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 چکیده
های مرزی اقتصاد، دروازه شدن جهانیداری و سرمایه ۀقاجار به علت رخدادهایی چون پدید ۀدر دور 

یرهای مس ترین مهمیکی از  عنوان بهمانشاه کشور به روی سایر ممالک گشوده شد. در این میان، کر

و در تقابل و تعامل با دولت عثمانی و از آن طریق، در پیوند با سایر  مرزی کشور سهم بسزایی داشت

ورود افراد خارجی و  ،اقتصادی، رونق تجارت های زیرساختتغییر  کشورهای اروپایی قرار گرفت.

این  .ن روابط بودپیامدهای اقتصادی ای صادراتی و... از ایکااله، تولید به عرصۀ تجارت منطقه غیربومی

 ای کتابخانهتوصیفی و  -تحلیلیمنابع به روش  سایر و ، خاطرات، اسنادها سفرنامهپژوهش به استناد 

 درهدف از این پژوهش بررسی تحوالت اقتصادی این ایالت در پیوند با روابط خارجی  .است شده انجام

ران با کشورهای دهد مناسبات خارجی اینشان می ها یافته ر تاریخ ایران است.ادوا ترین مهماز  یکی

از داخل و خارج کشور به  غیربومیورود افراد  جمله ازسبب بروز تحوالت اقتصادی  ،اروپایی و عثمانی

 الدوله از اتباع عثمانی وخانواده وکیل مانند غیربومی های خانوادهعرصه تجارت و انحصار آن در دست 

 ،کاروانسرا ازار،تجاری مانند ب های زیرساخت. در این ایالت گردید و... و یهودیان بغداد ریزیبازرگانان تب

افزایش تولیدات کاالهای صادراتی  .تولیدی و...گسترش یافت های کارگاه ،مالیات ،مالیتشکیالت اداری ـ 

 .ن ایالت بودای اقتصادی روابط خارجی در مانند فرش و تریاک از دیگر پیامدهای
 

 عثمانی. ،کرمانشاهان، تحوالت اقتصادی قاجاریه، روابط خارجی،های کلیدی: واژه
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 مقدمه

زندگی فردی و اجتماعی در یک  ناتشئوبر تمام ثیر آن أو تبا توجه به اهمیت اقتصاد 

در ایالت برقراری روابط خارجی  در پرتو آمده پیشاقتصادی  ۀوالت عمدتح و جامعه

صنعتی شدن  است. گرفته قرار پژوهش مورد این موضوع ،قاجار عصر کرمانشاهان

سبب شد تا  ،فروش بازار قرن نوزدهم و نیاز به مواد خام و در کشورهای اروپایی

 منجر به این مسئله ؛قرار گیردآنها توجه  مورد آمریکایی و یی، آفریقاییکشورهای آسیا

ترین مهم به عنوان با هندوستان رانایهمسایگی  .شدنظام استعماری  گیری شکل

 کانون درعواملی بودند که ایران را  مواد خام و بازار فروش -منابع ،انگلستان ۀمستعمر

باال بودن  به علت .قرار داد روسیه و، انگلستان فرانسه مانندتوجه کشورهای استعماری 

به  راه خشکیاز  که دادندمیترجیح  ، کشورهای اروپاییدریایی هزینۀ سفرهای

از  توانستند میهای بود که آنان مسیراز یکی ایالت کرمانشاهان  یابند. دست هندوستان

 ،عثمانی در خاک بغداد به کز تجاریانتقال مر عواملی مانند .راه به هندوستان برسند آن

 ارشد سرپ دولتشاه میرزا محمدعلی حضور ،عالیات عتبات به پادشاهان قاجار توجه

 همچنین وقاجار  در ابتدای به قدرت رسیدن ،قدرتمند والی عنوان  به (شاه فتحعلی

 ایران بامیان  اقتصادی روابط گسترش سببو... استراتژیکی ـ جغرافیایی موقعیت

به اقتصادی  پیامدهااز  عثمانی شد. سرزمین این ایالت درطریق  از ،دیگر یکشورها

در  و یخارج و یداخلورود تجار و بازرگانان به توان می کرمانشاهان درمده وجود آ

 ، بانک های تجاری مانندزیرساخت کرد. اشاره آنان، توسط منطقه انحصار گرفتن تجارت

صادراتی  کاالهای تولید شد.تأسیس ...الیتشکیالت اداری ـ م و گمرک، بازار، کاروانسرا

 ،بررسی پیامدهای اقتصادی هدف از این پژوهش ش یافت.افزای ،تریاک و فرش مانند

در  در ایالت کرمانشاهان ،ی اروپایی و عثمانیکشورها گسترش روابط خارجی ایران با

خصوص  رد های متعددی پژوهش .است ش(ه. 1811-1885) زمانی ۀمحدود

به  ینگار صورت وقایع  که به است تحریر درآمده ۀبه رشت عهد قاجار در ،کرمانشاهان

به  منابع  آن در ؛دنشو یممباحث سیاسی را شامل  بیشتر اند واختهشرح حوادث پرد

تاریخ کرمانشاه در عصر »کتاب  از توانکه می شده است اراتیـاشنیز تصادی ـاوضاع اق
 کتاب همچنین اثر اردشیر کشاورز و «اریخ کرمانشاهانت» و لیف هرمز بیگلریأت «قاجار

چهارم  و سوم دوم، هایدر جلد که یسلطانلیف محمدعلی أت «کرمانشاهان ۀدانشنام»

 پرداخته لت قبل از مشروطهاین ایا اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بررسی به ،آن
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ها در قشون ایران عصر  ش آنایالت کرمانشاهان و نق»کتاب  .اشاره کرد ،شده است
ایالت اقتصادی راتی به اوضاع اشا کتابخانه ملی نیز و انتشارات سازمان اسناد از «قاجار

 ارشد یکارشناس ۀنام پایان مانند ،های دانشگاهینامه برخی از پایاندر  .ان داردکرمانشاه

 ،یبهشت یدشهدانشگاه  در یآبادیرکثلیف پریسا محمدی أت «معرفی بازار کرمانشاه»

نقش » ۀمنا پایان .مورد پژوهش قرار گرفته است قاجار در عهدشاه وضعیت بازار کرمان
در دانشگاه  ،ثریا شهسواری اثر «قاجاریه ۀایران و عثمانی در دورمناسبات  عتبات در

عنوان ای با در مقاله پرداخته است. این ایالت اقتصادی از تحوالت ایبه گوشه تهران

 ۀارزیابی عوامل اقتصادی، سیاسی، مذهبی در توسعه ساختار شهر کرمانشاه در دور»
یم زارعی و محمدابراه نوشته «شناسی موجود شواهد تاریخی و باستان بر یهتکقاجار با 

بر تحوالت  ،نقش جاده عتبات عالیات پژوهشی در خصوص حیدری بابا کمال الهید

 دیگری تحت عنوان مقالۀ در .اند دادهاین ایالت انجام  و اقتصادی گی، اجتماعیفرهن

اهلل   یبـحب ۀنوشت «قاجاریه ۀدور نق اقتصادی درایران و رو کتحوالت تاریخی گمر»

اشاراتی بع در این ایالت تالو پیامدهای آن در سطح کالن و ب به رونق تجارت نیاسعیدی

پژوهشی، در  به شکل تحلیلی و منسجم ،سایر منابع و این آثار از کدام یچه اما در ؛دارد

 .ه استصورت نگرفت این ایالت اقتصادی بر تحوالت ایران ثیر روابط خارجیأتخصوص 
 

 ایالت کرمانشاهان منابع طبیعی و استراتژیکی ،قعیت جغرافیاییمو .1

 که از شمال به استان کردستان، رودمی شمار بهایران  ترین استانغربی ،استان کرمانشاه

 عراق کشورشرق به استان همدان و از غرب به  از جنوب به استان لرستان و ایالم از

های سالدر فاصله  ،این ایالت ۀمحدود در این مقاله .دشومحدود می (عثمانی) امروزی

 :است شده اشارهمرگان به آن وکه توسط د استهمان  ه.ش 1811 - 1885
 و یا رخهرود ک ۀرود دیاله و حوض ۀحوض بین واقعرشته جبال مقسم المیاه ر ین ناحیه را در شمال با» 

