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  چكيده
بازار كرمانشاه و نقش آن در ايالت كرمانشاهان  اين مقاله به بررسي شرايط ظهور و زوال

است. » كارل پوالني«مقاله مبتني بر آراء پردازد. رويكرد نظري  خورشيدي مي يزدهسدر سدة 
ها  روش پژوهش تاريخي و فنون گردآوري داده بررسي اسناد و مشاهدة كالبد بازار است. داده

ا ارادة كشورهاي اروپايي بر تجارت در سدة بازار كرمانشاه همزمان ب .1 دهند كه نشان مي
تبريز به دليل بيماري -پوتي-تبريز و قفقاز-رونق شدن مسيرهاي ترابوزان ميالدي، كم وزدهن

هايِ بخار در دجله و فرات، موقعيت  كرم ابريشم، حفر كانال سوئز و استفاده از كشتي
بازار از  .2سال پايدار ماند.  دصاستراتژيكي در شبكه مبادالت بازرگاني پيدا كرد كه به مدت 

» حك«الملل تحميل شد و در مناسبات اقتصادي و اجتماعي منطقه  بيرون و با اراده نظام بين
بود » بازارِ باراندازي«نشد، همچنين نتوانست زمين، كار و پول را وارد مبادله كند. بدين روي، 

شناسيِ  كرمانشاه بود. ريخت كه بيرون از شيوة توليد قرار داشت و نقش آن محدود به شهر
با شروع جنگ  .3شهر را تغيير داد و خيل عظيمي از بازرگانان را به شهر كرمانشاه كشاند. 

ارز ناچيزي را به آن  1306در سال » قانون تفتيش اسعار«جهاني اول بازار از رونق افتاد. 
نهايي را بدان وارد آهن سراسري ضربه  طوري كه از رمق افتاد و احداث راهاختصاص داد به

  ساخت.
 

  بازار، بازار باراندازي، حك شدگي، قانون تفتيش اسعار، كرمانشاهمفاهيم اصلي: 
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  مقدمه و بيان مسئله
ها مازاد محصول كردند. آن هاي قديم افراد كاالهاي مادي را در بازارهاي محلي مبادله مي از زمان

كردند. با توجه به  ريق احتياجات خود را برآورده ميرا با كاالهايي كه نياز داشتند تهاتر و از اين ط
هاي مختلف پا گرفتند (نك به  گاه وضعيت اقليم، انواع بازارها از زمان گردآوري و شكار در سكونت

هاي توليد  ) اين بازارها به صورت ارگانيك و زاييدة شيوه1395اغلو و رابينسون،  ؛ عجم1394سوجا، 
هاي درياي  داري (حوزه مديترانه)، فئوداليسم (قاره اروپا و حوزه )، برده1 گردآوري و شكار (نوتوفيان

ها و مسيرها اجازه  بالتيك و مديترانه)، توليد آسيايي (جوامع شرقي) بودند. به ميزاني كه جاده
شدند. حمل و نقل دريايي همواره بستر  دادند و امكان حمل كاال وجود داشت بازارها پررونق مي مي

راي ترانزيت كاال بود و به نسبت مسيرهاي كوهستاني و بياباني ارجحيت داشت. كشور مناسبي ب
ايران به عنوان پل شرق و غرب جهان همواره در مسير كاروانيان بوده و در طول تاريخ بازارهاي 

شناسيِ شهرهاي ايراني متاثر از بازار  روي ريخت متعددي در شهرهاي آن وجود داشته است. بدين
خشي از مركز شهر به عنوان مكاني سرپوشيده و داالن مانند بنام بازار بدان اختصاص داشت بود و ب

). بنا بر اقتضائات تاريخي و متاثر از شرايط اقتصادي و 1391پور  ؛ اباذري و قلي1353(نك به اشرف، 
  دادند. گرفتند و يا به مرور جايگاه خود را از دست مي سياسي بازارها رونق مي

هاي پرآب)، همواره  هاي حاصلخيز و رودخانه مانشاهان به جهت اقليم مناسب (دشتايالت كر
هاي دامي و كشاورزيِ ايران بوده است (عيسوي  انبار غله و توليد كننده گوشت و بسياري از فرآورده

مازاد منطقه » بري دهقاني سهم«و » رويكوچ«). دو شيوه توليد 1393؛ رابينو 1369؛ گروته 1362
شد. در  جا به اقصي نقاط كشور و يا حتي بغداد صادر ميفرستادند و از آن بازار كرمانشاه مي را به

طول حكومت افشاريه و زنديه بازار محلي در كرمانشاه وجود داشت كه محل دادوستد منطقه بود و 
شبكه  كرد. اما در دوره قاجار كرمانشاه به گره تجاري تبديل شد و در اي عمل مي در مقياس منطقه

هاي تجاري سايكس، ماسون از انگلستان  اي پيدا كرد. شركت روابط اقتصادي جهان جايگاه برجسته
خود را » شهبندري«ها سركنسولگري داير كردند و حكومت عثماني  در كرمانشاه شعبه زدند. روس

ين بازار تاسيس كردند تا سهمي از تجارت اين بازار پررونق داشته باشند. تا كنون شرايط ظهور ا
اي كرمانشاه به يكباره به  پررونق توضيح داده نشده است و مشخص نيست كه چگونه بازارِ منطقه

المللي متصل شد. آيا اتفاق خاصي در ارتقاء ابزار توليد رخ داد و محصوالت زيادي روانه  بازارهاي بين
و يا اين بازار از بيرون به  جايي كاال را تسهيل كرد؟هايِ حمل و نقل، جابه بازار شد؟ آيا زيرساخت

ايالت كرمانشاهان تحميل شد. رابطه اين بازار با شيوه توليد اقتصادي و نقش آن در زندگي شهري 
  كند به سه سوال زير پاسخ گويد. مورد كندوكاو قرار نگرفته است. بنابراين اين مقاله تالش مي

 
1 .Natufians 
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  و تحت چه شرايطي ظهور كرد؟خورشيدي چگونه  13الملليِ كرمانشاه در سده  بازار بين-1
هاي بازار و مختصات آن چيست و چه تاثيري بر زندگي شهري در ايالت كرمانشاهان  ويژگي-2

  داشته است؟ 
  چرا در اوايل سدة چهاردهم بازار كرمانشاه از رونق افتاد؟-3
  

  چهارچوب نظري
دگرگوني بزرگ: «تاب ) در ك1391( 1پوالنيهاي كارل  رويكرد نظري اين مقاله مبتني بر انديشه

اي دارد و  هاي گسترده و پردامنه است. اين كتاب تحليل» هاي سياسي و اقتصاديِ روزگار ما خاستگاه
هاي از آن مطرح خواهد شد. پوالني در  قابل خالصه كردن نيست بنابراين به فراخور موضوع شاخه

تا نشان دهد بازار در جوامع گيرد  هاي انسانشناسي و تاريخي زيادي بهره مي اين كتاب از داده
نزد » پتالج«و » كُوال«باستاني جداي از بافت اجتماعي، سياسي و فرهنگي نبوده است. وي به رسوم 

در فئوداليسم » دهيِ خانوادگيسازمان«هاي باستاني و  در تمدن» اصل بازتوزيع«قبايل ابتدايي، 
اال به دنبال كسب منزلت و آبرو بودند و ها افراد با ولخرجي و معاوضه ككند كه در آن اشاره مي

كند تا  انسان عمل نمي«ها وجود نداشت. در اين جوامع انگيزه كسب سود و فروش كاال در ميان آن
كند تا از منزلت  اش در تصاحبِ كاالهاي مادي حفاظت كند بلكه عمل مي از منفعت فردي

). 120: 1391(پوالني، » اش ياز اجتماعياش و از امت اش صيانت كند، از مطالبات اجتماعي اجتماعي
گيرد تا نشان دهد در جوامع گذشته اقتصاد  را به كار مي» حك شدگي«پوالني در اين بخش مفهوم 

در مناسبات اجتماعي و اقتصادي حك شده بود و برخالف ادعاي اقتصاد مدرن، اقتصاد نه مستقل 
طور كلي در اين جوامع انسان موجودي بلكه تابعِ سياست، مذهب و مناسبات اجتماعي بود. به 

  اجتماعي است تا اقتصادي.
دهد كه چگونه  نشان مي 19ميالدي در اوايل قرن  15نويسنده با مطالعه دقيق تاريخي از قرن 

زمين، كار و پول به مرور و در جريان روابط اجتماعي و اقتصادي وارد نظام مبادله در بازار شدند و 
دهي جامعه رخنه كرد. در اين گر به سازمان ه بيان ديگر بازارِ خودتنظيمنقش كااليي پذيرفتند. ب

گرفتند و حمايت  شهرها، بازارها را هم در بر مي«روند، الگوي بازارها هم عوض شد در ابتدا 
). اما دولت موانع تجارت را از بين 144: 1391(پوالني » كردند كردند و از رشدشان ممانعت مي مي

را تا سطح ملي گسترش داد و بحث رقابت و انحصار را پيش آورد. نتيجه مداخالت برد و حوزه آن 
نيروي كار در بازار آزاد تعيين شد؛ پول از ساز و كار خودكار تبعيت كرد؛ و «دولت عبارت بودند از: 

). نتيجه 12: فصل 1391(پوالني » كاالها مجاز شدند به راحتي در مرزهاي جغرافيايي حركت كنند

 
1 .Polanyi, K 
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ميالدي  19شد كه در سراسر سدة » گري بازار خود تنظيم«و رشد » آيين ليبرال«وندها تولد اين ر
هاي اجتماعي در  هاي بزرگ اجتناب كردند. انقالب دول اروپايي از جنگدر جهان مسلط شد. 

