، )

تاگ که پبافی داشت. بنابراین، فعالیت رشکت فرش قالی

ای دایر کرده بود، چند وجه داشت. رشکت در مشهد شعبه

 بست وبافان جهت تولید قالی قرارداد میمزبور، با قالی

های مورد نظر رشکت را در ها و رنگحکرد طرسعی می

 هایکند. از سویی دیگر قالی های تولیدی استفادهقالی

م به مستقی طوربهبافی مشهد را های قالیتولیدی در کارگاه

 منود.اروپا و امریکا صادر می

 1رشکت ای.گ.فاربن

ت یرشکت ای.گ. فاربن در حوزه رنگرزی فرش در ایران فعال

جهانی،  جنگ اولگزارش ناظران، در زمان  بنا برداشت. 

                                                           
1. A.G.Petag. 

2. E.G. Farben 

3. Undutsch Bremen. 

صنعت فرش ایران را رشکت آملانی ای.گ.فاربن به تحرک 

ش ای از رشکت ای.گ.فاربن برای فرو درآورده بود. شعبه

طور های آن را بهو منونه شده بودمواد رنگرزی در مشهد دایر 

کرد. مواد مزبور از رایگان میان رنگرزان مشهد تقسیم می

، پوست انار و دیگر مواد رنگ کنندة پوست گردوقرمزدانه، 

رسد می به نظربود.  مؤثرترتر و گیاهی سنتی بسیار ارزان

بوده نقیت همراه فعالیت رشکت آملانی ای.گ.فاربن با موف

بافان مشهدی به ، چراکه پس از مدت کوتاهی قالیاست

: 5414وین، آوردند )های طبیعی محصوِل هند روی رنگ

111.) 

 4رشکت اونداچ برمن

موسسه اونداچ برمن، رشکتی آملانی بود که  فعالیت خود را 

ها م در تهران آغاز منود. آملان2۵22ق/2221از سال 

آباد و مرو نیز یی از موسسه مزبور را در مشهد، عشقهاشعبه

و  مؤسساتدایر کردند. هدف از دایر کردن این قبیل 

های بحرانی جنگ جهانی اول های آملانی در سالتجارتخانه

را، پیتازه بود )، تالش برای یافنِت بازارهای و پس از جنگ

اما به دلیل کمبود اطالعات در منابع، ؛ (1۸3: 22۰۵

های خانهکند تجارتهای موجود، مشخص منیهیآگا

هایی ی فعال بودند و تا چه سالهاچه حوزهدر  دستنیازا

 اند. در مشهد فعالیت داشته

 3خانه وانگهوستجارت

م در 5303ق/5411خانه روبرت وانگهوس در سال تجارت

(. این 510: 5415لنچافسکی، شد ) سیتأسهامبورگ 

خانه آملانی در اغلب والیات ایران در دوره قاجار شعبه تجارت

خانه مناینده تجارت 1تجارتی داشت. مسیو آدولف فرانک

دوره  های پایانیوانگهوس برای تأسیس شعبه تجارتی در سال

ش(. 5400-41-51-31قاجار عازم مشهد شد )استادوخ: 

/ 5405اسد  55در برای این منظور سفارت آملان یادداشتی 

ایران نوشت که دارالتجاره آملانی  وزارت خارجهبه  5311اوت 

روبرت وانگهوس به ریاست مسیو آدلف فرانک در مشهد 

-41-51-41ی افتتاح شده است )استادوخ: تازگبه

4. Robert Wanokhous 

5. Adolf Franke  
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ش(. آدلف فرانک از طریق روسیه به خراسان وارد شد. 5400

 انک برایکارگزاری مشهد به وزارت خارجه اطالع داد: آدلف فر 

تجدید مناسبات تجاری ایران و آملان از راه روسیه به ایران وارد 

ش(. آدولف 5400-41-51-33شده است )استادوخ: 

انه خفرانک به کارگزار خراسان نوشت: شعبه اصلی تجارت

وانگهوس در هامبورگ و برلین مستقر است. وی برای دایر 

ن ای در مشهد به خراسان آمده است. ایکردن شعبه

بغداد، برصه،  ازجملهخانه در شهرهای دیگری تجارت

. اما خانه داشتبندرعباس، بوشهر، بندرلنگه و بحرین تجارت

خانه مزبور متوقف جهانی شعبات تجارت جنگ اول جهیدرنت

شده بود. آدولف فرانک بر این باور بود، پس از پایاِن جنگ، 

ی بات تجارتدو کشور ایران و آملان تالش خواهند کرد تا مناس

رو، شعبات خود را از مسیِر روسیه احیاء کنند. از این

خانه تهران باید از طریق مناسبات محلی در سایر تجارت

والیات نیز دایر شود. آدلف فرانک به دنبال آن بود که بداند، 

 دیمناای را از ایران خریداری منوده و خارج التجارهچه نوع مال

های که (. با پیگیریش5400-41-51-41استادوخ: )