 گاماساباحل راست س و کنگاور هایکوه در را آن مشرق در کنم. می محدود ]گاماسیاب[ ساب گاما

دا ـکوه ج تـپش را از هرـی که سرزمین کلیها کوهه را ب وب آنـو در جننمایم  متوقف می گاماسیاب[]

 .(66: 1339/8 ،دومرگان) «النهرین بینغرب به جلگه  سازند و درمی

های وررسیدن به هندوستان برای کش های خشکی،از راه مسیر کرمانشاهان یکی

ایران و  گذر بین فالتدومرگان راه گزارش  بنا به(. 185: 1368)گاردان،  اروپایی بود

 نوزدهمقرن در  .(99 :1339/8) دومرگان است پذیر امکانهان راه کرمانشاالنهرین تنها از  بین

 دربارهکرزن  .(85: 1381 )هرتسفلد،شهرت داشت آسیا  ۀدروازعنوان به ایالت کرمانشاهان 

 نویسد:و ترانزیتی کرمانشاهان می یت موقعیت جغرافیاییاهم



 (ش.ه .1012-1011) قاجار ۀثیر روابط خارجی بر تحوالت اقتصادی کرمانشاهان در دورتأ /4

ساوی از مت آنجا مسافتی تقریباً ،ی استوضع مرکزی ممتازدارای  نشین والیت حاکم ،کرمانشاهان شهر»

یک از این نقاط  به هرای که  اصفهان و بغداد فاصله دارد و بر جاده با تهران، تبریز، میل 311تا  851

 .(918: 1369) کرزن «داردبه این مناسبت اهمیت زیادی که  هشد واقع ،منتهی است
 اقتصادی از عوامل مهم توسعۀ ،منطقه هر در استراتژیک و تجاری هایراه وجود 

به یگانه شهر  بغداد -تهران تجاریگرفتن در مسیر  قرارواسطه  به انکرمانشاه .است

 کرمانشاه از آمیز حکومت تل مسالمانتقا عصر قاجار تبدیل شد.کردنشین تجاری در 

گزارش مورخان  مطابق اعقابش و دولتشاه میرزامحمدعلی زنگنه به خاندان  خاندان کرد

سرانجام  که ؛گردید انسای ایالت کرمانشاهؤرنشینی رسبب تسریع روند شه این عصر

 محمدی) یافتتوسعه ایالت کرمانشاهان در  شهرنشینی روند شاه فتحعلیحکومت  زمان در

بر شرایط اقتصادی  یثیر مستقیمأتنیز  و هوایی آب وشرایط اقلیمی  .(16: 1391، آبادیکثیر

 این ایالت چنین نوشته است: وهوایی آبدر خصوص شرایط مرگان ود ای داردمنطقه هر
 وهوا آب ،متفاوت از هم دارند ها موقعیتی بسیارتلف بوده و درهقدر مخ ایالتی که در آن ارتفاعات این»

های مرتفع ایالت  های کرمانشاهان و ماهیدشت در مقایسه با قسمتدره اخت و یکدست نیست.یکنو

ق هنوز هم آب و هوایی این مناط ،های پست ذهاب درهبه اند اما نسبت  بسیار معتدل یمناطق ،همدان

 .(88 :1339/8) دومرگان «سخت دارند

فراهم  رو وچـکشایر ـالت و عـبی برای ایـشرایط بسیار مناس ،چنین آب و هوایی

این طوایف و  داشتند آمدوشدعثمانی  و در خاک ایران پیوسته این ایالت و کردمی

-Nasiri) دی داشتنثرؤمنقش بسیار  آن اقتصادی رشد و منطقه امنیت در عشایر

هوایی این ایالت از نظر منابع  بر موقعیت تجاری و شرایط آب و عالوه .(1991:185

ت در رشد و توانسکه می ت کشاورزی نیز داری امکانات فراوانی بودطبیعی و محصوال

 دارایهای لرستان  کوهنشاهان مانند کرما های کوه .باشد تأثیرگذار رونق اقتصادی آن

های عهد سوم کربن، در بخش ذهاب یهای گچسنگ وجود ؛است بسیاری معدنی منابع

بیانگر این است؛ که این سرزمین  نفت در این ایالت، و همچنین غرب گیالن ینزدیک در

در خصوص وجود نفت چنین آورده  مرگانود .است از منابع معدنی فراوانی برخوردار

 است:

را  و طبیعت آن [م] دید [را] در حکومت سرپل من حتی خود این ماده [شیرین قصر] شیرین درکند»

 «آید می دست به شور آبام و مقداری لیتر روغن خ 851عملیات  ۀدر هر مرتب ام ... عه کردهمطال اجماالً

  .(89 :1339/8) دومرگان
 سردسیر، مناطق و ی مناسبهوایوآبشرایط  داشتن دلیله ب کرمانشاهان ایالت

 خاص این مناطق برخوردار بوده است معتدل و گرمسیر از انواع محصوالت کشاورزی
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 :از عبارت بودند این ایالت سیرمحصوالت زراعی مناطق سرد. (15: 1391و دیگران،  زادهرحیم)

قرار  مورداستفاده برای ساخت تریاک ،که مورد اخیر خشخاش تنباکو و ،ذرت ،جو ،گندم

 انواع د.شتولید می پنبه و اندکی تخم رنگی )وسمه( ،برنج :در مناطق گرم .گرفت می

 دبودن ای ذهاب بسیار سخت و نامرغوبهبرنج ؛شد میمختلف برنج در این ایالت کاشته 

شهرت بیشتری  ،غرب گیالنبرنج  ،برنج تدر میان محصوال. (66: 1366 ،الممالک ادیب)

برنج نیلوفری معروف محصول این منطقه است . (188: 1395 )مطلبی، است داشته

این ایالت  یارتولیدات کشاورزی و دامد با توجه به وجود معادن و. (1366:861،الدوله سیف)

در خصوص وفور نعمت در این دکتر ویلز  .ایران بود دی درمهم اقتصا نقاط یکی از

ق و خوراکی قیمت ارزا لحاظ ازکرمانشاه  پرنعمتو  وهوا آببه نظر من شهر خوش » :نویسد منطقه می

ها این ویژگی (.156: 1368) ویلز «است (م .1896. ش ه 1856در سال ترین شهر ایران ) ارزان

منابع جنگلی و  .ساختمتمایز می حیث هرران از را از سایر ایاالت ای کرمانشاهان

توانست یکی از منابع مهم درآمد و تجارت منطقه  های خشک و تجارت آن نیز می میوه

و موقعیت استراتژیکی  منابع طبیعی نظر ازاین ایالت  ،شده ارائهتوجه به مطالب  با باشد.