بسر  1914تا  1815ها در صلحي نسبي از كشورهاي مركز به مرور فروكش كردند و اغلب آن
المللي بود. تمام كشورهاي اروپايي خواهان  والني براي اقتصاد بازار و بازرگاني بينبردندكه دوره ط

توانست در خالل جنگ  المللي بستگي داشت كه نمي تجارت به نظام پولي بين«صلح و تجارت بودند. 
). بنابراين صلحي صد ساله بر كره زمين 69: 1391(پوالني، » طلبيد عمومي كار كند. صلح مي

  د و كشورها به تجارت پرداختند. مستقر ش
هايِ ليبرال   گر و دولت هايِ صلح صد ساله چهار نهاد توازن قوا، پايه طال، بازار خودتنظيم بنيان

هاي  جنگهاي بزرگ پرهيز كردند.  اراده كشورها بر تجارت بود و از جنگبودند. در اين صد سال 
شد، توازني در سطح دول بزرگ  حل و فصل ميداد اما با اراده قدرتمندان  كوچكي در جهان رخ مي

ها براي تجارت نيازمند نظام پولي پايه كرد. آن المللي كار مي برقرار شد و نظام ماليه در سطح بين
طال بودند تا بتوانند كاالها را به نقاط مختلف كرة زمين صادر و در هر جايي كه الزم بود 

توانستند با برخي اقدامات مانند  از بازرگاني ميگذاري كنند. كشورهاي هنگام كسري تر سرمايه
كاهش پايه پولي، كاهش واردات و افزايش صادرات كسري خود را جبران كنند. نهاد سوم بازار خود 

زدايي هر گونه قيد و بندي را بر روندهاي سرمايه از بين ببرد  گر بود كه تالش كرد با مقررات تنظيم
دست آخر به همين دليل است كه كنترل اقتصادي توسط بازار، «گر گردد.  و خوداتكا و خودتنظيم

دهيِ جامعه دارد: اين دقيقاً يعني ادارة جامعه همچون ملحقة گيري براي كليت سازمانپيامد چشم
كه نظام اقتصادي در مناسبات اجتماعي حك شود، مناسبات اجتماعي در  نظام بازار. به جاي اين
آن » فك شدگي«). جدايي بازار از جامعه سبب 21: 1391والني، (پ» شود نظام اقتصادي حك مي

شد و تالش داشت كه مستقل از جامعه به حيات خود ادامه دهد اما چنين چيزي به طور كامل 
شود  وقت به طور كامل محقق نميشهرگرايي است و هيچممكن نيست. زيرا فك شدگي نوعي آرمان
بار است. استدالل پوالني اين است كه زمين، كار و پول سه  چرا كه نتايج آن براي زندگي بشر فاجعه

ها سبب شوند. زيرا كااليي شدن كامل آن كاالي موهوم هستند و هرگز به طور كامل كااليي نمي
تخريب محيط زيست، برداشتن هر گونه سياست حمايتي از كارگران و رهاسازي قيد و بندهاي مالي 

شدگي كامل رخ  دهد كه فك عه روبرو خواهد شد و اجازه نميشود كه در نهايت با واكنش جام مي
جنبش «كند. پوالني از  دهد. جامعه ممكن است به لبه پرتگاه برود اما در نهايت از خود دفاع مي

كند. جنبشي كه برخاسته از دل جامعه و نيروهاي  در برابر تعرضات بازار آزاد صحبت مي» مضاعف
پيوندند.  امعه گاهي كنشگران عرصه اقتصادي نيز به اين جنبش مياجتماعي است. عالوه بر افراد ج

هايي  هاي اجتماعي و بازار آزاد نتوانند مشكل را حل كنند احتمال دارد ضدجنبش چنانچه جنبش
  بست ديگري به وجود آورند. حل باشند و خود بن مانند فاشيسم به دنبال پيدا كردن راه
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  شناسي روش
 13يخي است. جامعه مورد مطالعه نهاد بازارِ كرمانشاه در سده روش بررسي اين مقاله تار

ها اسنادي و مشاهده است. اسناد مورد مطالعه در اين پژوهش  خورشيدي است. روش گردآوري داده
وجود دارند كه اطالعات فراواني از  13و  12هاي زيادي در قرن  ها: سفرنامه سفرنامه-1عبارتند: 

كه به زبان  رستمام سفرنامه هاي در دستاند.  يالت كرمانشاهان ارائه دادهوضعيت اقتصادي و بازارِ ا
ها نيز نقش موثري  هاي اقتصادي: اين گزارش گزارش-2فارسي و انگليسي بودند مد نظر قرار گرفتند. 

كتب -3ها استفاده شد. رسي وجود داشت از آندر فهم موضوع داشتند و تا جايي كه امكان دست
خورشيدي وجود دارد  13يخ اقتصادي: چندين اثر در باب تاريخ اقتصادي ايران در سدة مرتبط با تار

آرشيو ملي ايران: اسناد مرتبط -4كه جملگي خوانش و مطالب مرتبط با اين مقاله مستخرج گرديد. 
  با بازار كرمانشاه بررسي شدند.

شناسيِ آن  مانشاه كه ريختمشاهده: مشاهده ديگر فن گردآوري داده در اين مقاله بود. بازار كر
كه نام سازندگان همچنان تغيير نكرده بارها و به كرات مورد مشاهده قرار گرفت. با توجه به اين

هاي بازار هنوز باقي است مراحل ساخت بازار از طريق مشاهده و تطبيق آن با اسناد و  بخش
  هاي مرتبط مشخص شد. پژوهش

دهي ين مقاله در پنج مرحله تجزيه و تحليل شدند: سازمانهاي ا فنون تجزيه و تحليل داده: داده
ها؛  هاي مختلف اين داده ها؛ وارسيِ ادعاي پژوهش؛ جستجو براي توجيه بندي داده ها؛ طبقه داده

  ). 157-162: 1381نوشتن و تهيه گزارش (مارشال و راسمن، 
 

   بازار كرمانشاه در دورة زنديه
بازرگاني در دستور كار قرار گرفت،  ،ها ها و تاسيس زيرساخت در دوره زنديه به دليل امنيت راه

زمان حكمرانيِ مصطفي  1175اما بازرگاني كرمانشاه محلي و كم رونق بود. اوليويه  در سال 
ها و فرانسه  رسد. هلندي ها با ايران به دو ميليون ريال نمي بازرگاني روس«دهد:  خان گزارش مي قلي

اند. انگلستان تجارت با بوشهر را به بصره تغيير داده است و جامعه  كرده به طور كلي ايران را ترك
(اوليويه، » هدف وي بغداد و شام است و داد وستد وي با ايران محدود به مرزهاي شرقي است

ها به  هاي محلي، شورش ميرمهنا و حمله فرانسوي رسد آشوب ). به نظر مي179-176: 1371
-بازرگاني انگلستان از بوشهر به بصره نقش داشت. مسير بغداد جايي دفتربندرعباس در جابه

ها مانند ثعلب، زيره و يا نشادر، ترياك،  محدود به ادويه«كرمانشاه تجارت اندكي با عثماني داشت و 
پادزهر و غيره، چوب گيالس، پوست بره، تنباكو، ابريشم، شال كرمان، اسب و شتر است كه از ايران 

مقابل ايران قدري خرما و اندكي برنج و مقدار كمي كاال از فرنگستان وارد شود و در  صادر مي
چه كه از گزارش اوليويه پيداست عالوه بر بازرگاني محلي ). آن180-181: 1371(اوليويه، » كند مي
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تا تفحص بارها و امتعه همراه و «چي است كه سعي دارد  و كم رونق، حضور گمرك و فردي گمرك
). در منابع معلوم نيست انتقال گمرك از همدان به كرمانشاه 30: 1371(اوليويه، » دسياق ديواني كن

  چه زماني صورت گرفته است. 
جامعه بازرگان كرمانشاه . «المللي ارتباط محدودي داشت بازار محليِ كرمانشاه با شبكه بين

امون عمدتاً بغداد؛ آمد محدودي در مناطق و اياالت پير و پا بود كه با رفت تاجر خرده 50شامل 
 1179هاي در فاصله سال). «93: 1983(امانت، » كردند اصفهان، تبريز، كاشان و همدان فعاليت مي

» برابر شد 1خورشيدي بازرگاني جهاني حدود پنجاه برابر و بازرگاني خارجي ايران دوازده 1293تا 
در پايان  ش چشمگيري داشت.). تجارت مصر، تركيه، سوريه و عراق نيز افزاي107: 1362(عيسوي، 

كرمانشاه به عنوان بندر ورودي كاالهاي بريتانيايي و هندي، دست كمي از «خورشيدي 13سده 
: فصل 2018(فلور، » درصد كمتر از بوشهر بود 10بوشهر نداشت و حجم معامالت ساالنه آن تنها 

ركز بازرگاني پررونق و يكي از المللي و داخلي به يك م متاثر از شرايط بين 13). كرمانشاه در سده 6
  هايِ كليدي شبكه تجاري اتصال ايران با دنياي بيرون تبديل شد. گره

   
        ظهور بازار بين المللي كرمانشاه

هاي  ) دهه1374هاي بزرگ اجتناب كردند. اريك هابزباوم ( از جنگ 19دول اروپايي در سده 
» هاي رشد تجارت خارجي بود سال 1834-64ي ها سال«ناميد. » عصر سرمايه«مياني اين سده را 

هاي كوچك در مستعمرات توازن قوا برقرار بود. منازعه جدي  ). عليرغم جنگ25: 1362(عيسوي،
ها بر روابط شد. اراده آن هاي بزرگ حل و فصل مي صورت نگرفت و در صورت بروز توسط قدرت

اقتصاد ايران با ابتكار «خورشيدي  13تجاري با جهان به ويژه مستعمرات بود. بنابراين در سده 
» المللي وابستگي پيدا كردگذاران غربي و تجار ايراني با اقتصاد نوپاي جهاني و بازارهاي بينسرمايه

هاي  هاي كشاورزي و ديگر مواد خام و وارد كننده پارچه ايران صادر كننده فرآورده ).1359(اشرف، 
مناسبات بازرگاني كرمانشاه تحت تاثير انگلستان، روسيه، اروپايي و ساير كاالهاي توليدي بود. 
كرمانشاه به دليل هموار بودن، كشتيراني و خط آهن  -بغداد-عثماني و آلمان قرار داشت. مسير بصره

نويسد: كرمانشاه فرودگاه  مي 1241به مسير مناسبي براي تجارت تبديل شد. دورششوار در سال 
).  انگلستان و عثماني همواره در تامين 177: 1378رسند ( ميهمه كاالهايي است كه از بغداد 

   كردند. امنيت اين مسير با حكام محلي همكاري مي
تمايل كشورهاي اروپايي به بازرگاني، با سركارآمدن محمدعلي ميرزاي دولتشاه، فرزند بزرگ 