ش امتیاز دایر کردن کارخانه 5403ها انجام دادند در آملانی

خانه آملانی وانگهوس در مشهد صادر شد. برای تجارت

 بافی/خانه وانگهوس یک دستگاه کارخانه ریسامنتجارت

ش(. 5403-13-5-5ریسی تأسیس منود )استادوخ: پشم

، پیشکار مالیه 5هالریسی از طرف ماژور امتیاز کارخانه پشم

-1 استادوخ:شد )خراسان به کمپانی روبرت وانگهوس واگذار 

ش(. وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه در 5-13-5403

به وزارت خارجه نوشت، کمپانی روبرت  5403بهمن  11

وانگهوس مجاز است با رعایت مقررات و قوانین ایران از 

منوده است استفاده  ریداریسی که در مشهد کارخانه پشم

ادرت به رشنِت پشم مب وجهچیهبهمناید. اما باید ملتزم باشند 

 پنبه در متام ایران در اختیار ورثهننامیند زیرا امتیاز رشنت نخِ 

ش(.  5403-13-5-1استادوخ: است )الدوله صنیع

 

 
ش(22۸3-1۵-2-۸در مشهد )استادوخ: خانه وانگهوس ریسی به تجارتواگذاری امتیاز کارخانه پشم

                                                           
1. Major Melvyn Hall 
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 ه  مستشار تجاری و منایند 5مسیو زیگموند هاسالدر این 

برای ایجاد کارگاه صباغی به مشهد اعزام  تجارتخانه وانگهوس

ق به 5431ذیعقده 11خانه وانگهوس مکتوبی در . تجارتشد

 مسیو زیگموند برای تعلیم علم»رد که کارگزار خراسان ارسال ک

...[ الزم است از حرضات است ]صباغی به مشهد آمده 

ها دعوت و مقدمات در یک مجلس مذاکره و قرارداد صباغ

ش(. مسیو 5404-43-5-50)استادوخ: « کاری داده شود

خانه وانگهوس که برای تأسیس زیگموند مناینده تجارت

ده بود، مجلسی مشورتی ش مأمورکارخانه صباغی به مشهد 

-43-5-3استادوخ: داد )با حضور صباغان تشکیل 

، کارگزار کل خراسان و مسئلهاین  به دنبالش(. 5404

دون تواند بخانه وانگهوس پاسخ داد: منیسیستان به تجارت

اطالع اداره فواید عامه راجع به تأسیس کارخانه 

-43-5-1استادوخ: ) ندیمنارنگرزی/صباغی اقدام 

 5401ش(. رسانجام اداره مالیه خراسان در شهریور 5404

خانه وانگهوس ی جهت احداث انبار به تجارتنیقطعه زم

جاد بافی ایآملانی به اجاره داد تا کارخانه نخریسی برای قالی

ش(. 5401-3-14-1، 5استادوخ: ) دیمنا

 

 
ش(22۸۸-21-21-21خانه وانگهوس در مشهد )استادوخ: شعبه تخارت سیتأسان مبنی بر یادداشت سفارت آمل

  1زامللوی تجارتخانه

آملانی فعال در  هایخانهزامل، از دیگر تجارتخانه لویتجارت

خانه به تجارت پوست، پشم، پنبه و مشهد بود. این تجارت

پرداخت. در جریان اغتشاش مشهد سایر امتعه در مشهد می

زامل دچار آسیب خانه لویم تجارت5301ق/ 5414در محرم 

رفنت اسناد موجود، علت اغتشاش مشهد،  بر اساسشد. 

زنی مسلامن به کاروانرسای ارامنه و درگیری مردم مشهد با 

                                                           
1. Sigmund. 

ایران درخواست  وزارت خارجهارامنه بود. سفارت آملان از 

 بیرو که از بین ونقلحملالتجاره موجود در کمپانی کرد: مال

ها زامل است. آنخانه آملانی لویرفته بود متعلق به تجارت

مطالبه کردند غرامت  عنوانبهویک هزار تومان مبلغ سی

 55ق(. سفارت روسیه در 5411-4-1/3-31استادوخ: )

به وزارت خارجه ایران  5303مارس  1/ 5413 االولیجامد

م در مشهد 5301ق/5414نوشت: در اغتشاش مارس 

2. Louis Zoulm 
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 5کازان(قازان )زامل مقیم شهر خانه لویالتجاره تجارتمال

در  رروسیه مشتمل بر پوست گوسفند، پشم و اجناس دیگ

ه خانه رسیدمشهد به رسقت رفته و خسارتی به این تجارت

ی مشهد مبلغ در کارگزار جلسه برگزار شده  بر اساساست. 