 اقتصادی را داشت. هایقطببه یکی از  شدن تبدیل جهتدارای شرایط بسیار مناسبی 
 

 موقعیت تجاری کرمانشاهان .0

تحوالت شاه در ایران مقارن با  سلطنت فتحعلی ۀدور ،با توجه به منابع و مصادر تاریخی 

لب رت نظامی غاصو  داری بهمایهسر ۀپدید زمان به بعدآن از  .است نوین اقتصادی اروپا

روابط عرصه تغییراتی در  ،جریاناین به  ایران الحاق با .دش المللی ظاهر عرصه بین در

 کارگزاران ایرانی ،شاه ناصرالدین ۀاما تا پیش از دور ؛کشور پدید آمدتجاری و بازرگانی 

تنها روابط  د ونبرقرار کن ی اروپاییهابا سایر کشور ییو همپا روابط مستمر نتوانستند

به بعد، این تجارت  شاه ناصرالدیناز دوران  .داشت وجود اییک جانبهسیاسی تجاری و 

حالتی دوجانبه یافت و در اواسط قرن نوزدهم و بر اثر ایجاد ارتباطات گسترده با دیگر 

این تغییر و  (Mcdaniel: 1971: 37) دست آورده ماهیت اقتصادی خود را ب ایران کشورها،

اقتصادی عرصه جدیدی از تحوالت  ایران وارد تا ؛موجب گردید ،اقتصادی ۀتحوالت حوز

قدیمی را برای  های زیرساخت شد مجبور حاکمیت ایران در این دوران کهچنان .ودش

و برای اینکه از تحوالت  تغییر دهد ارت داخلی و خارجیدر حوزه تجتحول  پذیرش

در سال  را وزارت تجارت و فالحت برای اولین بار آن عصر عقب نماند اقتصادی دنیا

پس از پیدایش این  ،کشوربازرگانی  .(113 -189 :1388 ،نیا سعیدی) ایدتأسیس نم .قه 1896
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 )سیف، بیشتری صورت پذیرفت صادرات و واردات با نظارت و یافت سامان ،وزارتخانه

  دارد:  اشاره در ایالت کرمانشاهان به این نکته خوداولیویه در سفرنامه  .(318: 1393
]در کرمانشاه[ یک نفر گمرکچی با  یم،اینکه فرود آمد محض بهما نیز ]کاروان[ را همراهی کردیم، »

: 1391) اولیویه «اخذ سیاق دیوانی کند و ی که همراه ما بود، بکندیمیرزای وی حاضر شد تا تفحص بارها

91).  
: 1389 ،جونز) رخ داد ترقی چشمگیر در تجارت خارجی ایران در اوایل قرن نوزدهم

ابع اصلی درآمد کشور ی از منبه یک ،گمرکات مرزی ،سترش تجارتتوجه به گ با .(199

رونق یافتند. یکی از  ،رزیـقاط مـن تهی بهـمن تجاری هاییرـمس ۀهم و بدل گردید

در این  کرمانشاه که توانست بودبغداد  -مسیر تهران ـ کرمانشاه  ،ها ترین این راهمهم

 و تحول به طوری که این .مبدل کندهای اصلی تجاری کشور کانونیکی از  بهدوران 

 منتقلاز همدان به کرمانشاه  را گمرک غرب حاکمیت ایرانتا  گردید سبب توسعه

و از  بادالت بازرگانی با دول اروپایی و عثمانیمبه مرکز اصلی  سو یک کرمانشاه از .نماید

که ارتباط  همان زماناز  .اقتصادی در داخل کشور بدل شد سوی دیگر به کانون تمرکز

 عرضه و های راهبهترین یکی از ، کرمانشاه مسیر ؛دادتوسعه  را بازارهای بغداد ،وپابا ار

 شدن تبدیلبا توجه به گسترش روابط خارجی و  .(36: 1368 )اوبن، بودبه ایران  کاال صدور

برای  ای درآمدهه این جادتا کشور سبب شد  های شاهراهمسیر کرمانشاهان به یکی از 

و عوارض راهداری اشاره  ونقل حملبه  توان می این موارد از جمله .داشته باشد این ایالت

 )فلور، گرفت میبود که عوارض راهداری به آن تعلق  یشهرهای جمله ازکرمانشاه  .کرد

 ها کارواناز  که بودراهداری یش از همه عوارض ب ،میان عوارض داخلی در .(813: 1366

 ،زنجان ،قزوین ،تویسرکان ،کاشان ،کرمانشاه شهرهای بر فقطعوارض  این .شد میگرفته 

عالوه بر  .(818: 1391 )اولیویه، گرفت ریز تعلق میتب وکرمان  ،اصفهان ،خوی ،کردستان

در اسناد تاریخی آمده که ی تبه صور ،شد میخذ أعوارض راهداری عوارض گمرکی نیز 

 ،استرآباد ،مشهد ،بندرعباس ،شهرهای بوشهر عوارض گمرکی مأموران راهداری ؛است

از  و همچنین (تا ده درصد پنجرشت ) ،یزدو شهرهای  (درصدنیم  و شیراز )دو ،روجردب

ردند کدریافت میمان و تبریز کر ،کرمانشاه )فقط صادرات( اصفهان ،شوشترشهرهای 

 نیز «هواییعوارض » نامبه  یدر کرمانشاه عوارض ها اینافزون بر  .(813-816: 1366)فلور،

در گزارشی در  رابینوبه طوری که . شد و واردات گرفته میاز صادرات  که وجود داشت

قران  باریک 18این عوارض را به میزان هر  کرمانشاه[] شهرهنوز فرماندار  م 1916در » نویسد: می این باره

ه ب هاو عبور کاروان گمرک راه از ،این منطقه ۀروت عمدث .(86: 1391) رابینو «کرد دریافت می
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 از یا بر عکسو  دشاالهایی که از بغداد به ایران حمل میک ۀکلی .آمددست می

جهت  ترخیص کاالهایشانتجار برای  (118: 1339 دومرگان،) دندکرعبور می کرمانشاهان

 که از کلیه زواری بر این افزون .بپردازند مجبور بودند حق گمرکی  صادرات و واردات

 تندـذشـگمیاگرس ای زـهدروازه از ،ندـرفتمی ربالـقدس کـهر مـشه ب ،یرقـش قطانم

 بغداد .ساختندند میـرا ثروتم طقهـمن ،راه از آن و پرداخت عواید و عوارض بورـا عـب و

 بازرگانان و متمولین ایرانیشد و محسوب میدارالتجاره ایران و هندوستان در این عصر 

 این مراکز بهراه و همچنین در  در بین را داشتندعالیات عتبات زیارت  قصد به  که

با خود کاالهای فراوانی را آنان به هنگام مسافرت به بغداد  پرداختند.می دادوستد

عاید دولت عثمانی  سرشاریو از این طریق سود  ردندک  میحمل  دادوستدنظور م به

  نویسد:می بارهفوریه در این ژوانس .(93: 1386 )شهسواری، شد می
شمار  روند،مه زائرانی که به کربال میو ه رسد است که از بغداد میاالهایی همه ک محل فرود کرمانشاه»

: 1388) فوریه «رسد. تجارت بین ایران و بغداد رونق داردمی نفر هزار صد یکبه  هرسالاین زائرین 

199).  

 رفت میشمار ه مهم گمرکی ایران ب مراکزجمله  تبریز، شیراز و رشت از مانند کرمانشاه

آن  از جمله که گردیدوارد کشور می انی از راه این ایالتکاالهای فراو .(195 :1388 فوریه،)

دخانیات ترکیه و  و گارسی ،ند فرانسویق ،نخی انگلیسی یا هندی های پارچه به توان می

 .اشاره کرد شد می کرمانشاهان توزیع ۀبازارهای حوزانمارکی از طریق دآبجوهای 

 رنگ و دارو ای، مخمل، اطلس، حصوالت پشمی و پنبهقلع، مینا آالت، م مانند کاالهایی

چنانکه از  .شدطریق کرمانشاه وارد بازار ایران می هایی دیگری بودند که ازجمله کاال از

و نسه ، فراآلمان، انگلیس تولیدات، این کاالها معموالً از ؛آید اسناد و شواهد تاریخی برمی

- قالی و ،بروجرد و نهاوند ،همدان کِتریا مانندالتی محصو (.1369:99)گروته،  بودند بلژیک

صورت نیاز گندم و برنج  درپشم و مازوج،  و مالیر کشمش و خشکبارِ ،صمغ کردستان

 .(36: 1368 ،اوبن) گردیدبه بغداد صادر می کرمانشاه طریق از نیز
 وجهت موردبیشتر و سیاحت تجارت  نتیجه در ،عدباز قرن نوزدهم به  کرمانشاهان 

ی از بریتانیا تعداد امپراتوری ،در همان زمان .(119: 1391)سلطانی، اروپاییان قرار گرفت

عنوان مسافر و جهانگرد، خاورشناس و  با را  خود سیاسیمورین أافسران و م

 هگروت ؛کرد اعزام  ایران به الجیشی سوقشناخت موقعیت  و جهت بررسیاس شن باستان

که مخارج آن توسط  این سفر درمن  محرک» :نویسد میبه ایران  مسافرت خودف اهدا تبیین در