سال  100ت مدشاه، و تالش وي براي آرامش نسبي و رونق بازرگاني همزمان است. به فتحعلي
 

 )1366اند (بنگريد به كاتوزيان، عدد را قابل ترديد دانسته نظران تاريخ اقتصادي ايران اين. بسياري از صاحب1
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خورشيدي) در منطقه صلح و امنيت برقرار شد. درگيري با كشور عثماني كم شد و  1186-1285(
هاي كوچك و پراكنده تا شورش  ساله دست يافتند. ايالت و طوايف عليرغم درگيري 100به صلح 

شورشيان اي به وجود نياوردند. راهزنان و   هيچ مشكل بزرگ و دوره 13ساالرالدوله در پايان سده 
خورشيدي) نتوانستند مشكل  1323-1327سركوب شدند و در هنگام فترت دوره محبعلي ماكويي (

راهي، ماموران  سراهاي بينهاي الزم نظير كاروان جدي براي بازرگاني به وجود آوردند. زيرساخت
، كنسولگري ها، قوانين عادالنه گمركي، اراده حكام براي تجارت و كنسولگري بريتانيا امنيتي جاده

روسيه و اراده عثماني بر داير بودن اين تجارت جملگي در شكوفايي تجارت كرمانشاه نقش داشتند. 
كرد موقعيت  جاييِ كاال جذب ميچيزي كه كرمانشاه را به عنوان يك مكان جابه آن«ها عالوه بر اين

رهاي بغداد، تهران، كيلومتر از شه 500تا  400استراتژيك آن بود كه به طور يكسان با فاصله 
(كرزن، » هاي مستقيم موجود بود جاها راهاصفهان، رشت و تبريز قرار داشت كه براي رفتن به اين

   جايي كاال وجود داشت:). در عهد قاجار پنج مسير جابه558: 1، ج 1982
  تبريز-ترابوزان-1
  تبريز- پوتي-قفقاز-2
  يزد-كرمان-بندرعباس-3
  اصفهان-شيراز-بوشهر-4
  كرمانشاه -بغداد-هبصر-5

خورشيدي خيلي  13رشت) در سده - خزر-نيشابور) و (ولگا-مشهد-قندهار-دو مسير (كراچي
- 76: 1378؛ دورششوار، 236-37: 1362؛ عيسوي، 2018؛ رابينو 1982اهميتي نداشتند (كرزن 

اه كم ترين مسير بازرگاني بود. به مرور اين ر هاي نخست اين سده، مسير نخست مهم ). در دهه175
رونق شد. دو دليل كاهش اهميت آن عبارتند از: نخست، كاهش محصول ابريشم ايران به دليل 

). در نتيجه قدرت خريد مردم كم 1239گسترش بيماريِ كرم ابريشم (مرض ماسكاردين در سال 
شد و بهاي حمل و نقل چارپايان به دليل جنگ ارتش روسيه و عثماني باال رفت. دوم، گشايش 

هاي بخار در دجله و فرات است كه مسير حمل  و كشتيراني با كشتي 1248سوئز در سال كانال 
  ).112:  1362كاالهاي اروپايي به ويژه انگلستان به بغداد را كم كرد (عيسوي، 

به يكي از پنج راه تجارت ايران در  1تهران-همدان- كرمانشاه-راه بغداد« در نتيجه اين تحوالت،
به طور عملي اين «دهد  ). كنسول بريتانيا گزارش مي187: 1358(چريكف،  »دوره قاجار تبديل شد

 
- كرند- ذهاب سرپل-قصر شيرين- خانقين-غزل رباط-شهرآباد-يعقوبيه- بني سعد-تهران: بغداد-كرمانشاه-. مسير بغداد1

-شميران- نوبران-زره- مارك خرابه- مله گرد-همدان- اسدآباد- كنگاور- صحنه- بيستون- كرمانشاه- ماهيدشت- آباد هارون
  )137-138: 1393؛ رابينو 51ص  1: ج 1892تهران (كرزن، - رباط كريم- آباد خان- كوشك
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رسي به ايران غربي است. ... راه كرمانشاه تامين كننده مناطقي مانند تنها راه موجود براي دست
كند. يك  كردستان، همدان و اراك است و حتي به طور جدي با بازرگاني اروپا در اصفهان رقابت مي

شود.  شد اما االن مقدار اندكي از آن شهر وارد مي ي از بازرگاني از تبريز هدايت ميزماني بخش خاص
رسند از رشت و  اي و ابزارآالت كه در بازارها به فروش مي كاالهاي روسي مانند نفت، ظروف شسشه

خرمشهر و -). مسير بمبئي15: 2260: شماره 1879(دي سي آر، » شوند از طريق همدان وارد مي
هاي بادباني قديم در دجله و فرات) توسط سيستم  كشتي بخار به همراه كشتي 6بغداد (-خرمشهر

شد  حمل و نقل برادران لينچ و از بغداد تا كرمانشاه با چارپايان (اسب، قاطر و شتر) جابجا مي
 320مسير بغداد تهران ). 177: 1378؛ دروششوار 255و  262-65: 1362(بنگريد به عيسوي، 

روز به  60تا  40هاي بخار فاصله خليج فارس تا بغداد را از  تهران بود. كشتي-ر از بوشهركيلومتر كمت
مايل در عرض  520كاالها از بغداد از راه قصرشيرين در كرمانشاه به مسافت «روز كاهش دادند.  5

طوالني بودن جاده بوشهر تهران و كسادي مسير ). 239: 1362(عيسوي، » شوند روز منتقل مي 35
، كرمانشاه را تبديل به مسير مناسبي كرد كه امكان 1بريز و ناامن بودن مسيرهاي فرعي ديگرت

خورشيدي ارزش متوسط  1243-1244در سال «ساخت. بازرگاني بغداد با فالت ايران را ممكن مي
طور معمول دو دينار بود به 52000ميليون پياستر عثماني يا معادل  8/5كل صادرات واليت بغداد 

 20كل واردات ساالنه بغداد حدود ). «183: 1362(عيسوي، » شدوم صادرات به ايران ارسال ميس
هجري شمسي بود. بيش از  1246دينار رايج در سال  182000ميليون پياستر عثماني يا حدود 

در سال ). «184: 1362(عيسوي، » آمدميليون پياستر از ايران مي 7/11نصف اين مقدار  يعني 
ارزش  1285سال «قران بود.  9867477قران و صادرات    46749979واردات از بغداد  كل 1280

(گروته، » ميليون مارك بود 34حدود  1287ميليون مارك، سال  29، 1286ميليون مارك،  26كل 
ستد ودر بازارهاي كرمانشاه تجارت و داد«دهد:  گزارش مي 1282). جكسن در سال 99: 1369

هاي محلي از قبيل غالت، گندم، جو، ميوه، صمغ و ترياك با رونق تمام جريان همحصوالت و فرآورد
گردد و مقداري نيز كاالي خارجي نيز جا صادر ميدارد و عالوه بر آن صدور كاالهايي كه از طريق آن

در ايران امروز كمتر «نويسد: ). رابينو مي269: 1382(جكسن، » هاست، بازار گرمي دارددر زمره آن
ها از لحاظ تجارت توان يافت كه با وجود ظلم و تعدي حكام محلي و بدي و ناامني جادههري ميش

به رونق و شكوفايي كرمانشاه باشد. كرمانشاه دروازة ورود همة كاالهايي است كه از راه بغداد از 
  ).40: 1393(رابينو، » شوندانگلستان، هند و خليج فارس به ايران وارد مي

 
بانه، - سقز- دژ)، سليمانيه رواندوز (رويين- ها همچون مهاباددهد: ديگر راهخورشيدي گزارش مي 1286. گروته در سال 1

خورند. د كه به درد قاچاقچيان ميالعبوري هستنهاي صعباهواز كوره راه- بختياري- سنندج،  اصفهات- مريوان- سليمانيه
  دزفول نيز به خاطر نافرماني ايالت تقريباً امري محال است.- آبادخرم-عبور و مرور از راه بروجرد
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هاي نخي  پارچه«جي كه در بازار حوزه كرمانشاه مبادله مي شدند عبارت بودند از: كاالهاي خار
: 1362هاي دانماركي (اوبن، انگليسي يا هندي، قند فرانسوي، سيگارهاي دخانيات تركيه و نوشيدني

  درصد كل واردات را تشكيل مي 22). منسوجات 1370)؛ چيت بريتانيا و قند مارسي (بايندر، 340
). نيمي از واردات بريتانيا به ايران از طريق كرمانشاه بود. 2: 1887: 113ي سي آر، شماره داد (د

سهم روسيه از بازار كرمانشاه  1289شد. تا سال  عمده سهم تجارت كرمانشاه توسط بريتانيا انجام مي
ريشم ). صادارات كرمانشاه مانند پنبه، صمغ، اب27: 1911شد (كاس،  درصد ارزيابي مي 20حدود 

جا به اروپا و عمدتاً بريتانيا و بازار خام، فرش، تنباكو، پشم، ترياك، ميوه خشك شده به بغداد و از آن
شد.  هر دو كشور تالش كردند كه با ايجاد كنسولگري در كرمانشاه سهم خود را  عثماني ارسال مي

ي بغداد كرمانشاه پس از بيشتر و شبكه مالي خود را تقويت و مبادله را تسهيل كنند. راه بازرگان
به عنوان مركز مايحتاج ايران اهميت زيادي كسب كرد و تاثيرات زيادي بر ايران و شهر  1259

  كرمانشاه داشت.
  