تومان معین  331/40مناط روسی معادل  354/15خسارت 

 ق(. 5411-4-1/3-33استادوخ: شده بود )

دولت ایران در  پاسخ به این ادعا گفته بود خسارت را پرداخت 

، مگر آنکه ابتدا دولت روسیه خسارت وارده به دنخواهد کر 

 ها پرداخت کند. ایناتباع ایرانی را در اغتشاش روسیه، به آن

های روسیه منطقی بود، اما خانهپاسخ در مقابل تجارت

زامل ترّسی داد. چون آملانِی لوی خانهتجارتتوان آن را به منی

، بر این اساسمزبور تبعه آملان بودند.  ه  صاحبان تجارت خان

دولت ایران باید مطابق توافقات، معادل آن خسارت را که 

کارگزاری مشهد قبول کرده است، بپردازد. این توافق در مورد 

رانی که اگر به اتباع ای کردیماتباع ایرانی ساکن آملان هم صدق 

شد، دولت در آملان در حین یک اغتشاش، خسارت وارد می

کرد اع ایرانی را پرداخت میآملان خسارت وارده به اتب

روس مدعی  رمختاریوزق(. 5411-4-1/3-33استادوخ: )

زامل در شهر قازان روسیه مستقر لوی خانهتجارتبود: چون 

مزبور را تحت حامیت خود  خانهتجارتاست و دولت روسیه 

دولت روسیه  واسطهبهدارد، دولت ایران باید این خسارت را  

زامل در که تجارتخانه لویوجود اینبا  هاروسپرداخت کند. 

آملانی بود و صاحبان آن دو برادر به  ه  اصل یک تجارت خان

های فردیناند زامل مقیم  شهر بُننام
زامل  در آملان و لوی 1

مقیم شهر قازان در روسیه و هر دو نفر بدون شک تبعه آملانی 

ت ها در مشهد به تاراج رفته بود، از دولبودند که اموال آن

  هانآ ایران خواستند قبول پرداخت این خسارات را کتباً به 

ق(. مشیرالدوله، 5411-4-1/3-15استادوخ: کند )اعالم 

مللک، ابه منتخب مسئلهوزیر خارجه ایران برای پی گیری این 

نوشت: در اغتشاش  5413رجب 3در کارگزار خراسان 

زامل مقیِم شهر قازان خانه لویالتجاره تجارتق مال5414

و  خانه مزبور. بررسی کنید، تجارتشده استروسیه رسقت 

-4-1/3-10صاحبان آن روسی هستند یا آملانی؟ )استادوخ: 

االول ربیع11در ایران  وزارت خارجهق(. طبق تحقیقات 5411

                                                           
1. Kazan. 

ته اخخانه روسی شنزامل به اسم تجارتخانه لویتجارت 5411

خانه برده شد. در این صورت چنانچه مالی از آن تجارتمی

خانه روس بوده و مذاکرات باید توسط باشند، از تجارت

ق(. 5411-4-1/3-13سفارت روس انجام شود )استادوخ: 