عالوه بر  .(6: 1369) هگروت« تجاری بود ومطالعات جغرافیایی و اقتصادی  بیشتر ،است شده تأمیندولت 
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فایی شکو مهمی در بسیار نقش عتبات عالیات ایرانی در زائران حضور ،تجارت و بازرگانی

سایر  بازرگانان شد تاسبب  ،ضعف مالی تجار محلی ؛ندداشت ایالتاین اقتصادی 

طور  به ،آمده از فرصت پیش و ؛کنند سرازیراین دیار به را  دهای خوسرمایه ،ناطقــم

 .نمایند نقش اصلی را در اقتصاد و بازرگانی منطقه ایفا زمان مرور  ببرند و بهکامل بهره 

 بنا به گزارش ویلفرد:

عثمانی  بندری شهمستقیم با تجار بغدادی و به سبب حمایت  ۀواسطه رابط تجار کلیمی در کرمانشاه به»

از ایشان به سهولت کاالهای انگلیسی را از منچستر با نرخی حداقل در مقایسه با سایر تجار روانه این 

 .(31: 1391 )تاج عینی، «کردند نمایند و از این راه سود سرشاری کسب می منطقه می
 کرمانشاه وارد ، یهودی و کلدانیبغدادی بازرگانان از عدادیت این روند موجب شد تا

 161در کرمانشاه به حدود جمعیت یهودیان ،در اوایل قرن نوزدهم .(365: 1368 ،اوبن) دشون

 .شدندساکن  وخم پرپیچمتراکم در چهار کوچه باریک و  صورتی بهکه ؛رسیدنفر می

 ،تجارت کرمانشاه و همداناز د درصد هشتا ؛است کرده گزارش انگلستانسفیر  چنانکه

تن ارزش کاالهای وارداتی و باال رف .(96 :1368 ،عیسوی) داشتند عهده بر جار یهودیت

و  م 1919میلیون مارک سال  86ارزش کل م  1919و  م 1916سال  در) صادراتی

و  میلیون مارک( 36 تقریباً م 1919 و م 1918سال  ،مارک میلیون 89 ،م 1918

به این  ،و بازرگانان یهودی از بغداد سنندج پیشه تجارته ازدیاد کلدانیان ب رو مهاجرت

تعداد  م .1911 تا م .1911 هایدر فاصله سال .رددا را ایالت نشان از رونق تجارت

از  یکی .(99: 1369 )گروته، شدندمقیم  بازرگان تبریزی و اصفهانی نیز در کرمانشاهاز زیادی 

حاجی خلیل  ،دست آورده ب در منطقه ست ثروت زیادیتوان که هایی شخصیت

 کنسولگری نداشتند ایران افع دول خارجی که درمنوی . (1391:81،ویهاولی) بودالدوله  وکیل

و آزاد  یموران انگلیسو مأ تانسانگل حمایت مورداو  .(1391:611)بایندر،داشت  عهده بر را

و  میزان نفوذ درباره بایندر .(1398:898 لسلطنه)احتشام ا گونه معامالت تجاری بودبرای هر

 آقا حسن بیش از صد ،دارای دویست و پنجاه دهکده است ایالت کرمانشاه» :آورده است شخصاین ثروت 

 .(616: 1391) بایندر «نوع انحصار خطرناک باشد تواند یک رچه ملک دارد. این برای دولت میپا

 های تجاری ساختزیر .1-0

و  رونق و آبادی شهر ،بر این ایالت گسترش روابط خارجی اقتصادی هاییکی از پیامد

صورت گسترده  به در تهران و جاهای دیگرشاه  فتحعلی .استآن  های اقتصادیزیرساخت

 در دولتشاه محمدعلی میرزا همین کار توسط پسرش. هایی انجام دادوساز ساخت

سال حکومت خود،  85طی  نیر ولهعمادالد (.399: 1389)هامبلی، کرمانشاه انجام گرفت 
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 ر کرمانشاه از اقدامات او استساخت بخش بزرگی از بازا که زددست به آبادانی در شهر 

 ساخت ،در توسعه اقتصادی مؤثریکی از اقدامات عمرانی . (1391:19،کثیرآبادی محمدی)

 :نویسدمی اولیویه در این زمینه .بود تجاری های کارونزائران و  های ویژهکاروانسرا
عدد  توانند در آنجا اقامت کنند.در ایران تنها محلی است که مسافرین می [کاروانسرا]این قسم ابنیه »

ها که تردد  تناسب است با وسعت دایره تجارت و کثرت و قلت امتعه تجارتی در تمامی راهمها در شهر  آن

مبلغ  [اما]گیرند نمیاً اهای عرض راه مطلقزل در کاروانسرکرایه من .شودمی [انجام]ها  در آن هاقافله

 «کنندمی تجارتی مطالبهبزرگ به جهت گذاشتن بار و امتعه های واقع در شهرهای اقلیلی در کاروانسر

 .(63: 1391) اولیویه
و ساخته در کرمانشاهان  (شه. 1811-1885) های متعددی در این زمانکاروانسرا

  .ندشدتعمیر 
این کاروانسرا بسیار وسیع و یکی از کاروانسراهای خوب  بناشده [سو قره] ودخانهدر نبش رکاروانسرایی »

روانسرا شهر تا بیست هزار حیوان بارکش در عرض یک ماه از چهل کا اوقات بعضی .مملکت ایران بود

  .(361: 1368اوبن،) «کنند عبور می [کرمانشاه]
 ؛آن اشاره کرد توان بهمی ه دنبال گسترش روابط خارجیاز جمله موارد دیگری که ب

 از های زواربا نیاز مرتبطمشاغل  ریزی و های توپکارگاه نک،با ،خانه تلگرافداث اح

 شهر» :نویسددر این باره می بایندر در سفرنامه خود بود. کاری صنعت زرگری و نقره جمله

تلگراف هم  و پست ،رواج داردری کا در این شهر صنعت زرگری و نقره ،حدود سی هزار نفر سکنه دارد ]کرمانشاه[

صوص خرید خ در ویلز .(611: 1391) بایندر «گوید سخن می یبه انگلیس خانه تلگرافند کارم ،قرار دارد

 که است کرده اشارهخوبی  هرنامه خود بدر سف صحنه شهرتیرهای چوبی تلگراف در 
کرد تا به قشون  و ایتالیایی را استخدام فرانسوی ،افسران انگلیسی ،میرزامحمدعلی 

)ویلز،  دهای منظم اروپایی درآورارتشرا به شکل  ها آنایلیاتی تحت فرمانش تعلیم داده و 

و  سازی تفنگ کارخانۀدر آنجا  و ؛قراردادکرمانشاه را مرکز سپاه خود  وی. (166: 1368

 ۀفرماندهی توپخان همچنین کارخانه و ریاست و مدیریت آن و کرد تأسیسسازی  توپ

 )کریمیان،واگذار کرد  باشی توپچیخان یوسف به نام یروس انافسر ی ازیک بهرا انشاه کرم

در خصوص رونق النهرین به ایران آمد  از راه بین م .1919گروته که در سال  .(68: 1396

 نویسد:می این شهر
ر بزرگ و دهد که مرکز کردستان ایران، شهها نشان میفقدان بناهای مجلل، انبوه خانه باوجود» 

طول بارویش شش کیلومتر است و  و کرمانشاه حدود شصت هزار نفر جمعیت دارد ،است بااهمیتی

 .(88-83: 1369) گروته« خواهد نیم وقت می ساعت و یک آنپیمودن 
واحد  وجود داشت که هفتاد واحد مسکونی هفت هزار حدود در شهر به روایت گروته

 ۀدوازد بر  بالغکرد، کی شهر که دولت دریافت میگمر عواید. یهودیان بودمتعلق به  آن
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بازار در شهر وجود  دهر حدود دچنانکه آمده است . بود (هزار روبل چهل)هزار تومان 