  نقش بازار بر ايالت و شهر كرمانشاه
الملل بر  بازار برخاسته از بطن مناسبات اقتصادي و اجتماعي نبود و از بيرون و با اراده نظام بين

رمانشاهان تحميل شد. اين امر پيامدهاي متعددي را بر ايالت و شهر كرمانشاهان داشت كه ايالت ك
  توان به موارد زير اشاره كرد. مي

الف) تجارت ناشي از پويايي اقتصادي ايران نبود، بنابراين، صنايع داخلي كم كم رو به زوال 
وجات منچستر را نداشتند و به نهادند. صنايع نساجي اصفهان، كاشان و يزد ياراي رقابت با منس

). تنها 1362: فصل چهارم؛ عيسوي 1359؛ اشرف 1356شدت تنزل پيدا كردند (بنگريد به فالندن 
هم توليد و هم صادرات آن افزايش يافت.  13هاي پاياني سده  صنعت فرش متفاوت بود و در دهه

تي آن كشورها سبب رشد اقتصادي المللي به مواد اوليه و صادارات كاالهاي صنعنياز بازارهاي بين
شده بود. بنابراين، ايرانيان در زمينه صدور مواد اوليه نظير ترياك، ابريشم، پنبه، تنباكو و خشكبار 
متخصص بودند و نه در توليد كاالهاي صنعتي. صنعت بخش ناچيزي از اقتصاد ايران در عهد قاجار 

در «دهد در هنگامه جنگ جهاني اول گزارش ميآمد. بلوشر بود و در كرمانشاه اصالً به چشم نمي
شود كار دست است و در بازار تهيه كرمانشاه خبري از ماشين نيست هر چه ساخته و پرداخته مي

هاي اروپايي منحرف اي خوش كه به تبعيت و تحت تاثير نمونه و سرمشقگردد، آن هم سليقهمي
). گزارش بلوشر 86: 1363» (ن ماهرانه استكاري كرمانشاهياخصوص مسگري و نقرهنشده است. به

رسيدند. صنايع دستي كرمانشاه به پاي تهران، رشت، اصفهان، كاشان، تبريز و يزد نمي دهدنشان مي
با اين وجود، صنايع دستي در توليد بخشي از بازار سنتي نقش ايفا كردند و به گسترش شهر كمك 

  كردند. صنايعي كه صرفاً فروش محلي داشتند.
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ب) تجاري شدن كشاورزي: كشاورزي به سمت محصولي هدايت شد كه در اين دادوستد 
كرمانشاه، [ترين محصول كشاورزي نقدينه آفرين در غرب  عمده«المللي خريدار داشته باشد.  بين

به دليل كاشت  1279تا  1264). از سال 216: 1373(سيف، » ايران ترياك بود ]بروجرد و لرستان
كمبود «كرمانشاه به شدت كاهش يافت و كرمانشاه محصول صادرات گندم نداشت.  ترياك، گندم در

هاي كشاورزي به كاشت محصوالت  غالت اصلي و گراني نان يكي از پيامدهاي اختصاص زمين
  ). 63: 1397(رحمانيان و كرمي، » تجاري بود

) 1كرمانشاه نداشت.  اي براي بوميان ايالت پ) مهاجرپذيري: شكوفايي بازرگاني كرمانشاه جاذبه
) نظام ارباب رعيتي و وابستگي به 2دار و وابستگي به قلمرو كوچ   هاي ايلي قدرتمند و ريشه سنت

هاي بازرگاني در ايالت كرمانشاه، عامالن اصلي عدم گرايش مردم به تجارت  ) فقدان سنت3زمين و 
ران به ويژه اصفهان، كاشان، شيراز، مندان به اين عرصه از اطراف و اكناف اي بودند. بنابراين عالقه

شوشتر، يزد، تهران، تبريز، همدان و اراك به اين شهر مهاجرت كردند و در كنار تعداد اندكي كرد 
اين امر را «مي نويسد:  1286كرمانشاهي جمعيت بازار كرمانشاه را تشكيل دادند. گروته در سال 

پيشه از سنندج و بازرگانان يهودي از بغداد نيز به توان از مهاجرت رو به ازدياد كلدانيان تجارت مي
خوبي دريافت. حتي در ده سال اخير تعداد زيادي بازرگان تبريزي و اصفهاني نيز در كرمانشاه مقيم 

). بازرگانان يهودي از سنندج، بغداد، همدان، بروجرد، نهاوند، تويسركان، مالير 99: 1369» (اندشده
شان از جرت كردند. يهوديان كه در طول تاريخ به خاطر اقليت بودنآباد به اين شهر مهاو خرم

داشتن زمين و مشاغل سياسي و اداري محروم بودند، بنابراين ناگزير به مشاغل غير اداري مانند 
ها در تجارت ايران به طور پرداختند. گر چه آن گردي بازرگاني و غيره مي طبابت، داروسازي، دوره
ها در بازرگاني خليج ) آن1362تند اما بر اساس مطالعات چارلز عيسوي (كلي نقش زيادي نداش

هاي ها سرزمين فرصتكرمانشاه بسيار فعال بودند. تجارت پررونق كرمانشاه براي آن-فارس و بغداد
  ). 13: پيوست 2018(فلور، » آباد سكني گزيدنددر شرق محله فيض«شد و طاليي محسوب مي

ني و روسيه در حضور بازرگانان غير كرد در كرمانشاه نقش داشتند. دولت كشورهاي انگليس و عثما
براي ترفيع بازرگاني و امور بريتانيا منصوب » خليل«يك كارگزار بغدادي به نام  1229انگليس در سال 

جانشين وي شد (براي اطالع بيشتر بنگريد به رائين »  حسن وكيل الدوله«پسرش  1249گرديد. سال 
كرد و اين خانواده ثروت زيادي را جمع كردند  ها حمايت مي). دولت بريتانيا از آن1381 ؛ رايت1362

ها ها شدند و ابتكار عمل آنناميدند. اغلب تجار وابسته آنمي» حاج حسن كمپاني«به طوري كه وي را 
نگ اين پدر و پسر خيلي باهوش و زر«نويسد السلطنه در خاطرات خويش مياز بين رفت. احتشام

حساب و امالك وسيع زرخيزي به دست آورده به هر جايي دست انداخته  و بر بودند. تمول و ثروت بي
اكثر اهالي و مالكين و تجار غرب ايران تسلط و اقتدار پيدا كرده بودند و سفارتين انگليس و عثماني از 

  ). 298: 1367(احتشام السلطنه، » كردندها حمايت ميتمام اجحافات آن
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ناميده » باش شهبندر«يك سركنسول در كرمانشاه داشت كه  1239ر عثماني از سال كشو
شهبندري عثماني در كرمانشاه با انتخاب يك تاجرباشي كه نمايندگي بازرگاني عثماني در «شد.  مي

)  در صدد بود نفوذ اقتصادي اتباع خود را حفظ 460: 1354(همداني، » كرمانشاه را بر عهده داشت
). هموار تالش داشت عناصر خود را كه عموماً يهودي و عرب بودند را در 34: 1356ندن، كند (فال

بازار كرمانشاه به كار بگمارد. كنسولگري روسيه نقش كمتري داشت، نه شهروند و نه بازرگان روسي 
  در كرمانشاه وجود نداشت. فاصله زميني مرز شمالي تا كرمانشاه عامل مهمي در اين زمينه بود.

نويسد: بازرگانان بزرگي در بازار كرمانشاه مي 1286تا  1281) در فاصله 1391اسنت لويي رابينو (ي 
  ها به شرح زير است.هاي آنپردازند كه ويژگيبه واردات و صادرات انواع كاالها مي

  
  1: ويژگي قومي تجار و صادرات و واردات كاال1جدول شماره 

 صادرات واردات قوميت

 پارچه و كاالي خارجي (به كاشان) و، ابريشم و كاالي مسي (از كاشان)تنباك كاشاني
يهودي 

 (بغدادي)
كاالي خارجي (از بغداد، منچستر و 

 مارسي)
ترياك، جنگ افزار، پوست، قالي (به بغداد، 

 منچستر و مارسي)
 كاالي خارجي (به يزد) حنا و ابريشم (از يزد) يزدي

پارچه منچستري، آهن، چاي، چرم گاو، پشم،  گيوه (از اصفهان) كار، لحاف، عبا، گز،قلم اصفهاني
 گليم،گز علفي (به اصفهان)

نفته، برنج، چيت روسي، شيشه و سخت  همداني
 افزار (از رشت)

خرما، مازو، گريس، روغن، چرم گاو، ادويه، 
آهن، سرب، كاالي منچستر، شيشه ( به 

 همدان)
شكر، چاي و ادويه كاالي قماش (به سلطان  اد)قالي، صمغ و ترياك (از سلطان آب اراكي

 آباد)
  1393منبع: رابينو، 
  

نفر بودند كه  750نفر از اين تاجران تبعه كشور عثماني بودند. يهوديان ايراني مقيم كرمانشاه 20
در خرده فروشي و دست فروشي مشغول بودند. بر طبق گزارش رابينو تجار كرد كرمانشاهي از تعداد 

  ست بيشتر نبودند.انگشتان د

 
اي، مخمل، شوند عبارتند از: آهن، قلع، شيشه، محصوالت پشمي و پنبه. كاالهاي خارجي كه وارد بازار كرمانشاه مي1

  ). 97: 1369ات انگليسي، آلماني، فرانسوي و بلژيكي هستند (گروته، اطلس، دارو، رنگ، قند، توليد
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شناسي: بازار در كرمانشاه به لحاظ كالبدي در قامت بازار سنتي محقق شد.  ج)تغييرات ريخت
كيلومتر طول و به صورت مارپيچ از شرق به غرب، گسترش يافته است. در نزديكي ارگ  2/1بازار با 

كيلومتر است.  7/1ن هاي موازي هم ادامه دارد به طوري كه طول واقعي آحكومتي، بازار در كوچه
خورشيدي از دروازه شرقي (پل سيد جمعه) تا  13بازار به مروز زمان شكل گرفت و در پايان سدة 

 و دروازه غربي (چيا سرخ) كشيده شد. مسير اصلي عبور و مرور كاروان، بازار (قطب مركزي داد
وان يك مركز تجاري مهم در محور بازار به عن سراهايي پوشانده بود. ستد) بود و دو طرفش را كاروان

كرد و در ميادين اصلي شهر جايي  بغداد بود. مسيري كه از مركز شهر عبور مي-مسير اصلي تهران
غربي به درون -شد. در بخش مركزي شهر بازار شرقي كه مسجد جامع در آن قرار داشت، متمركز مي

يافتند در  زات بازار اصلي امتداد ميها به مواشد. بعضي از آن اي از بازارهاي مجزا تكثير مي مجموعه
-حالي كه بعضي ديگر جهت اتصال با مسيرهاي ورودي و خروجي اصلي شهر در مسير شمالي

  . مراحل رشد و تكوين بازار در چهار مقطع زماني صورت گرفت.جنوبي قرار داشتند
در محله » بازار تريكه«): قبل از حكومت قاجار، زندها بازاري به نام 1180- 1120مرحله آغازين (

آباد ساختند كه كوچك و محلي بود. در دوره قاجار كرمانشاه به محل جابجايي كاال تبديل شد.  فيض
افتاد تجارت  اش به خطر نمي كه منافع تاجر بزرگي بود و تا زماني ]حاكم ايالت كرمانشاهان[ دولتشاه«

ت استراتژيك كرمانشاه را براي ). وي به خوبي موقعي178: 1803(باكينگهام، » كرد را تشويق مي
تجارت شناخته بود و ساخت و ساز بازار را تشويق كرد. نكته قابل تامل اين كه دولتشاه ساخت بازار را 
از تاريكه بازار زندها شروع نكرد و با اندكي فاصله در قسمت جنوبي به ساخت و ساز پرداخت. 