 ه  تبع ایسوزی، طلبه بادکوبهعالوه بر این، چون مسبِب آتش

ی هاتوسط دولت مسئلهروس یعنی شیخ احمد بود، این 

-4-1/3-33شد )استادوخ: می وفصلحلروس و ایران 

زامل آملانی باشد، خانه لویتجارت کهیدرصورتق(. 5411

الزم است، سفارت آملان در این خصوص با سفارت روس 

خانه ایران، تجارت وزارت خارجهمذاکره و موافقت منوده و 

-4-1/3-13استادوخ: بشناسد )خانه آملانی مزبور را تجارت

 ق(. 5411

 وزارت خارجهم از 5301/ 5413رجب 55سفارت آملان در 

زامل را درخواست کرد. خانه لویایران پرداخت غرامت تجارت

در بخشی از درخواست سفارت آملان اشاره شده است؛ در 

التجاره م در مشهد مقداری مال5301ق/ 5414اغتشاش 

پشم  -زامل مشتمل بر پوست گوسفندخانه آملانی لویتجارت

و غیره به غارت رفته است. اولیای دولت ایران خسارت وارده 

زامل را به این عنوان رد کرده بود که خانه لویبر تجارت

خانه روسی معرفی خانه مزبور تاکنون به تجارتتجارت

زامل را یک خانه لویدولت آملان تجارت کهیدرصورتشد. می

که  کردیماستدالل  گونهنیادانست و  آملانی میخانه تجارت

زامل، شهر قازاِن خانه لویدرست است که مقِر اصلی تجارت

خانه دو برادر و تبعه آملان روسیه است اما صاحبان تجارت

هستند. حتی طبق اسناد رسمی دفرت سفارت روسیه این 

خانه آملانی قید شده است. چون  دولت آملان در تجارت

های مادی را زامل خسارتکنسولگری نداشت، لوی مشهد،

زامل ویبنابراین، لکرده است؛ توسط کنسولگری روسیه دنبال 

خانه به تجارت ازآنجاکهشود. تبعه روس محسوب منی

ی وارد شده است، رضر کلزامل در موقع اغتشاش مشهد لوی

 خانهاکنون رسامً درخواست رسیدگی و اعاده خسارت تجارت

ق(. در پاسخِ 5413-3-41-1شود )استادوخ: مل میزالوی

که ؛ با توجه به اینآمده استایران  خارجه ریوزعالءالسلطنه، 

سفارت و کنسولگری روسیه اقدام به اعاده خسارت 

2.Bonn 
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ایران هم  وزارت خارجهزامل کرده بود و در خانه لویتجارت

خانه روسی معرفی شده بود زامل به تجارتخانه لویتجارت

عاده ا مسئلهکنون به سفارت آملان پاسخی جهت رفع این تا

زامل خانه لویمشخص شد تجارت کهاکنوننشده است. 

خانه خسارت تجارت مسئلهمتعلق به اتباع آملان است، 

-3-41-5استادوخ: شد )زامل رفع و حل خواهد لوی

ق(. 5413

 

 
 ق(2211-2-1/۵-32زامل )استادوخ: خانه لویایران درباره پرداخت خسارت به تجارت وزارت خارجهنامه سفارت آملان به 

 خانه هوفامن تجارت

 هایهای آملانی فقط وارد کننده فراوردهخانهبرخی از تجارت

اروپایی به مشهد بودند و منابع درباره صادرات این قبیل 

دهند. به دلیل آگاهی به دست منی گونهچیهها خانهتجارت

ها، لزومی نداشت در ایران مبالغ نوع فعالیت این رشکت

گذاری کنند، چون یک دفرت کوچک و یا مغازه زیادی رسمایه

برای داد و ستدهای تجاری کافی بود. مغازه انیورساِل کارل 

آباد های آملانی بود که در عشقای از رشکتهوفامن  منونه

های از کاالهای اروپایی رس و کار داشت و شعبهبا واردات 

-513: 5431لتین، بود )آن در مشهد، قوچان و مرو فعال 

خود را در کوچه ارگ  هوفامن، تاجر آملانی مغازهکارل(. 511

( برای افتتاح 4: 14، ش5: س5443صفر51بهار، تازهمشهد )

-33-3-51استادوخ: ) ییاسکوی حاج غالمعلخانه از تجارت

ق( اجاره کرده بود. افتتاح مغازه توسط اتباع خارجی در 5441

هوفامن در زمان بود. کارل مشهد، متضمن اجازه کارگزاری

میرزا محمدخان، کفیل کارگزاری مشهد، تجارتخانه خود را 

 خانهتجارتق(. 5441-35-33-54استادوخ: منود )افتتاح 

ظر هوفامن در واردات کاال به مشهد تنوع کاال را در ن

خانه صفحه گرامافون، تار، سیم تار، گرفت. این تجارتمی

، ساز دستی، زیر ویالون، نوت ساز، کاغذ تار کوچکساز، 

، پاشروغن ویالون؛ قوری، نعلبکی، استکان، قندان، گالب

ی، اطیخچرخمرغی، دان، جا تخمخوری، چایشیرینی

، شمعداندان، سبد دستی، قرقره سیم، شیشه، روغنسیم، 

، گانهسفیداب، بادبزن، صندلی، دفرت، دفرت بچهجای 

کن، کاغذ، کش، مداد، مدادپاکچسب، جای چسب، خط

قلم، قلمدان چوبی، میخ  ه  کن، دستکاغذ عکس، کاغذ پاره
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پستال، شیشه عینک، کاغذ، مرکب، مرکب کوپیه، کارت

توتون، جعبه توتون، قوطی سیگار، جاسیگاری، زیر سیگار، 

زن، سنجاق، کیف، جای پول، صندلی، طوق آیینه، بادب

دوچرخه، زنگ دوچرخه، الستیک دوچرخه، زین دوچرخه، 

توِپ بازی، سوت، بنزین، روغن چراغ، مرت فلزی، تراز، فشنگ 

کرد خالی، باروت، ساچمه و انواع البسه به مشهد وارد می

 ق(. 5441-33-3-13، 5/13استادوخ: )

ی هاوسیله سالداتی بهکارل فردیناند هوفامن، تاجر آملان

قتل رسید.  م به2۵23ق/2221ذیحجه  3روسیه در مشهد در 

این مسئله منونه بارزی از دخالت نیروی نظامی روسیه در امور 

داخلی ایران بود که  تعقیب و کشتار غیرنظامیان آملانی را به 

معززالدوله، کارگزار مشهد، رشح واقعه قتل دنبال داشت. 