ی ها وجود کنسولگری .(68 :1369 ،گروته) یدرس می باب 661 ی آنها تعداد دکان وداشت 

 سیاسی و استراتژیک ثدارد که این شهر از حی آن نشان از کرمانشاه در شهر خارجی

بوده از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار دوران  این نسبت به سایر شهرهای ایران در

صدد بودند به واسطه دربا اشتیاق فراوان عثمانی  انگلستان وهای چراکه دولت ؛است

: 1356 )فالندن،های خود را در این شهر احداث کنند کنسولگری اهمیت جایگاه این شهر

به واسطه قرار گرفتن در مسیر تجارت و همچنین  ها کنسولگریبا احداث این  و (36

 در تجارت ،کرمانشاهان جهانی بین شرق و غرب و حضور کارگزاران اتباع خارجی در

 .(168: 1396 )ابوت، یافت ای مالحظهگسترش قابل  منطقه

بانک خارجی  سیسأت ،در کرمانشاه اقتصادیتغییر و تحوالت یکی دیگر از پیامدهای 

. 1918 سال درکرمانشاه  بهد وور پس از یمعروف انگلیس کارگزار رابینو .بودآن شهر در 

 تأسیس در این ایالت را بانک شاهنشاهی نخستین تا یت یافتمورأمکشور آن  طرفاز  م

 ،بعد از تأسیس بانک در کرمانشاه .(16-18-65 ۀسند شمار ،اسناد وزارت امور خارجه) نماید

به طوری  .بود انهای کرمانشاه اداره مالیاموررسیدگی به  ،آنمهم  های الیتفع نخستین

 انکرمانشاه ۀتذکر ۀو رئیس ادارکارگزار  ،الملک شریفکه در اسناد تاریخی آمده است، 

و در مقابل آن  معادل پانصد تومان از بابت تذکره به بانک داد 1386 رمضان 15در 

 1386همچنین در سال  .(89-6-89 ۀسند شمار ،خارجه امور وزارت اسناد) رسید دریافت کرد

 ۀاسناد شمار خارجه، امور وزارت اسناد)د شهای فروش تمبر دولتی را به بانک واگذار  هزینه ،ق.ه

بسیاری از محصوالت  بانک افزون بر وصول و امضای قبوض تجار، .(89-6-88و  83-6-89

سند  ،خارجه امور وزارت اسناد) فروخت میسایرین  هبو به نام بانک  کرداری میخرید آنان را 

از کارگزاری کرمانشاه طی تلگرافی  )مشیرالدوله( وقت وزیر امور خارجه .(19-1-158 ۀشمار

و  آورده عملبه  درباره مکان و مساحت کامل بانک خود را کرد که تحقیقات درخواست

وزارت امور . (61-5-61 ۀسند شمار خارجه، امور وزارت اسناد)قرار دهد وزارتخانه  در اختیار آن را

کرد تا برای حفظ و  کنگاور و کرمانشاه درخواست حکومت ازطی تلگرافی،  ،خارجه

محموله بانک شاهنشاهی در مسیر امنیت بانک و همچنین برای حفاظت و حمل 

 امور رتوزا اسناد) به استخدام درآورده و در اختیار بانک قرار دهد نگهباناسدآباد و کنگاور 

نسبت به پرداخت  شاهنشاهی را مکلف کرد تا همچنین بانک .(61-51-89 ۀسند شمار ،خارجه

امور  تمامی .(61-15-1 ۀسند شمار ،خارجه امور وزارت اسناد) ایدوام به مالکان در منطقه اقدام نم



 1991/11 تابستان و بهار ،1 شمارۀ ،9 سال شناسی،ایران هایپژوهش

 

 مسائلبا آغاز به کار این بانک جدای از  و شد میانجام بانک این منطقه توسط  پولی

 .به وجود آورد امور مالی، مالیاتی و پولی ایالت شگرفی در تحول و انتظام آن ای اشیهح

 هانکرمانشا نقش عتبات عالیات در رونق اقتصاد .0-0

د پیوسته درصد پادشاهان قاجارشد  عثمانی سببدر خاک  هوجود مزار امامان شیع

. داشته باشند زیارتی هایسفربا دولت عثمانی جهت انجام  اینهت دوستااتا مناسب بودند

راه  با عبور از مرزها به زیارت بروندتوانستند به راحتی می مردم شیعه ایران که مسیری

 مورد ایالتاین تجاری و همچنین زیارتی،  مواصالتیسبب وجود راه  به .بود انکرمانشاه

چنانکه در منابع و مصادر تاریخی این دورۀ آمده است؛  .گرفت قرارآنان  توجه

 ،به امامان شیعه برای نشان دادن ارادت خود شاه ناصرالدینو ، محمدشاه شاه فتحعلی

 ،شاه فتحعلیبه دستور  فرستادند. هدایا و نذورات فراوانی به عتبات عالیات می پیوسته

 ،نژاد زرگری) رفتاق میقر تومان به ارباب استحماهی یک هزا ،برای نذورات عتبات ههرسال

چهارصد صندوق خشت طال برای گنبدهای مطهر امام هادی  شاه لدینناصرا .(199: 1385

 ازهای طال این خشت .(8: 1391)عضدالملک، ی )ع( به عتبات فرستاد)ع( و امام حسن عسگر

 شد. و از آنجا به مزار امامان شیعه حمل  کرمانشاهبارگیری و به همدان و  تهران

 :نویسدعضدالملک در گزارشی در این باب می
آهنگ را بوسید و بر دیدگان کشید  لجام پیش، همایونی تعظیم نموده ۀاب واال )عمادالدوله( از دور به هدیون»

های مبارک را از پشت دیوار باغ و  خشت ازآنجا...  [رسیدیم]و چند قدم لجام را به دوش گرفت تا به در باغ 

 .(68 :1391) عضدالملک «ر به میدان نظام آوردهمیان شه
لوازم و ادوات آن از  معموالًکه  اقدامات فراوانی در عتبات عالیات انجام داد شاه ناصرالدین

در  در سفرنامه خوداو  .شدحمل می عثمانیداخل مرزهای  به انکرمانشاه طریق مسیر

 :آورده استاین باره 

در  ،بود مورأم مشرفِبه مرمت اماکن  [شاه ناصرالدین]شیخ عبدالحسین تهرانی مرحوم که از جانب من »

 های خشتاز  ،خیلی اعالء شده کاری کاشیاند و سقف را خوب ساخته و ستون ،ایوان ،طرف گنبد مطهر

 .های کاظمین هستند که زیاد آمده، مشغول طال کردن ایوان علیهماالسالم ین عسگرگنبد مطهر  یطال

 ،قالی فراهان و غیره بیاورندتعالی از  شاءاهلل ان .خوب نبود گفتم اندازه بگیرند رواق وهای روضه فرش

برادر شیخ عبدالحسین مرحوم گفتم برآورد  ،دیوارهای دور صحن کمی مرمت الزم داشت به شیخ محمد

طالی دور گنبد که  ... شوددر ضمن تعمیرات اماکن مقدسه تعمیر و اصالح  ؟کند چه قدر مخارج دارد

 .(66: 1389) جارقا «شهید است محمدشاه آقااز  ،کوچک و به یک اندازه است

نیز به زیارت عتبات عالیات  خود قاجارپادشاهان  ،عالوه بر اهداء نذورات و هدایا

و این امر  شدسبب ورود زوار فراوانی در این ایالت می ،شاهان قاجارپاد حضور ؛رفتند می



 (ش.ه .1012-1011) قاجار ۀثیر روابط خارجی بر تحوالت اقتصادی کرمانشاهان در دورتأ /02

شد و ضرورت ایجاب گسترده در حوزۀ مالی این ایالت به تدریج باعث تغییر و تحوالت 

یر ایاالت و تری از ساکه این ایالت از لحاظ امور مالی و بانکی در شرایط آرمانی دکر می

با  تقریباً که اآلخر جمادیدر بیستم  شاه ناصرالدین .قرار گیرد این عصر ایران والیات