رسد كل شهر در  به نظر مي« نويسد: ست مياز كرمانشاه ديدن كرده ا 1195باكينگهام كه در سال 
كند و يا توسط كلوني از  وضعيت ساخت و ساز قرار دارد. گويي از دل خاكسترهاي شهر قبلي ظهور مي

كنيم كه هر  هاي خوبي عبور مي ساكنان بيگانه در حال بنا نهاده شدن است. ما اكنون از درون خيابان
توسعه است. گويي همگان در حال جنب و جوش و مرحله نسبت به مرحله قبل در حال رشد و 

نوازند و خود را بر هر  اند، چشم ها با زرق و برق تزيين شده فعاليت براي مكان جديدي هستند. مغازه
رسد هرچيزي كه آرزوي آدمي است چه ضروري و چه تجمالتي  كنند. به نظر مي خريداري تحميل مي

» و مملو از جمعيت هستند  ساخته شده و نيمي در حال ساخت به وفور وجود دارد. نيمي از اين بازارها
). بنابراين، در اين مقطع زماني بازارهاي بزرگي ساخته شد. اين بازارها پهن، 130: 1803(باكينگهام، 

هايي كه  ها، بازارها، كاروانسراها و حمام تمام خيابان«دار و از خشت ساخته شدند.  پرنور، عريض، قوس
شوند تا اين مبالغ به  ها و به اعتبار شاهزاده ساخته ميستند توسط ساكنان آتي آندر حال ساخت ه
) دو سال 1817). كرپورتر (179: 1830(باكينگهام، » شان مورد محاسبه قرار گيرد جاي اجاره ساالنه

  كند. ياد مي» با طرح و نقشه عالي«بعد از گزارش باكينگهام از اين بازارها 
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 1229عيت بازارها در : وض1نقشه شماره 

  
سازي نقشه: زخورشيدي طراحي شده است؛ با 1229. اين نقشه توسط چريكف در سال 1378منبع: مهريار 

  1399آرش شهبازيان، 
  

راسته بازار «شود.  ، هفت بازار در اين مقطع زماني ديده مي2هاي نقشه شماره  بر طبق داده
: 1392(هاشمي، » ساخته شدند 1خان سنشاهي و چال حسن خان توسط دولتشاه و كالنترش ح

  اند. ). سازندگان ديگر بازارها نامشخص و شايد به صورت مشاركتي ساخته شده102
  

 
  ).51-22-15: 1827الدوله  وزير بودند (كپِل،  . حاج حسن خان كالنتر در دوره حكمراني دولتشاه و حشمت1
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  خورشيدي 13: جايگاه مجموعه بازار چال حسن خان و قيصريه در مجموعه بازار سده 2نقشه شماره 

  
  1399؛ باسازي نقشه: آرش شهبازيان 1969منبع: كالرك و كالرك 

  
آباد، دروازه شاه نجف و دروازه باال اصفهان قرار  ازارها در ورودي داروزه عمرمل، دروازه فيضب

خان با دروازه  ها برقرار نيست. راسته بازار شاهي، راسته چال حسناي ميان آن دارند. ارتباط شبكه
كنند.  دهند و مسير شرقي را به ارگ حكومتي متصل مي تري را تشكيل مي شرقي مجموعه منسجم

حاج «توان به مسجد و حمام حاج شهبازخان اشاره كرد.  عناصر ديگري در بازار ساخته شد كه مي
بعد از بازگشت از جنگ در قسمت دو دانگ كرمانشاه كه وقفي   ]از بزرگان ايل كلهر[شهبازخان 

هر دو  ]غير وقفي بودن[نبود حمام و مسجدي بنا كرد كه به علت واقع شدن در اين قسمت از شهر 
ها و  كش ). برخي مسجد گيوه255:  1363(سميعي، » داران و مومنان گرديدبناي او مورد توجه دين

). مسجد نُواب عاليه و 104: 1392داند (هاشمي،  سراي هادي رحماني را نيز مربوط به اين دوره مي
ياسمي تخريب شد  سرا با احداث خيابان رشيدكاروانسراي وي نيز در اين دوره ساخته شدند. كاروان

جانمايي شده » نبات«با نام مسجد  1229اما مسجد همچنان باقي است و در نقشه چريكف در سال 
است. غير از افراد صاحب نام، بقيه بازارها توسط افراد عادي ساخته شدند و باكينگهام به ساخت و 

  ها اشاره كرده است.ساز آن
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بال آن بازار گسترش بيشتري يافت. بازارهاي )، تجارت و به دن1230-1260در دوره مياني (
شاليسجار چاريشي و قيصريه چاريشي به داليل كه براي اين پژوهش معلوم نيست از بين رفتند اما 

خان و قيصريه به سمت غرب توسعه يافت و  هاي اين دوره در امتداد راسته بازار چال حسن فعاليت
ها،  تبديل شد. در اين دوره مساجد، سراها، تيمچه بازار به يك شريان تجاري و نبض اقتصادي شهر

بزازخانه و بازار «سراهاي زيادي ساخته شد كه سبب رشد بازار از ها و كاروان بازارها، چهارسوق راسته
). افراد مشهور زيادي در 110: 1362(هاشمي، » الدوله شد ها  تا انتهاي مجموعه وكيل يهودي

باب مسجد، چهارسوق، تيمچه، دكاكين «ند. عمادالدوله يك ساخت اين بخش از بازار نقش داشت
 1289سرا و راسته بازار بزازخانه را ساخت و طي سندي  در سال واقع در داالن مسجد، كاروان

خان تيمچه  اله فراشباشي فرزند حسن ). فتح443- 448: 1382ها را وقف كرد (كشاورز، قمري آن
قمري آن را  1283باشي را ساخت و طي سندي در تاريخ (داالن، حجرات و دكاكين متعلقه) فراش

  ). 492-489: 1382وقف كرد (كشاورز، 
  

  )1230-1260: توسعه بازار در دوره مياني (3نقشه شماره 

  
  1399؛ باسازي نقشه: آرش شهبازيان 1969منبع: كالرك و كالرك 

  
سرا و چندين باب مغازه نالدوله بزرگ تاجر شهر نيز چند سرا، چندين تيمچه، كاروا حسن وكيل

قمري وقف كرد (كشاورز،  1308ها را در سندي در تاريخ الدوله ساخت و آن را در مجموعه وكيل
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). عالوه بر افراد توانگر و مشهور تاجران دون پايه تر نيز در اين دوره سراي 128- 132: 1382
ها و سراي خرمافروشان را  فهانيها، راسته مسگرها، سراي اص مالقاسم، رنگرزها، زرگرها، راسته ترك

  بنا نهادند. 
): در اين دوره اوضاع كشور و ايالت كرمانشاه به لحاظ اقتصادي و 1260-1304دوران پاياني (

جايي كاال بود خيلي تحت تاثير مازاد اجتماعي مناسب نبود چرا كه بازار كرمانشاه يك سايت جابه
داد. منطق آن برآوردن نياز  به حيات ادامه مياقتصادي ايالت قرار نداشت و با منطق خودش 

كردند به  ها تالش مي كشورهاي مركز بود و نه مناسبات محلي. دولت انگليس و عثماني در امنيت راه
همين دليل بازار از رونق نيفتاد و تجار در ساخت ابنيه بازار نقش داشتند. بازار در دو سمت شرق و 

خانه و درب تويله الدوله به سمت ميدان عالف جموعه وكيلغرب گسترش يافت. در سمت غرب از م
گسترش يافت. مساجد، سراها، راسته بازارها و بانك شاهي اين بخش از بازار را تشكيل دادند. حاج 

سراي قمري مواردي از قبيل كاروان 1334محمدتقي اصفهاني تاجر معروف اصفهاني در سال 
باب دكان احداثي و خريداري شده را وقف كرد  13كل و  دمسراي  عالفخانه، حمام فيروزه، كاروان

). حاج محمد مهدي فيض مسجد فيض مهدوي را ساخت. محمد مهدي 771: 1382(كشاورز، 
  ). 550: 1382سراي كاشاني را ساخت و در دوره پهلوي اول وقف كرد (كشاورز، كاشاني كاروان

  
  )1260- 1304دوره پاياني ( : رشد و توسعه بازار (ضلع غربي) در4نقشه شماره 

  
  1399؛ باسازي نقشه: آرش شهبازيان 1969منبع: كالرك و كالرك 
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احداث شد.  1299الملك بناي يك تكيه بزرگ را نهاد كه در سالدر سمت شرق نيز معاون
ساخته  1270دكان كه در سال  11سرا و ظهيرالملك زنگنه روبروي مسجد جامع يك باب كاروان

). بدرخان وكيل 410: 1382(كشاورز، » قمري وقف كرد 1309سندي در سال  در«شده بودند 
(همان، » قمري وقف كرد 1329سرا در حوالي چوب فروشان را در تاريخ يك باب كاروان«باشي 

هاي زيادي از  ). بسياري از اين موقوفات مربوط به سازوكار دروني بازار است. سازندگان بخش674
خانه، تيمچه سيد ها، راسته عالف توان به راسته ترك جمله اين موارد ميبازار نامشخص است. از 
   الدوله،  سراي نو (كوچك و بزرگ)، بانك شاهي و ميدان عالفخانه اشاره كرد. اسماعيل، سراي حكيم

 
  فك شدگي بازار

بازار بازار قديم كرمانشاه در دورة زنديه برآمده از دل نيازهاي شيوة توليد منطقه بود. در اين 
داري بسيار اندك بود، زيرا در اسناد  شدند. ارتباط بازار با نظام سرمايه كاالهاي محلي داد و ستد مي

المللي در اين بازار نيست. كشاورزي نقدينه آفرين نبود  هاي سياحان نشاني از كاالهاي بينو گزارش
نقل آنزمان و ناامني و عمده محصول منطقه غالت و محصوالت دامي بود كه با امكانات حمل و 

هاي طوالني وجود نداشت. بازار در بطن روابط اجتماعي و  جايي در مسافتها، امكان جابه جاده
روي و شد كه محصول شيوه توليد كوچ اقتصادي منطقه قرار داشت و كاالهايي در آن مبادله مي