 وزارت خارجههای روسیه را به سالداتتاجر آملانی توسط 

خانه هوفامن ارسال کرد که سه نفر سالدات روس به تجارت

تبعه آملان وارد شده و با وارد کردِن چند زخم با قداره به رس 

سبز، کتاباند )و پشت او موجب قتِل تاجِر آملانی شده

 1در ، ایران خارجه ریوز(. عالءالسلطنه، 51، 44: 5434

در اعرتاض به حرکات خالف قانون و اقدامات  5441ذیحجه 

کرد؛  دیتأکرویه نظامیان روسیه در مشهد به سفارت روسیه بی

برای جلوگیری از این قبیل اتفاقات، دستور دهید، نظامیان 

روس، اتباع خارجی مقیم ایران را محرتم بدارند و نسبت به 

 ها حرکت سوء ننامیند، چون تکرار این حرکات، سبِب آن

(. کشته شدِن تاجر 54-53هامن: شد )نفرت عمومی خواهد 

شامِر آملانی در مشهد به دست قوای روس یکی از موارد بی

بود طرفی ایران در جنگ اول جهانی تخطی روسیه از بی

 (. 311: 5433زاده، ؛ نجف15: 5434نیدرمایر، )

برخی از مطبوعات ایران، قتل تاجر آملانی توسط نظامیان 

کردند تعبیر « واقعه ناگوار در مشهد»ا به روسیه ر 

( و دالیل متفاوتی از 1: 1: ش5441ذیحجه55)عرصجدید، 

های خود ارائه دادند. روزنامه رعد قتل تاجر آملانی در گزارش

طبق مکتوب رسیده از »در مورد قتل هوفامن نوشته است: 

فروشی در میدان ارگ در هنگام غروب مشهد، کودک روزنامه

در مورد فتح و پیروزی آملان با صدای بلند اعالم  اخباری

گیرد. های روسی قرار میمنوده است که مورد حمله قزاقمی

                                                           
1. Feeder Hoffman  

تاجر آملانی پس از مشاهده این واقعه برای طرفداری و 

« گیردها قرار میمحافظت کودک آمده که مورد حمله قزاق

(. روزنامه بامداد 1: 14، ش3، س5444محرم53)رعد، 

حی دیگر از ماجرای قتل تاجر آملانی آورده است: روشن رش 

که معلوم شده، هوفامن به قزاِق روسِی قاتل گفته  طورنیا»

« های قیرص را پاک منایدی تزار باید کفشزودبهبود، 

(. باوجود 311: 5433زاده، ؛ نجف505: 5414)ارباب،

 طوربهشده، علت واقعی قتل تاجر آملانی، های دادهآگاهی

 مشخص نیست. دقیق 

در اعرتاض به قتل  2221ذیحجه  50در سفارت آملان 

ناگوارترین » ایران نوشت: وزارت خارجههوفامن در مشهد به 

رحمی نسبت به یکی از تجار آملانی ساکن مشهد بی

است، از ایالت خراسان بخواهید تدابیر بهرتی  آمدهعملبه

پهر، )س« در حفظ تبعه آملان ساکن خراسان معمول دارند

به دنبال این موضوع، عالءالسلطنه، وزیر خارجه  (.۵3: 2231

در » ق. به کارگزاری مشهد دستور داد:5441ذیحجه  50در 

محافظت اموال و مرتوکات مسیو هوفامن در مشهد 

مواظبت منوده و الزم است که اموال و دارائی هوفامن 

خانه، حکومت و کارگزاری، مهر و رئیس تلگراف بااطالع

ذیحجه  54(. در 53: 5434سبز، )کتاب« وظ مباندمحف

ایران، درباره قتل هوفامن در  خارجه ریوزعالءالسلطنه،  5441

مشهد به سفارت آملان نوشت: اولیاء دولت ایران از 

اند و حفاظت و حراست اتباع دولت آملان خودداری نکرده

بر دارند. ها را منظور میاملقدور رعایت حقوق آنحتی

های جدید؛ مرتکبین روس دستگیر و برای تنبیه گزارش اساس

و مجازات در محکمه نظامی توسط دولت روس، به تاشکند 

اند. اموال و مرتوکات مسیو هوفامن نیز در فرستاده شده

قوچان و سبزوار تحت نظارت و حفاظت کارگزاری، حکومت 

هامن: است )خانه آن مراکز قرار داده شده و رئیس تلگراف

الدوله، کارگزار بعدی (. در مشهد نیز، محقق13-14

خانه هوفامن را تحت خراسان، امور تجارتی و اشیاء تجارت

 ق(.5441-33-3-44نظر گرفت )استادوخ: 