با   خدمحشم و از سواره و پیاده و  تشکلبا اردوی مفصلی م ،شدمقارن میاواخر میزان 

راه  شاه از. دکرحرکت به سوی عتبات عالیات ز تهران ا ،هی ایرانپادشا درخورنمایشی 

. دش  از خانقین وارد خاک عثمانی پار وـرهس شاهانـکرمان به آنجا ازساوه به همدان و 

مشیرالدوله از  خان حسین میرزا ،طوری که آمده است در این سفر پر طمطراق هب

مسیر  ازسعی و مواظبت و در این سفر با مد آ او قبالـاستبه  استانبول تا کرمانشاهان

: 1399 )مستوفی، آوردند عمل بهشایانی پذیرایی شاه ایران  ازآن ها و تهیه سیورسات راه

روز به  رفتند میتعداد کسانی که به زیارت بر توجهات پادشاهان سبب شد تا  این .(119

 ؛نویسدمی خدمات به آنانو ارائه  افزایش تعداد زائرانۀ زمین دراوبن  روز افزوده شود.
منظور  به ند.زندر حدود شصت هزار نفر تخمین می ،گذرند تعداد زائرانی که ساالنه از شهر کرمانشاه می» 

لگری درجه اول در ونسیک ق ،مراقبت عبور مسافران و صدور گذرنامه برای زائران از طرف کشور ترکیه

گرفتند که سه قران عوارض می ،ارج کردن هر جنازهبرای خ ،گردیده است. سابق بر این دایرکرمانشاه 

 ]عمادالدوله[ وی .اند دو سال است مبلغ آن را به پنج قران افزایش داده .کرمانشاه بود جزو عایدات حاکم

زائران بیمار  ۀبرای مداوا و معالج که ؛کند صرف ساخت بیمارستان پانزده تختخوابی می راعایدات آن 

 وداروخانه  رسند. ضمناًتمیز است و به نظافت آن خوب می بیمارستان ایه اتاقاست.  شده احداث

اند. پزشک  عمل هم دارد. اغلب ابزار پزشکی و داروهای آن را از پاریس وارد کرده اتاقدرمانگاه مجانی و 

تهرانی است و اطالعات پزشکی خود را از پدرش یاد  اصالً ،شودکه دکتر عبداهلل نامیده می بیمارستان

 .(361-361: 1368) اوبن «گرفته است

ساالنه با عبور از کرمانشاه  از مردم شیعی مذهب ایران زیادی تعداد قاجار ۀدوردر  

این دوره آمده  شده ثبتهای به طوری که در گزارش رفتند.به زیارت عتبات عالیات می

: 1368)عیسوی، .دنکردسفر می به عتبات عالیات از زوار ایرانی ر نفرهزا صد  ساالنه ؛است

 را اوژن اوبن تعداد زائران است. شده  اعالم تریبیشآمار  هاگزارشاین در برخی از  .(199

 روزنامه بر اساس گزارش .(386: 1368) اوبنده است آور هزار نفرچهارصد بالغ بر 

هزار نفر از شهرهای  صد شش تا پانصد ساالنه ،ق .ه 1318الحجه  در ذی ،المتین حبل

 و شاید بتوان گفت در ثبتاگرچه  .(36: 1318 المتین، )حبلند اهشدمیق وارد و خارج عرا

 فالندن تعدادگزارش  کهرسد می نظر بهولی ، است شده راقغا گاهی ارقامضبط این 

در  .(196: 1356 )فالندن، دانست ترصحیحها را نسبت به سایر گزارش هزار زائر شصت

رفتند و یا یات میعتبات عال مکه و که به فراوانی های کاروان ادهمواره به تعد ،هاهسفرنام

 وقار هنگام عبور کاروان به .است شده  اشاره ،بردندبه بازارهای ایران می های تجارتیکاال
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که نزدیک بود  کنند میاز راه کرند و سرپل با شترهای فراوانی برخورد  الدوله اصفهانی

عتبات  هبوار ایرانی زتردد . (63: 1389 ،اصفهانی الدوله وقار) .پرت کند به دره کجاوه آنان را

)مرکز اسناد  برده شودای فراوانی از ایران به عثمانی کااله ،شد تجارت آنان سبب ات وعالی

 ،زائران شیعه که از قفقاز ۀکلی. (18، پرونده 18 کارتن: 1316 و تاریخ وزارت امور خارجه ایران،

افغانستان و مرکز ایران برای زیارت به  ،خراسان ،بحر خزرسواحل جنوبی  ،آذربایجان

ت برداشت محصوال با مقارن رسیدن آنانزمان  گذشتند.از این ایالت میکربال و نجف 

 دلیل به ،هنگام مراجعت وکردند  پاییز حرکت می اوایلاکثر زائران  کهراچ ؛بود کشاورزی

یافت برای اسکان کردن لی جای خاز نی شخصیهای  در کاروانسراها و خانهازدحام حتی 

 دریافتویزا  همردان سوار فقط از مطابق گزارش اسناد و روایات متون تاریخی د.شنمی

معاف  ،عوارض مربوط به آن پرداخت وویزا  داشتن ازودکان زنان و ک ،ها پیاده ؛دشمی

 آورد.غان میبه ارم زیادی عایدات کرمانشاه کنسولگری برای عبور زوار هر ساله .بودند

در خانقین از  عوارض «پیاستر»ده  قرنطینه و معاینات پزشکی مبلغ این پس از بر افزون

 ؛بلکه برای زوار نبود فقطاین رویه اما  ؛از مرز عبور کنند تا بتوانند شدگرفته میهر نفر 

صوم مع اماماناز طریق مرزهای ایران جهت تدفین در جوار مزار  ار جنازهها هزسالیانه ده

 درو سپس  کردندجواز دفن دریافت می معاینه انجام ازبعد  که ندشدنیز به آنجا برده می

در سفرنامه خود گروته  .دشاجازه عبور داده می ،پرداخت نیم لیره عوارض بانیز  خانقین

 :است به تعداد فراوان اجساد و اهمیت تدفین در عتبات عالیات به وضوح اشاره کرده
ی که حاوی نعش های درازویژه صندوق هب بها گرانهای های عظیم با بارکاروان [کرمانشاه] از این شهر»

ه ب (ع) حسینمرقد امام  تا در مجاور دبرنمی این مردگان را .شوندکربال حمل میه است و ب مردگان

کربال( ) .شمارندسخت این مکان را محترم می ،اند مذهب شیعه گرویدهه ایرانیان که ب .خاک بسپارند

-می کار به همدر حق ضریح کوچک پسرش  ،دارندروا می (ص) پیامبر همان احترامی که نسبت به قبر

 گروته «حمل گردد جا بدان بند یا جسدشانیان بر اینکه در کربالی حسین وفات یاتنها آرزوی شیع ،برند

(1369 :98). 