  بري بودند.  دهقاني سهم
ين بازار با شبكه مبادالت بازرگاني جهاني متصل وضعيت بازار در دوره قاجار متفاوت شد، زيرا ا

هاي  شد و عمدتاً برآورد كننده نيازهاي كشورهاي انگليس، عثماني و روسيه بود و ارتباط آن با شيوه
بري از طريق فروش محصوالت و تغيير الگوي كشت بود و نه  توليد كوچروي و دهقاني سهم

روي لت خاص داشت و كااليي نشد. شيوه توليد كوچمناسبات توليد. كار در هر دو شيوه توليد خص
سهم مهمي در ايالت داشت. ايالت كرمانشاهان زيستگاه ايالت كلهر، سنجابي، گوران، جاف، زنگنه، 

وند، جليلوند،  وند، نانكلي كاكاوند، غياثوند، جاللوند، عثمانوند، احمدوند، پايروند، باالوند، مافي
 هاي عشايري خانوارخورشيدي بود.  13له، جمور و تركاشوند در سدة اوالدقباد، كليايي، هورام، زو

ها محسوب واحد توليد بودند و اعضاي خانواده نيروي انساني آن» مال/تخماره«تحت عنوان 
شد و پشم و محصوالت گوشتي در بازار كرمانشاه با  شدند. مازاد محصول عمدتاً مصرف مي مي

شد. مناسبات پولي در مقياسي اندك جهت خريد  تفنگ تهاتر مي كاالهايي مانند قند، چاي، پارچه و
  گرفت.  برخي كاالها انجام مي

بري بر مبناي مزارعه (قرارداد مابين مالك و دهقان) هر كدام بر  در شيوه توليد دهقانيِ سهم
 كردند اساس مشاركت در عوامل توليد (زمين، آب، بذر، گاو و نيروي كار) سهم خود را دريافت مي

بود. اعضاي  خانوار روستايي). واحد توليد 5: فصل 2018؛ فلور 65- 66: 1395(بنگريد به رابينو، 
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كردند. مازاد محصول توسط مالك و يا  خانوار در ازاي سهم خود از محصول بر روي زمين كار مي
به مثابه كاال  شد. كار در اين شيوة توليد نيز خصلت عام نداشت و وران (چرچي) به بازار روانه مي پيله

  مزد معنايي نداشت. نبود، به بيان ديگر، دست
ترين عوامل غير  بدين ترتيب، نه تنها كار كااليي نبود بلكه زمين، مرتع و آب هم به عنوان مهم

خارجي   هاي توليد قرار داشت. سرمايه اي در بيرون از شيوه منقول، كااليي نشدند و مناسبات سرمايه
داري در ايالت كرمانشاهان را نداشت. نخست،  هاي توليد پيشاسرمايه شيوه تمايلي به تغيير در

هاي  هاي ارتقاء ابزار توليد از موانع جدي در اين مسير بودند. دوم، مناسبات توليد و سنت هزينه
داد. نقطه  ديرينة آن، اشرافيت ايلي و روابط حقوقي اجازه ورود سرمايه به مناسبات توليد را نمي

مايه محدود به خريد محصول بود. بنابراين از طريق اختالف قيمت در خريد محصول، اتصال سر
  داد. ارزش اضافي را با كمترين هزينه تخصيص و به كشورهاي مركز انتقال مي

كاالييِ شهري همواره در تاريخ ايران  بري، شيوة توليد خرده روي و دهقاني سهمعالوه بر كوچ
كمك شاه، «) و به 1389؛ عباداللهي چنذانق، 1392؛ فوران، 1359نقش مهمي داشت (نك اشرف، 

بندي با  اي فرادست، نقش فعالي در مفصل دربار و بزرگان كشوري و لشكري به عنوان طبقه
). در شهر كرمانشاه شيوة توليد 157: 1389(عباداللهي چنذانق » داريِ بازرگاني داشت سرمايه
ر كرمانشاه داراي تفكيك كاركردي بود و هر كدام از كااليي پا نگرفت. با اين كه بازا خرده
كردند اما كااليي براي صادارات به خارج از  بازارها (مسگرها، بنكدارها و ...) تخصصي كار مي راسته

  كردند.   مرزهاي ايران نداشتند و صرفاً برخي نيازهاي ايالت را برطرف مي
ركي و اراده كشورهاي خارجي براي تمايل حكمراني محلي براي دستيابي به درآمدهاي گم

جايي كاال تبديل كرد. انگليس، فروش كاال و خريد مواد اوليه، بازار كرمانشاه را به بندري براي جابه
عثماني و روسيه براي حفظ و نگهداري اين بازار مداخالت خونيني در منطقه داشتند. در جنگ 

و نيروهاي روسي از همدان منطقه را محاصره  جهاني اول نيروهاي انگليسي و عثماني از قصر شيرين
روايت مداخالت اين كشورها » هاي ملي ايل سنجابي و مجاهدت«) در كتاب 1393كردند. سنجابي (

هاي كرمانشاهان را با دقت تقرير كرده است. بمباران ايل سنجابي  ها در دشتهاي ويرانگر آن و جنگ
ها در  كشتار مردم توسط ادوات نظامي پيشرفته روس ،زمكانتوسط هواپيماهاي انگليس در رودخانه 

هاي  بيدسرخ، هرسين، ماهيدشت، كرمانشاه، جنگ با عثماني در ذهاب و قصرشيرين، تخريب قلعه
خواهي اين كشورها  بيانگر سهم "قحطي بزرگ"مختلف دشت سنجابي و حوادث متعدد ديگر نظير 

  از مناسبات اقتصادي بود.   
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  محلي شدن بازارافول بازرگاني و 
گير تمام كشورهاي كره زمين شد. پوالني جنگ جهاني اول را  عواقب جنگ جهاني اول دامن

داند كه با افسارگسيختگي و سپردن جهان به دست نظام مالي سبب  گري مي نتيجه بازار خودتنظيم
م پايه پولي، نظا- 19عيار شد. تمام تالش كشورها براي بازگرداندن دستاوردهاي قرن  ويراني تمام

بيهوده بود. ارزش پول به كمترين ميزان رسيد و برخي به  -بازار آزاد تجارت و صلح طوالني مدت
هايِ جهان شد. كنترل بر بازرگاني و گمركات  خاك سياه نشستند. مديريت ماليه دغدغه تمام دولت

ر حال از بين رفتن بود. المللي د تنها راه نجات كشورها از ورشكستگي كامل بود. تمام پيوندهاي بين
كرد كماكان با وام دادن و اعتقاد راسخ بر ايده ليبراليسم و درهاي باز وفادار  گرچه بريتانيا تالش مي

ترين قوانين را براي حفظ ارزش پول خود اعمال كردند.  بماند اما روسيه و ديگر كشورها سخت
ا كاهش سهام در نيويورك سبب ب 1930نتيجه اين كنترل شديد و عدم جريان سرمايه در سال 

 5هاي  بريتانيا از پايه پولي طال دست كشيد، روسيه برنامه«آور در جهان شد.  ركود و تورمي سرسام
ساله اجرا كرد، آمريكا نيوديل را اجرا كرد، انقالب سوسياليستي در آلمان شكل گرفت و نظام 

» ي ناشي از ناسيوناليسم نوين از بين رفتها هاي خودكامه و ديكتاتوري الملل به نفع امپراتوري بين
). تمام كشورها به دور خود حصاري اقتصادي كشيدند و براي همديگر دندان تيز 82: 1391(پوالني، 

اعمال كرد. قوانين  1918ترين قواعد بازرگاني را از سال  كردند. روسيه همسايه شمالي ما سخت مي
شوك بزرگي به اقتصاد ايران وارد كرد «را ورشكست و  ها بازرگانان شمال ايران انحصار تجارت روس

به بعد به شدت  1310هاي  ... صادرات برنج كه صد در صد وابسته به بازار روسيه بود، در سال
درصد بود به  4/10كه  1306كاهش يافت. ارزش صادرات آن نسبت به كل صادرات ايران در سال 

» درصد از كل صادرات تنزل يافت 96/2و  15/3، 75/4به  1312تا  1310هاي  ترتيب در سال
رسي ). اين ماجرا براي تمام كاالها صادق بود و به طور كلي دست37: 1391(غالمي و همكاران، 

جا يا مرجوع نشد و يا بازرگانان ايراني به بازارهاي روسي غير ممكن و بسياري كاالهاي موجود در آن
  تر از توليد خريده شد.  به قيمت پايين

ها از دو طريق بر تجارت  ملت-المللي و انحصار تجارت در درون دولت ماجراي سقوط ماليه بين
ها، كاركرد بازرگاني همدان (مسير كاالهاي روسي  گيري روس كرمانشاه تاثير گذاشت. نخست، سخت

گذاري در بندر محمره  به كرمانشاه و اطراف بود) را متوقف ساخت. دولت مجبور به سرمايه
تهران شد. اين مسير با اسكان عشاير و -آباد خرم-هر) و مرمت و بازسازي جاده محمره(خرمش

تهران - كرمانشاه-به رقيب جدي براي جاده بغداد«بازگشت امنيت بدان پرتردد و بازرگاني شد و 
بغداد -روانداز-اربيل-تبريز-). مورد بعدي مرمت جاده شمال ترابوزان7: 1930(لينگمان، » تبديل شد

-زيرا حمل كاال از طريق روسيه دشوار بود. اهميت بازرگاني اين جاده نيز از اهميت جاده بغداد بود.
به «تهران -كرمانشاه-دهد: راه بغداد گزارش مي 1314تهران كم كرد. سيموندز در سال -كرمانشاه
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ته است گيرد. سهم واردات كاال به بازار كرمانشاه كاهش ياف مانند گذشته مورد استفاده قرار نمي
» ها بيشتر شده است حمل و نقل ترانزيتي از بندر خرمشهر و بندر امام خميني (شاهپور) به تمام راه

  : پنج). 1935(سيموندز، 
هاي ايران در زمينه بازرگاني بستگي داشت. وضعيت بازرگاني ايران نامناسب  دوم، به سياست

ري داشت. روز به روز ارزش واحد پول قران كس 360,000,00تراز بازرگاني ايران  1304بود. سال 
شد. عوايد ارزي دولت رو به كاهش بود. در همين سال دولت قواعد گمركي قديم را  ايران كم مي