که در  5بعد از قتل هوفامن، برادرش مسیو فیدر هوفامن

خانه را در حضور مأمورین مشهد حضور داشت، درب تجارت
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کرد و برخی اشیاء از میکارگزاری، ایالت و نظمیه ب

 -33 -3 -34استادوخ: رساند )ی را به فروش میفاسدشدن

، پرس کارل فردیناند 5ق(. پس از مدتی، والنتین هوفامن5441

خانه هوفامن در هوفامن عازم مشهد شد. در این ایام تجارت

. ودشده بمشهد به مرکزی برای تجمع طرفداران آملان تبدیل 

ر تلگرافی سفارت آملان را در مشهد والنتین هوفامن، اخبا

های روسی او را به اتهام کرد. بدین سبب سالداتمنترش می

: 5414ارباب، کردند )جاسوسی دستگیر و به روسیه تبعید 

خانه مزبور (. مدیریت تجارت311: 5433زاده، ؛ نجف505

در مدت چهار سالی که والنتین هوفامن در روسیه اسیر بود 

 کهآنکارگزاری بود. وی بدون  ه  خان گامشتمهدی ه  بر عهد

التجاره موجود صورِت حسابی داشته باشد، مقداری از مال

ق(. 5441-33-3-31)استادوخ:  رسانده بودرا به فروش 

دستگیری والنتین هوفامن در مشهد اعرتاض سفارت آملان 

گزیده اسناد روابط داشت )ی در پم. 5351ژوئیه  51را در 

( و این سفارت در یادداشتی 5/113: 5430 ایران و آملان،

خانه هوفامن را از دولت ایران کلیه خسارات وارده بر تجارت

واالنتین  5310مه  50در مطالبه منود. چند سال بعد یعنی 

هوفامن به مشهد مراجعت کرد. کارگزار مشهد از باز کردن 

منود خانه بدون حکِم سفارت آملان امتناع درِب تجارت

 ق(. 5441-33-3-31خ: استادو )

ای ق. در نامه5441شوال  1بر این اساس، سفارت آملان در 

خانه کارل فردیناند ایران خواست تجارت وزارت خارجهاز 

 هنکیبااهوفامن به پرسش واالنتین هوفامن واگذار شود. 

واالنتین هوفامن و سفارت آملان ایراداتی به وضعیت 

تند در اول رمضان خانه داشانگیز نگهداری تجارترقت

داده شد خانه هوفامن به پرسش تحویل ق. تجارت5441

خانه ، تجارتحالنیبااق(. 5441-33-3-11استادوخ: )

 ی دیپلامتیکامسئلههوفامن در مشهد برای چندین سال به 

ایران و سفارت آملان  وزارت خارجهبرای گفتگوهای میان 

 لهمسئاین  که در این پژوهش مجاِل بررسی شده بودتبدیل 

 نیست.   

 

 