و کردهای مرزی از  باعرا ،هاترکسوءاستفاده ها به گاهی اوقات در برخی از گزارش

 ؛ئرانزا با استفاده از شرایط موجود و همچنین احساسات آنان .است اشاره شدهاین محل 

اضافه بر سازمان  مالیات ،کربال تشییع کننده ب اجساد را خواستند میکه  کسانی از

ی لگری ترک که از سوی شوراوپزشک قنسبه طوری که آمده است  .کردنددریافت می

در  را که قرار بودهای جنازه ؛نمایندگی رسمی داشت کرمانشاه درمبول بهداشتی اسال

زائران نیز  و عالوه بر آن حتی کردمعاینه می ،عتبات مقدس به خاک سپرده شوند جوار

استر حق ـیلغ ده پـهرکدام مب ازو  تندـگرف در مرز مورد معاینات پزشکی قرار می
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های چندین روز در مکان ،بایست می مۀ آنانه ،افزون بر این .کردندورودی دریافت می

خدمات  جهت ارائه دو دولت از سوی هرکه پزشکانی توسط مشخصی نگهداری و 

 .(8 ۀ، پروند1: کارتن 1318 اسناد ایران، مرکز) حضور داشتند آنها را معاینه نمایند بهداشتی

در مسئله  این ؛دنوگذشت تا اجازه دفن داده شمی ها باید سه سال از زمان فوتشانجنازه

زن  ،الدولهانیس عنوان نمونه جسد به .شدرعایت نمی نفوذ بامورد اشخاص بزرگ و 

 ایران، اسناد مرکز) جهت تدفین فرستاده شد عالیات عتبات به ،پس از فوت شاه ناصرالدین

ایران در  کارپرداز بر اساس گزارش .(قه.  1891سال 11 ۀسند شمار، 6کارتن مکمل، اسناد :1318

شد  داده انتقال هزار جنازه از ایران به عتبات عالیات بیست ،ق .ه 1891سال  در ،بغداد

 8و نجف  کربال در و عمومی های قبرستاندفن در  برای خانقین در قران 18 آن طیکه 

 .(168 ۀشمار، 11: کارتن 1891،ایران اسناد مرکز) کردنددریافت میقران بابت هر جنازه  16الی 

و  ها در خصوص حمل جنازه دولتینانعقاد قرارداد میان  وجود بااین مسئله سبب شد تا 

اسناد  :1891ایران، اسناد مرکز) صورت قاچاق نیز صورت گیرد  د بهحمل اجسا ،های آن مالیات

ارسال  حاصله از یمدهاآدر .(قه.  1896 حجهال ذی 89تاریخ سند  ،886 ۀسند شمار ،16کارتن  ،مکمل

 ،لنهرینا از طریق بین خروج زوار ورود و و شرعی برای علمای ساکن عتبات ۀجوو

 مرکز) بود اقتصادی ایرانیان در رونق اقتصادی دولت عثمانی جایگاه وخوبی بیانگر نقش  به

 اقتصاد ثیرگذار برأاز دیگر عوامل ت .(ش ه. 1318سال  ،89کارتن  ،31 ۀشمار ۀپروند ایران، اسناد

خود قرار  تأثیرقه را تحت طها بود که هم اقتصاد منقش راهزنی و غارت کاروانقه نطمن

در این چنانکه در روزنامه اختر  .بود راهزنانداد و هم منبع درآمدی برای قبایل و می

 درباره آمده است؛
یت و چند هزار زوار ایران به مالحظه اینکه در سمت غربی کرمانشاه امن تهران نامه تلگرافموجب  به»

 شیرین قصرآسایش مختل بوده است ناچار شدند از اینکه در بغداد توقف نمایند به سر سه قافله زوار در 

 .(1398/11:3 ،روزنامه اختر) «اند اکراد تاخت آورده اموالشان را غارت نموده

 

 و صادرات تولیدات .9

ر یک از ه که ؛نوع فرش مختلف وجود داشت 31تا  85حدود  ،عصر قاجار در ایران 

عبارت  یرانهای ای ترین انواع فرشمهم .ندشد میبافته ای های جداگانهدر شهرستان ها آن

 یهاباید فرش ها اینکردستانی و به ،شیرازی ،کرمانیکرمانشاهی،،فراهانی فرش :از بودند

صادرات  ،رواج تجارت دنبال به. (385: 1363 بنجامین،) کرد اضافه هم را ترکستانی

خصوص کرزن در  لرد .گسترش یافت تریاک و  فرش مانند ،این ایالت ت تولیدیمحصوال
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های کردی که در بازارهای اسالمبول و دیگر شهرهای بزرگ فرش» :نویسد میصادرات فرش چنین 

های خشن ها را زنان در چادر با هوای آزاد به کارگاه شود و آناز این منطقه صادر می ،هست [زمین]مشرق زهین 

آن،  تولید قالی و صادرات افزایش .(919: 1369) کرزن «بافندمی ،شودبی که بر کف زمین نصب میچو

در تولید پشم  عشایر که تقریباً ،قیمت پشم افزایش یابد و از این رهگذر تا دشموجب 

در  .(161: 1393 )سیف، دندش  مند بهرهشتر از دیگران بی ،موقعیتی انحصاری داشتند

چنین  رمانشاهک در بافی قالی در خصوص اهمیت رابینو در گزارش ،م .1881های  سال

 «شده است ثروت این ایالتاست و موجب افزایش  اراز اهمیت زیادی برخورد کرمانشاه بافی در قالی» :آمد است

 .(81: 1391 )رابینو،
 ایران در اکمیزان مصرف داخلی تری بود؛ترین صادرات ایران، تریاک یکی از مهم

و  ار محصول تولیدی بسیار ناچیز بودشاه نسبت به مقدخاصه دورۀ ناصرالدین اجارق عصر

به طوری که در اسناد  شد.صادر میاز کشور به خارج  مازاد محصول تولیدکنندگان

 سایر از تریاکبیشتر  تریاک ایراندر مرفین میزان تاریخی این دوره آمده است 

و  خوباز محصوالت بسیار  نظر کیفیت از ایران تریاکو  بود تولیدکننده کشورهای

خریداران  دیگردر کشورهای  تریاک ایرانطوری که  به رفت می شمار منطقه به مرغوب

د. قسمت عمده تریاک ایران شچین هم صادر میاین محصول به  و حتی ؛زیادی داشت

دورۀ کشت خشخاش در (. 396 :1389 قاجار،) شد میو اصفهان کشت  اندر ایاالت کرمانشاه

چنانکه در منابع و مصادر تاریخی . از اهمیت فراوانی برخوردار بود کرمانشاهان در قاجار

باغدار و از ثروتمندان منطقه به شمار سابقاً  که یک نفر عرباین دوره آمده است 

تولیدات این که به طوری  داد.گسترش را  کرمانشاهان در خشخاش کشت رفت، می

در زمان شد. صادر میای از آن  خش عمدهداخلی ب محصول عالوه بر تأمین نیاز

دی از مازاد محصول کشاورزان کرمانشاهی و اصفهانی به مقادیر زیا شاه ناصرالدین

محصوالت دیگری  ،ریاکت غیر از فرش وه ب (.98 :1389 قاجار،)گردید  می هندوستان صادر

 باعراو  دـشه میرستادـف داد ـبه بغ شاهـرز کرمانـریق مـاز ط های فیروزهدانههمچون 

 )پوالک، و یکی از کاالهای پر فروش آن منطقه بود ؛پرداختندمی  رای آنـوبی بـمت خـقی

رح ایرانی که ـبا ط شم و قالیـ، پگردو ،چون غالت صوالتیـصادرات مح .(389: 1368

 از این رو .در بغداد طالبان زیادی داشتهای کرمانشاهی با جلوه خاص خود طرح

: 1369 )گروته، کردمی یهم بازرگانی ایران برابرکرمانشاه با سایر مراکز مبازرگانی میت اه

و  خریداریرا سرخرمن  کشاورزان منطقه محصولبرخی موارد بازرگانان  درحتی  .(111

از این طریق  و کردندمیصادر  آن راق گمرکی ح گونه هیچقاطر و شتر بدون پرداخت  اب
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 برداری بهرهصحیح  طور به هازمین از تمام کشاورزان اگر .شدیعایدشان مسود سرشاری 

در سال  .(9: 1391 بایندر،) .توانستند ده برابر محصول بیشتر برداشت کنندمی کردندمی

شش  چنانکه ؛کردندتجارت می منطقهکرمانشاهی در سطح تجار  .1899ق  .ه 1899

 صددر بازار بیش از  تجاری داشتند وبمبئی معامالت گروه از تجار کرمانشاه با لندن ـ 

 از یکی .(198 :1366/8 ،)فلور به خود اختصاص داده بودنداعتبار  ریال( 618111) لیره هزار

 که ؛ها بوداحداث و تعمیر راه ،داشتثیر اقتصادی منطقه تأکه بر رونق  یاقدامات مهم

 :به آن اشاره دارد شاه ناصرالدین
 پیچ پیچ قاعده بهراه را  ،مور شدأش از عزیمت ما به ساختن این راه مسازی که پیگستیگر مهندس نما»