)، قانون 1304)، تاسيس اتاق تجارت (1304ملغي و اصالحاتي مانند تغيير پايه پولي، قانون تجارت (
سازمان بازرگاني كشور ايجاد كرد (بنگريد به ) و... را در 1306)، بانك ملي (1307تعرفه گمركي (

) اما مشكالت كشور كماكان در جاي 1395نژاد نشلي و همكاران  ؛ رستم1396شجاعي ديوكالني 
» 1قانون انحصار تجارت خارجي« 1309و سال » قانون تفتيش اسعار« 1308خود باقي بود. سال 

بر ورود و خروج كاال، نوسانات ارزي و مصوب گرديد. به موجب اين دو قانون دولت نظارت كاملي 
تراز بازرگاني پيدا كرد. راهي كه بيشتر كشورها در آن زمان مانند تركيه، روماني، هلند و اروپاي 

به موجب قانون اخير، حق صادرات و واردات كليه محصوالت طبيعي و «شرقي در پيش گرفتند. 
ها در چارچوب مقررات اين قانون به عهده صنعتي و همچنين سهميه و شرايط صادرات و واردات آن

شد،  دولت گذاشته شد ... دولت موظف بود در اول تير ماه، كه اول سال اقتصادي محسوب مي
ها را مشخص  فهرست اين كاالها را به اشخاص يا موسسات اعالم و سهم هر يك از اقالم و بندرخانه

از كشور تعهد كند كه معادل ارزش برآورد نمايد ... هر صادر كننده موظف بود هنگام صدور كاال 
(غالمي و » ماه از تاريخ صدور با نرخ رسمي به دولت تسليم نمايد 8شده صادرات خود را به مدت 

گذاري بر ورود و خروج كاال يا انحصار دولت بر تجارت  ). نظارت و مقررات29: 1390همكاران، 
ت؛ جلوگيري از كم ارزش شدن پول از طريق افزايش درآمد دول«خارجي اثراتي براي كشور داشت: 

كنترل واردات كاالهاي غير ضروري؛ مثبت شدن تراز بازرگاني؛ توسعه صادرات كشاورزي، توسعه 
(غالمي و همكاران، » هاي تجاري و صنعتي و محدود شدن بازرگانان سنتي صنايع و توسعه شركت

ازار مخالفان جدي داشت ولي كه سياست كنترل شديد بر گمرك و ب). با اين38- 50 1390
  ثمربخش بود. اما اين سياست براي بازار كرمانشاه سرآغاز ركود و به حاشيه رفتن بود.

كم بازار از رونق افتاد و به يك بازار  هاي اقتصادي دولت براي كرمانشاه ويرانگر بود. كم سياست
رجي (مانند كمپاني سايكس محلي تبديل شد. بازرگانان كرمانشاه بيشتر واسطه فروش محصوالت خا

و ماسون) و مصرف كنندگان داخلي بودند. ابزار دولت كنترل ارز خارجي براي وارد كنندگان بود. 

 
) و 44664/310(سند شماره  1311تا  1309صفحه در سال  179نامه اجرايي قانون انحصار تجارت خارجي در  . نظام1

  ).12482/240صفحه تدوين و عملي شد (سند شماره  47در همين زمان قانون مجازات متخلفين در 
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واردات و جابجايي كاالهاي بازرگاني كه اين شهر را «تجارت كرمانشاه بيشتر مبتني بر واردات بود. 
صل پنجم) دولت ارز كمي به : ف2018(فلور » نابود شد ]توسط كنترل ارز[غني كرده بود، 

واردكنندگان بازار كرمانشاه تخصيص داد و همين امر اهميت كرمانشاه به مثابه يك شهر بازرگاني را 
از بين برد. بسياري از بازرگانان كرمانشاه ورشكست شدند. كمبود ارز در بازار كرمانشاه سبب شد 

ها به دليل قوانين پرداخت مطالبات آن تجار بغدادي در خصوص ناتواني بازرگانان كرمانشاهي از«
). بازرگانان فعال در 6222/310(سند شماره » جديد مربوط به اسعار خارجي به شاه شكايت كنند

كار بايد به بازارهاي داخلي به ويژه تهران توانستند كاالي زياد وارد كنند و براي اين كرمانشاه نمي
ر كلي براي بازرگاناني كه در تهران فعاليت داشتند، طوآوردند انحصار تجارت خارجي، به روي مي

توانستند پروانه صادرات و واردات  ها به دليل اينكه نمي پا به ويژه در استان بازرگانان خرده«مفيد بود. 
). دانش بسته بندي نوين و سرمايه 354: 1386بگيرند به ناچار از صحنه كنار گذاشته شدند (فوران، 

  كسب پروانه تجارت بود كه بسياري از بازرگانان كرمانشاه توانايي آن را نداشتند.زياد نيز عاملي در 
نيز در افول موقعيت بازرگاني كرمانشاه نقش داشت. از دوره ناصري  1آهن سراسري احداث راه

الدوله  ). صنيع1391؛ پاشازاده، 1391آهن جدي بود (بنگريد به رحمانيان،  بحث بر سر احداث راه
- 1دانست. هميشه دو طرح مطرح بود. مي "راه نجات ايران"لين رئيس مجلس ايران آن را ) او1363(

بغداد. -استانبول-طرح آلماني: برلين-2هندوستان و -تهران-استانبول-: درياي مديترانه طرح انگليسي
» بغداد به خانقين و سپس به تهران هم برسد-آهن برلين ها قصد داشتند راه آلمان«در اواخر قاجار 

آهن ايران جز چند مسير كوتاه در دوره قاجار انجام نشد. اين  ). در هر حال راه155: 1367(ليتن، 
توسط دولت رضاشاه به مجلس داده شد و بر خالف استدالل مصدق كه  1305طرح در اسفند 

با «سال  12خواهان مسير شمال غربي به شرق بود، مسير شمال و جنوب مصوب شد و در مدت 
). 116: 1956(مقدم، » ميليون دالر از محل تعرفه گمركي قند و چاي تكميل گرديد 125هزينه 

تهران رها شد. - كرمانشاه-آهن قرار نداشتند و راه بغداد كرمانشاه و حوزه شهري آن در شبكه راه
ترين زيرساخت براي جابجايي كاالست و نقش موثري در توسعه دارد. غرب  حمل و نقل ريلي مهم

  ژه منطقه كرمانشاهان از اين تكنولوژي مدرن و استراتژيك بدون بهره ماند.كشور به وي
هاي بعد نيز تغييري در اين ركود  با جنگ جهاني دوم بازرگاني كرمانشاه محدودتر شد و سال

بغداد منصرف شد. بازار كرمانشاه براي واردات كاال -ايجاد نشد. دولت ايران از بازرگاني كرمانشاه
اردكنندگان داخلي به ويژه شهر تهران وارد كنند. بازرگانان به جاي واردات كاالهاي مجبور شد از و

 
كيلومتري مسير خود از خليج فارس به درياي خزر كه در مناطقي ارتفاع مسير  1400آهن سراسري ايران در مسافت  . راه1

ها مارپيچ در كوهستان است تونل كه بعضي از آن 224پل و از زير  4120گذرد از روي  متر از سطح دريا نيز مي 3000تا 
  ).39: 1378(متيني، » كيلومتر خط در دردم تونل است 100اي ميان انديمشك و درود  گذرد. در تكه مي



 1400بهار ، 1 شماره، و دوم مشناسي ايران، دوره بيست مجله جامعه

24 

بازرگاني، به داد و ستد بازرگاني دروني، يعني خريد و فروش مازاد محصوالت كشاورزي محلي روي 
آوردند. بازار پرهياهوي كرمانشاه كه محل مناقشه سه كنسولگري عثماني، روسيه و انگلستان براي 

بيشتر در تجارت بود رونق خود را از دست داد. بسياري از تجار اين واقعيت تلخ را پذيرفتند كه  سهم
بايست به جاي ديگري بروند،  هاي طاليي نيست و براي حفظ سرمايه مي كرمانشاه سرزمين فرصت

به يك بازار همين امر هم رخ داد، ابنيه بازار رو به ويراني نهاد و بازار باراندازي كرمانشاه دوباره 
  محلي تبديل شد.

  
  گيري نتيجه

تبريز به داليل ركود صادرات -پوتي-تبريز و قفقاز-كم رونق شدن مسيرهاي تجاريِ ترابوزان
ابريشم؛ اراده دول اروپايي به ويژه انگلستان بر تجارت؛ حفر كانال سوئز؛ استفاده از كشتي بخار در 

بغداد از جمله عوامل مهم در توجه -مسير كرمانشاهحمل و نقل كاال در دجله و فرات؛ و امن بودن 
ها حاكي از آن هستند كه بازار كرمانشاه  تهران بودند. داده-كرمانشاه-بازرگانان به مسير بغداد

برخاسته از نيازهاي دروني ايالت نبود. ارتقاء فني و تكنولوژيك در ابزار توليد، مازاد محصول و 
داري اين بازار را به  ن نشد بلكه نيازهاي نظام سرمايهزيرساخت حمل و نقل سبب بالندگي آ

كرمانشاه تحميل كرد تا از اين طريق بتواند بخشي از بازار ايران را در اختيار بگيرد و كاالهاي خود را 
ها تجمالتي بودند و جزو نيازهاي اساسي محسوب به فروش برساند. كاالهايي كه بخش زيادي از آن

دو « 1286شد براي مثال در سال  با قيمت زيادي به مردم فروخته مي شدند. در عين حال نمي
» قران 2قران بودند و گوشت هر من  5و  14 1كاالي وارداتي چاي و شكر هر كدام به ترتيب هر من

). صادرات ايران عمدتاً مواد اوليه بودند كه به شكل مناسبي هم بسته 130-131: 1393(رابينو 
نشده بود و » حك«كرمانشاه در درون مناسبات اقتصادي و اجتماعي منطقه شدند. بازار  بندي نمي

جا جا به درون فالت ايران جابهبيرون از آن قرار داشت. بازار، سايتي بود كه صرفاً كاالها از آن
رفتند. بازار نتوانست  شدند و كاالهاي ايراني نيز از آن طريق به بازار بغداد و بندر محمره مي مي

مختلف زندگي را به كاال تبديل كند. كاالهاي موهوم زمين، كار و پول خارج از نظام بازار قرار زواياي 
داشتند. بازاري براي زمين وجود نداشت و كماكان به صورت تيول در ازاي خدمات نظامي و يا 