                                                           
1. Valentin Hoffman 

 گیرینتیجه

قاجار به علت پیامدهای حاصل از انقالب صنعتی،  ه  در دور 

داری و نیز در اولویت قرار گرفنِت تجارت گسرتش نظام رسمایه

جهانی، رقابتی چشمگیر در میان کشورهای استعامری برای 

سلطه اقتصادی بر کشورهای آسیایی و از آن میان ایران شکل 

دی صاقدرت اقت عنوانبهدولت آملان گرفت. برخی از اتباِع 

هایی خانهتجارت سیتأسبا میالدی 2۵ ه  نوظهور در سد

انه تجارتختجارتخانه لوی زامل، تجارتخانه وانگهوس، همچون؛ 

 رشکتموسسه اونداچ برمن، کارل هوفامن، رشکت پتاگ، 

. بودند ای.گ.فاربن در سیاست و اقتصاد ایران رخنه کرده

ی حضور های مزبور براخانهتجارت سیتأسدولت آملان از 

مشهد  ازجملهگسرتده اقتصادی در شهرهای مختلف ایران 

مرکز  عنوانبهاهمیت تجاری مشهد کرد. حامیت مالی می

شد مستشاران تجاری و  آمد وایالت خراسان در رشق ایران، 

 داشت. از این رهگذر به دنبالبازرگانان و جهانگردان آملانی را 

نگردان آملانی از های مستشاران و جهاو با توجه به گزارش

 ژهیوبهرشایط اجتامعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر ایران 

های الزم آگاهی بر اساسهای آملانی مشهد، تجار و رشکت

منودند. برخی در مشهد  اقدام به بازگشایی تجارتخانه

خانه هوفامن با آگاهی از عالقه و ها مانند تجارتخانهتجارت

ی و سایر منسوجات نیتزئفی مردم، کاالهای مرص  خواست

 و کردساخت آملان را برای فروش در مشهد به ایران وارد می

برخی دیگر  مانند رشکت فرش پتاگ و رشکت ای.گ. فاربن 

دی صنایع تولی نیترمهمبافی مشهد یکی از در صنایع قالی

آن وارد  صادراتدر ایران و مشهد از تولید قالی تا رنگرزی و 

که فعالیت . باوجود اینبودندشده عرصه تولید 

جهانی و  جنگ اولاز  متأثرهای آملانی در مشهد خانهتجارت

از اتباع  ناامنی اجتامعی و رسقت ازجملهداخلی  مسائل

خارجی بود، اما حکومت ایران با ایجاد فضای مناسب برای 

 جملهاز های ایران توانست در بیشرت والیتتجار اتباع خارجه 

های ق زیرساخت5431ق تا 5411زه زمانی در مشهد در با

روز ب اگرچهریزی کند. توسعه تجاری، فنی و صنعتی را پایه

ای نفوذ اقتصادی آملان جهانی و نتایج آن تا اندازه جنگ اول

هر های آملانی را در شآن فعالیت بازرگانان و تجارتخانه تبعبهو 
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 به یابی رضاخان و سپس بامشهد کاهش داد، اما با قدرت

ای دیگر از نفوذ اقتصادی و پادشاهی رسیدن او، دوره

  ها در مشهد آغاز شد.بازرگانی آملانی

 منابعفهرست

 ایدئولوژی نهضت(. 5411آدمیت، فریدون. ) .2

. تهران: 1. جیبحران آزادو اول مجلس-مرشوطیت ایران

 روشنگران.

روابط ایران و آملان در جنگ (. 22۸2) .معصومهارباب،  .1

تهران:  .ق(2221-2223م/2۵23-2۵2۸اول ) جهانی

 موسسه مطالعات تاریخ معارص ایران.

های نامه(. 22۰1) .آرتوررایس، سسیلاسپرینگ .2

در  انگلیس رمختاریوزخصوصی رسسسیل اسپرینگ رایس 

 .شاهی محمدعلشاه و دربار ایران عهد سلطنت مظفرالدین 

 االسالمی. تهران: اطالعات.ترجمه جواد شیخ

. روابط بازرگانی روس و ایران(. 223۵) .لانترن، مروین.  .3

 ترجمه احمد توکلی. تهران: بنیاد موقوفات افشار.

نگاهی به  -ها در ایرانآملانی(. 22۰۰) .وریالباست،  .1

تحوالت ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلامتیک 

 احمد. تهران: شیرازه.. ترجمه حسین بنیفرانسه

اقتصادی ایران و -روابط سیاسی(. 22۰۵) .مهفاطپیرا،  .3

: مرکز اسناد انقالب تهران .آملان )بین دو جنگ جهانی(

 اسالمی. 

مستخدمین بلژیکی در خدمت (. 2232) .آنتدسرته،  .۰

 . ترجمه منصوره اتحادیه. تهران: نرش تاریخ ایران.دولت ایران

ایران در جنگ (. 2231الدوله(. )مورخ) یاحمدعلسپهر،  .1

 .. تهران: ادیبم2۵23-2۵2۸ بزرگ

داری در تکوین رسمایه(. 5430) .محمدرضافشاهی،  .3

 . تهران: گوتنبگ.م(5133-5301) رانیا

(. با مقدمه رضا 5434) .رانیای طرفیب، کتاب سبز .2۸

 تاریخ ایران.مافی. تهران: نظام

. نسخه موجود در 2ق(. ج2221) ی.املعکُرّاسة  .22

 .2۸112شامره ثبت کتابخانه مجلس شورای اسالمی. 

. ج ایران و قضیه ایران(. 2231) .لیناتانکرزن، جورج  .21

. ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی. تهران: 2،1

 فرهنگی.علمی 

. ترجمه مجید سفرنامه گروته(. 223۵) .هوگوگروته،  .22

 جلیلوند. تهران: مرکز.