کرد خوبی حرکت می درنهایتکالسکه  که طوری بهاز میان خاک راه برده عریض و خوب  جا همهساخته و 

یکی ساختن این راه است که همیشه باعث راحت و  ،الحقیقه از آثار باقی و نتایج دائم این سفر من فی

 .(63: 1389) شاه ناصرالدین «م خواهد بودسالمت مرد

ایرانی خط قدیم  مهندسان ،شد میبه زیارت کربال مشرف  شاه ناصرالدین که هنگامی

 ،در دوران دولتشاه .(115: 1339 )دومرگان، ساختن یک خط تازه ترک کردندمنظور  را به

شد  ریذاگ می پایهصنایع نظا ،در کنار این امور .صنایع و حرف در کرمانشاه احیاء گردید

 و ندد شدفرانسوی به شهر وار هیئتگرفت که  رونق زمانی این امر ویژه به .یافت و رواج

شامل اماکن که حکومتی  عمارت و بازار ،مساجد ،خانهسربازۀ جدیداالحداث چون ابنی

شهری تمامی تأسیسات  شاید بتوان گفت .گردیدبنا بود  کرمانشاه در یحیتفر اداری و

: 1396)کریمیان، داشت تعلق علی میرزا دولتشاهمحمد انتصاب و حکمرانی ۀبه دور کرمانشاه

 از پیامدهای دیگر یکی مثالً ندهمۀ تحوالت به وجود آمده جنبۀ مثبت نداشت .(58

بود که در بحث مربوط به انتقال اجساد  وباگیر مانند  های همهانتقال بیماریاقتصادی 

تعداد زیادی از  ومیر مرگسبب  که ؛نمودمی درگیربه عتبات عالیات این منطقه را 

 که هنگامی ساکنین منطقه و حتی خالی شدن برخی از روستاها و مهاجرت آنان گردید.

 بین ایران مرز تا تمامی داد کبیر دستورامیر ؛مشاهده شد وبا بیماری م .1858در سال 

به منظور پیشگیری از  دولت تالش کرد م .1856در نوامبر  .دقرنطینه کننرا  عثمانی

 ،فلور)عتبات عالیات جلوگیری به عمل آید. به رفتن زائران ابتالی زوار به بیماری وبا از 

به موقع موجب شد تا جان تعداد زیادی از  اندیشی چارهتدبیر درست و  این .(896: 1396

ی به عمل و ابتالی آنان به بیماری وبا جلوگیر هزائران ایرانی در این سفر نجات داده شد

شیوع  به علتاختر  ۀروزنام گزارش بر اساس» چنانکه در روزنامه اختر در این باره آمده است؛ .آید

مرزی بغداد( از ورود تولیدات و کاالهای تجاری ایران تا  ۀدر خانقین )ناحی ،در بعضی از مناطق ایران و بابیماری 

این  همیشه نابراینب؛ (385 ،81 ۀشمار 81سال )روزنامه اختر،  «آید به عملممانعت ، ها یید صحت آنأت
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 هبر اقتصاد منطقه داشت نیز در برخی موارد اثر منفیو  پیامدهای مثبت نداشت ارتباطات

 .است

 

  نتیجه. 4

 و گسترش روابط یالملل سطح بین درشکل گرفته  توجه به تحوالت اقتصادی نوینبا 

 توجه موردبسیار  یهقاجار ۀبتدای دوردر اکرمانشاهان  ایران با سایر کشورها، اقتصادی

 ،وهوایی آبموقعیت جغرافیایی و استراتژیکی شرایط خاص  چون ی. عواملقرار گرفت

ار به ن قاجشاها ۀتوج« شاه فتحعلیپسر ارشد » دولتشاه میرزای محمدعلی حضور

 ات شد سبب و... خاک عثمانی در مرکز تجاریداد به بغ شدن تبدیل و عتبات عالیات

از طریق این ایالت  (عثمانیرهای دیگر )اروپایی ـ اقتصادی میان ایران با کشو روابط

داخل  ورود افراد غیربومی ازبه  توان میاقتصادی این تحوالت  پیامدهای گسترش یابد. از

 و خانه تلگراف ،خارجی های بانک تأسیس ،این ایالت تجارت عرصه در رکشو خارج و

مانند گمرک، بازار،  های تجاری و شهریزیرساخترد. همچنین ک اشاره ،کنسولگری

تولید افزایش  ... گسترش یافت.و ـ مالی تشکیالت اداریتولیدی،  کارگاه کاروانسرا،

بازدید  نیز از دیگر پیامدهای این روابط بود. کاالهای صادراتی مانند فرش و تریاک

 شدسبب و... اجساد انتقال ،عالیات تعتبا و زائران دیگر رهاینمایندگان کشو ،سیاحان

قاجار را به  ۀآمد در دور نوع رفت ترین حجیمو  بیشترین راه ارتباطی کرمانشاهان، تا

 های اصلی تجاری از کانون یکی به کرمانشاه این تحوالت سبب شد خود اختصاص دهد؛

 تبدیل شود. کشور
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 ق.ه. 1896 سال، 886 ۀسند شمار، 16 کارتنــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــ،

 ق.ه. 1891 سال ،11 ۀسند شمار، 6 کارتن ــــــــــــــــ، ـــــــــــــــ،

 .شه. 1318سال ، 31 ۀشمار ۀپروند ،89 کارتنـــــــــــــــ،  ــــــــــــــ،

 .16-18-65 ۀسند شمار ق .1381 ــــــــــــــ، ـــــــــــــــــ،

 .89-6-89 ۀشمار سند ق، 1381ــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــ،

 .89-6-88و  89-6-83 ۀشمار اسناد ،ق 1381ــــــــــــــــ،  ـــــــــــــ،ــ

 .61-5-61 ۀشمار سند ق، 1388ــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــ،

 .61-51-89 ۀشمار سند ،ق 1389ــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــ،

 .61-15-1 ۀشمار سند ،ق .1389ــــــــــــــــــــ،  ـــــــــــــــــ،

هامون  ،تهران ،3 ج ،قاجار یا شرح زندگانی من ۀدور واداریتاریخ اجتماعی  ،1399 ،مستوفی، عبداهلل

 انتشارات زوار.

سازمان اسناد  ، تهران،ها در قشون ایران عصر قاجار ایالت کرمانشاهان و نقش آن ،1395 ،مطلب مطلبی،

 ملی جمهوری اسالمی ایران. ۀبخانو کتا

 زوار. ،، تهرانالسلطنه خاطرات احتشام  ،1398 ،محمدمهدی ،موسوی

به کوشش رسول  ق.ه. 1819و مکه  عتبات سفرروزنامه  ،1389 ،اصفهانی، سکینه سلطان الدوله وقار

 نقش. گران چاوش جعفریان، تهران،

 ،غالمحسین قراگوزولوترجمۀ ، در یک قرن پیش سفرنامه دکتر ویلز ایران، 1368، جیمز چارلز ویلز،

 اقبال. جا، بی
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 ،امینی امیرهوشنگ ترجمۀ ،ملکم به دربار ایران جان سرروزنامه سفر هیئت  ،1368،ویلیام ،هالینگبری

 سرا. کتاب تهران،

 مهتاب.تهران،  تیمور قادری،ترجمۀ  ،تاریخ ایران کمبریج، 1389 ،جی . ار.گاوین هامبلی،

پژوهشگاه علوم  ، تهران،زاده یصنعتهمایون ترجمۀ  ،ایران در شرق باستان ،1381،ارنست هرتسفلد، 

 .انسانی و مطالعات فرهنگی
Nasiri, M. 1991, Nasiredd sah Zamaninda osmanli-Iran munasebwtleri 

Tokyo Institute for theStady of Languages and Cultures of Asia and 

Africa (Ilcaa). Tokyo University. 

Mcdaniel, A.1971, “Economic Change and Economic Resiliency in 19
th
 

Century Persia”, P.37. 