ي در صورت بزرگ مالكي و خرده مالكها به شد. بقيه زمين االجاره واگذار مي پرداخت ماليات و سهم
فرما بودند و بخش  روان خويشمزدي وجود نداشت. كوچاختيار ايالت و طوايف بود. كار دست

  شد.  بري اداره مي كشاورزي به صورت دهقاني سهم

 
 . هر من معادل سه كيلو بود. 1
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هاي حمل و نقل  بازار دو دليل عمده داشت: نخست، ارتقاء ابزار توليد و زيرساخت» فك شدگي«
شت. بنابراين هيچكدام از كشورهاي انگليس، روسيه، هزينه زيادي براي سرمايه خارجي و داخلي دا

گذاري در اين زمينه نداشتند. دوم،  ايي براي سرمايه عثماني و يا بازرگانان داخلي و دولت ايران اراده
هاي ايلي  رعيتي موانع جدي در مسير سرمايه بودند. زيرا سنت-اشرافيت ايلي و مناسبات ارباب

دار در مناسبات توليد را دشوار  عيت به زمين مداخله سرمايه(عصبيت)، ياريگري و وابستگي ر
داري با ايالت كرمانشاهان از طريق خريد محصول منطقه بود كه  ساختند. بنابراين، اتصال سرمايه مي

ارزش اضافي (اختالف قيمت در خريد و فروش كاال) را به كمك حكمرانان محلي و بازرگانان به 
داد. بدين ترتيب، بازار در بطن مناسبات توليدي  روسيه انتقال مي كشورهاي اروپايي، عثماني و

كرد و نيروي خود را از  اي منفك بود كه از منطق دروني خود پيروي مي منطقه قرار نداشت. حوزه
» بازار باراندازي«گرفت. بنابراين  اراده دول خارجي و اراده دولت در اخذ عوارض گمركي مي

المللي و  باشد. به همين دليل با از بين رفتن توازن قواي بين ق بدان ميترين نام قابل اطال مناسب
آن را از رونق » قانون تفتيش اسعار«سقوط پايه طال در جنگ جهاني اول موقعيت آن متزلزل شد و 

آهن سراسري ضربه نهايي را بدان وارد ساخت تا به همان بازار محلي دوره زنديه  انداخت. احداث راه
  .تبديل شود

شناسي شهر از  فك شدگي بازار بدان معني نبود كه در شهر كرمانشاه نيز تاثيري ندارد. ريخت
ها تغيير كرد. افزون بر اين، قشري از  سرا و قهوخانهطريق بازار سنتي و متعلقات آن نظير كاروان

ري ها نقش موثسال در شهر ساكن شدند. آن 100بازرگانان شهرهاي مختلف و دول خارجي براي 
  دهي فضايي آن در دوره قاجار داشتند. در رونق شهر و سازمان

 
 منابع 

هاي  پژوهش، »فضاي اجتماعي شهر كرمانشاه در عهد قاجار«)، 1391پور، سياوش ( اباذري، يوسفعلي؛ قلي
  .9- 37، صص 1، شماره 2، دوره انسانشناسي ايران

: به كوشش محمدمهدي موسوي، السلطنه خاطرات احتشام)، 1367احتشام السلطنه، ميرزا محمودخان (
  تهران: زوار.
، 1، دوره نامه علوم اجتماعي، »هاي تاريخ شهرنشيني در ايرانِ دوره اسالمي ويژگي« )،1353اشرف، احمد (

  .4شماره 
  ، تهران: زمينه.داري در ايران: دورة قاجاريهموانع تاريخي رشد سرمايه)، 1359اشرف، احمد (

، ترجمه، علي اصغر سعيدي، تهران: : ايران و بين النهرين1906 - 1907ايران امروز ، )1362اوبن، اوژن (
  زوار.
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، سفرنامه اوليويه: تاريخ اقتصادي اجتماعي ايران در دوران آغازين عصر قاجار)، 1371اوليويه، جي (
  ترجمة محمد طاهر ميرزا، تهران: انتشارات اطالعات.

 ، ترجمه، كرامت اله افسر، تهران: فرهنگسرا.نري بايندرسفرنامه ه)، 1370بايندر، هنري ( 
  ، ترجمه، كيكاووس جهانداري، تهران: خوارزمي.سفرنامه بلوشر)، 1363بلوشر، ويپرت (

، هاي تاريخي پژوهش، »شاه آهن و ترقي از نگاه انديشمندان عصر ناصرالدين راه«)، 1391پاشازاده، غالمعلي (
  .57- 70، صص 4، شماره 4دوره 

، ترجمة محمد هاي اقتصادي و سياسي روزگار ما دگرگوني بزرگ: خاستگاه)، 1391والني، كارل (پ
  مالجو، تهران: شيرازه. 

  اي، تهران: خوارزمي. ، ترجمه، فريدون بهدرهسفرنامه جكسن: ايران در گذشته)، 1352جكسن، ابراهام (
يحي، به كوشش علي اصغر عمراني، ترجمه آبكار مس سياحت نامه مسيو چريكف،)، 1358چريكف، كلنل (

  تهران: جيبي.
  ، ترجمه، مهرات توكلي، تهران: ني.خاطرات سفر در ايران)، 1378دوروششوار، ژولين (

، ترجمه، فريبرز همزه اي، گزارشي از بازرگان و جامعة شهر و ايالت كرمانشاه)، 1343رابينو، ياسنت (
  كرمانشاه: دانشگاه رازي.

  ، ترجمه خسرو پورخسرو)،شيراز: هفت اورنگ.ها در ميان ايرانيانانگليس)، 1381رايت، دنيس (
  ، تهران: جاويدان.حقوق بگيران انگليس در ايران)، 1362رائين، اسماعيل (

، هاي تاريخي ايران و اسالم پژوهش، »آهن ايران در عصر قاجار مساله راه«)، 1391رحمانيان، داريوش (
  .91- 104، صص 11شماره 
مطالعه تاريخي پيامدهاي تجاري شدن كشاورزي در غرب «)، 1397، داريوش و كرمي، شايان (رحمانيان

، صص 20، شماره 10، سال نامه ايران بعد از اسالم تاريخ، »ايران (مطالعه موردي كرمانشاه و لرستان)
70-47.  
هاي  ها و چالش سياستبررسي «)، 1395نژاد نشلي، علي؛ منتظرالقائم، اصغر و فياض انوش، ابوالحين ( رستم

، 3، دفتر 26، شماره تحقيقات تاريخي، »: مطالعه اسنادي1929اقتصادي ايران در بحران اقتصادي 
  .  6- 35صص 

  ، تهران: زوار.زندگاني سردار كابل)، 1363سميعي، كيوان  (
ابي، اكبرخان سنج هاي ملي ايران: خاطرات علي ايل سنجابي و مجاهدت)، 1393اكبر ( سنجابي، علي

  ، تهران: شيرازه.سردار مقتدر
 ترجمة نرگس خالصي مقدم، تهران: علمي فرهنگي. پساكالنشهر،)، 1391سوجا، ادوارد (
  ، تهران: ني.شده: اقتصاد و جامعه ايران در قرن نوزدهم قرن گم)، 1373سيف، احمد (

تا  1303پهلوي اول دهي اقتصادي تجاري ايران در عصر سازمان«)، 1396شجاعي ديوكالني، سيدحسن (
  .91- 122، صص 14، شماره 8، سال نامه ايران بعد از اسالم تاريخ، »1309
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  ، تهران: تاريخ ايران.راه نجات، به كوشش هما رضواني)، 1363خان ( قلي الدوله، مرتضي صنيع
عصر  داري: مطالعه موردي اقتصاد سياسي شهر در ايران پيشاسرمايه«)، 1398عباداللهي چنذانق، حميد (

  .146-174، 3، شمارة 11، دوره شناسي ايران مجله جامعه، »صفويه
عاملي و  ، مترجمان، پويا جبلخورند چرا كشورها شكست مي)، 1395اغلو، دارون و رابينسون، جيمز ( عجم

  پور، تهران: دنياي اقتصاد. محمدرضا فرهادي
  مه يعقوب آژند، تهران: گستره.، ترجتاريخ اقتصادي ايران: عصر قاجاريه)، 1362عيسوي، چارلز (

قانون انحصار تجارت «)، 1390غالمي، شهرام؛ رحامانيان، داريوش؛ ظريفيان، غالمرضا و فصيحي، سيمين (
، صص 11، شماره 21سال  تاريخ اسالم و ايران،، »ها، اهداف و پيامدها : زمينه1309خارجي ايران 

55-25 .  
  ، ترجمه، حسين نورصادقي، تهران: اشرفي.دن به ايرانسفرنامه اوژن فالن)، 1356فالندن، اوژن (
  ، ترجمة احمد تدين، تهران: رسا.مقاومت شكننده: تاريخ تحوالت اجتماعي ايران)، 1392فوران، جان (

زندگان عرصة عشق، مجموعه استاد وقفي اداره كل اوقاف و امور خيريه )، 1382كشاورز، اردشير (
  . 2و 1بستان. ج ق، كرمانشاه: طااستان كرمانشاهان

  ، ترجمه مجيد جليلوند، تهران: مركز.سفرنامه گروته)، 1369گروته، هوگو (
ترجمة مريم  م)،1860-1919الحمايگي ( آميز تا تحت ايران از نفوذ مسالمت)، 1367ليتن، ويلهلم (

  اميراحمدي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
،  ترجمه علي پارسائيان، سيد محمد هاي تحقيق كيفيشرو)، 1381راسمن، كرچمن ( –مارشال، كاترين 

  اعرابي، تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي. 
، 11، سال ايرانشناسي، »آهن سراسري و سلطان احمد شاه دكتر محمد مصدق، راه«)، 1378متيني، جالل (

  .1-35، صص 1شماره 
  تهران: دانشگاه شهيد بهشتي.، اسناد تصويري شهرهاي ايراني دوره قاجار)، 1378مهريار، محمد (

  اكبر مهديان، تهران: ما. ترجمه علي ،1848- 1875عصر سرمايه )، 1374هابزباوم، اريك. جي (
، صفه، »تاريخ ساخت بازار كرمانشاه: با نگاهي به حاميان و بانيان بناهاي آن«)، 1392هاشمي، سيده ميترا (

  .99- 114، صص 4، شماره 23دوره 
گردآورنده مسعود فريد  هجري قمري، 1334تا  1291خاطرات از سال )، 1354(همداني، فريدالملك 
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