-. به5(. ج5413) .آملانگزیده اسناد روابط ایران و  .53

 اد ارشادی. تهران: وزارت امور خارجه.کوشش مینا ظهیرنژ 

 یس-غرب و شوروی در ایران(. 2212) .ژرژلنچافسکی،  .21

 .نایسابنترجمه حوریه عباسی. تهران:  .رقابت سال

رقابت روسیه و غرب در (. 2213) .جورجلنزوسکی،  .23

 . ترجمه اسامعیل رائین. تهران: جاویدان.ایران

آمیز تا مساملتایران از نفوذ (. 223۰) .لهمیولینت،  .51

 . ترجمه مریم میرحیدری. تهران: معین.الحامیگیتحت

 اوضاع سیاسی،(. 22۸۸) .چیسولندور، آرنولد هرنی  .2۸

ی، فرهنگی، اقتصادی و بازرگانی ایران در آستانه اجتامع

 عبدالرشیدی. تهران: امیرکبیر. اکبیعل. ترجمه مرشوطیت

. ران و آملانتاریخ روابط ای(. 223۸مارتین، برافورد جی. ) .2۵

ترجمه پیامن آزاد و علی امید. تهران: موسسه پیک ترجمه و 

 نرش.

تاریخ روابط سیاسی ایران و (. 2232) .محمودمحمود،  .1۸

 . تهران: اقبال.3. جانگلیس در قرن نوزدهم میالدی

 .قاجارمعاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره  .12

اد نیکوشش غالمرضا طباطبائی مجد. تهران: ب(. به22۰2)

 موقوفات دکرت محمود افشار.

( 22۵۰) .هیاتحادمالئی، مصطفی، و منصوره  .11

های غربی در صنعت فرش ایران در گذاری رشکترسمایه»

-۵2(، 222. )شامره فصلنامه گنجینه اسناد«. عرص قاجار

33. 

پژوهشی در تاریخ معارص (. 2233) .میمرمیراحمدی،  .14

. مشهد: 2۵۸۸-2۵۸1برخورد رشق و غرب در ایران -ایران

 قدس رضوی.آستان

ها، مستخدمان و کنسولگری(. 22۵3) ی.علزاده، نجف .13

 . مشهد: انصار.مستشاران خارجی در مشهد

، ترجمه ایران در بازی بزرگ(. 22۸2) ی.آنتونوین،  .11

 عبدالرضا هوشنگ مهدوی. تهران: پیکان.

 رنایاسمسه شرتاِن روانه به (. 5431وین، آنتونی. ) .13

. ترجمه یدالله آقاعباسی و زهرا کمپانی قالی رشق( تاریخچه)

 ، ترجمه و نرش آثار هرنی.فیتألآقاعباسی. تهران: موسسه 

 اسناد



 

 1۳شماره   31۸۹ تابستان

۵۳ 
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. 33. 34. 31.  10: 1/3. پرونده 4ق(. کارتن 5411)  .11

10 .15 .13 .13. 

 .553. 551. 551:  4/3. پرونده 4ق(. کارتن 5411)  .11

ر خارجه. اداره اسناد و تاریخ دیپلامسی وزارت امو  .13

 .11. 1. 5: 41. پرونده 3ق(. کارتن 5413)

 .10. 54. 1. 3: 14. پرونده 33ق(. کارتن 5444)  .40

. 11. 15. 10. 53. 51: 3. پرونده 33ق(. کارتن 5441)  .45

13 .5/13 .44 .43 .31 .11 .34 .5/34. 

. 31. 43. 13. 51. 55: 1. پرونده 33ق(. کارتن 5443)  .41

31 .35 .5/35 .33. 

. 53. 53. 54. 55. 3: 1. پرونده 3کارتن  ش(.5400)  .44

10 .11. 

 .5/53. 53. 3. 5/5: 10. پرونده 3ش(. کارتن 5400)  .43

 .33. 31. 41. 41: 51. پرونده 41ش(. کارتن 5400)  .41

 .15. 3: 11. پرونده 43ش(. کارتن 5401)  .43

 .1: 54. پرونده 3ش(. کارتن 5404)  .41

 .50. 3. 1: 5. پرونده 43ش(. کارتن 5404)  .41

 .1. 5: 14. پرونده 3ش(. کارتن 5401)  .43

 .1. 1. 5: 5. پرونده 13ش(. کارتن 5403)  .3۸

 

 نرشیات

 . 14ق(. شامره 5443. )بهارتازه .35

 .23۰ق(. شامره 2222. )رعد .31

 .۰ق(. شامره 2221. )ایرانرشق .34

 54ق(. شامره 5430) .فکر آزاد .33

 .1ق(. شامره 5441. )عرصجدید .31

 .3ق(. شامره 5441) .نوبهار .33

 

 


