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Abstract
Sultan Abad, Iraq, is the old name of the city of Arak, which was built in the period of Fathali
Shah Qajar in (1231 AH) by his commander Yusuf Khan Gurji. The early philosophy of the city
was the creation of a military center and the construction of a garrison for the security of the
region, which over time, the field of trade and economic activity were growing. This research is
based on a descriptive-analytical approach relying on various documents related to that period,
following the examination of the economic and commercial conditions of this region from the
constitutional to the end of the first period of the Pahlavi. The purpose of this research is to
explain how exports and complaints from foreign merchants and foreign companies in Sultan
Abad to the relevant ministries, the National Assembly and the factors affected the foreign trade
of this province, such as carpets. The findings of this research show that the attention of the
central government and foreign companies along with the Armenian participation of Arak has
become one of the main centers of carpet production in the mentioned period. On the other
hand, during the First World War, followed by political, economic and logistical destabilization,
slowed the development of Iraq. But with the establishment of the Pahlavi government, some of
the organizational and administrative centers, such as financial institutions, the Chamber of
Commerce, and joint stock companies, were established there and the prosperity of commerce
in the aforementioned period increased.
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چكیده
سلطانآباد عراق نام قدیمي شهر اراک است که در سال 1321ق1111/م ،یعني زمان فتحعليشاه قاجار ،سردار شاه بهه
نام یوسف خان گرجي آن را بنا کرد .فلسفه اولیه بناي این شهر ،ایجاد مرکز نظهامي و سهاخت دادگهان بهراي امنیهت
منطقه بود که با گذر زمان ،زمینههاي تجارت و فعالیت اقتصادي در آن روبهرشد نهاد .دهووه

اارهر بها روی هرد

توصیفيتحلیلي و با ت یه بر اسناد گوناگون مرتبط به آن دوره ،در دي بررسي اوراع اقتصادي و تجاري این منطقهه از
مشروطه تها دایهان دورپ دهلهوي اول اسهت .تبیهین ي هون ي صهادرات و بررسهي شه وائیهههاي ارسهالي تجهار و
تجارتخانههاي خارجي در سلطانآباد عراق به وزارتخانههاي مربوط و مجلس شهوراي ملهي و نیهز واکهاوي عوامه
مؤثر در تجارت خارجي این والیت ،مانند تجارت فرش ،هدف این جستار است .یافتهههاي دهووه

بیهانکننهدپ آن

است که توجه ا ومت مرکزي و کمپانيهاي خارجي همراه بها مشارکت ارامنه اراک ،در دورپ یادشهده آنجها را بهه
ی ي از مراکز اصلي تولید فرش تبدی کرد .ازسويدی ر ،جنگ جهاني اول و بهدنبالآن بيثباتي سیاسهي و اقتصهادي
و تعرض هاي لرها ،روند توسعه عراق را با کندي مواجه کرد؛ اما با استقرار دولت دهلوي ،برخي از مراکز سهازماني و
اداري مث مؤسسات مالي ،اتاق تجارت و شرکتهاي سههامي در اراک تأسهیس شهد و در عهد مهذکور ،تجهارت از
رونق بیشتري برخوردار شد.
واژههای کلیدی :سلطانآباد عراق ،تجارت خارجي ،تجارت داخلي ،دهلوي اول ،فرش
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مذکور در جای اه اسابدار و منشي و سایر کارگزاران

مقدمه
تجارت و اقتصاد سلطانآباد عراق ی ي از

ایفاي نق

ميکردند .به همین علت برخي از آنها

موروعات مهم و درعیناال مسائلي است که

دس از فعالیت و تجربهاندوزي در این راستا،

تاریخ ن اران معاصر و محلي ایران و این شهر از آن

شرکتهاي رقیبي با نامهاي تلفنیان ،سلیم شاهیان،

غفلت کردهاند .در سدههاي معاصر بهعلت مشارکت

قارایت شاهیان ،خیاطان ،تافشانچیان و ...تأسیس

اراک در امور اقتصادي و فعالیتهاي تجاري مهم

کردند .کار بیشتر این شرکتها خرید فرش براي

و

آمری ا و مرکز اصلي فعالیت آنها نیز بازار سلطانآباد

همچون صنعت فرش دستبافت ،ام ونق

تجارت تولیدات کشاورزي و غالت ،تجارت صنعت
دوست و روده و مانند آن تجارت این ناایه رونقي

بود.
دووه

دی

رو موروعات مهمي در زمینه
مؤثر بر این تجارت مانند

خاص گرفته و اهمیتي واال یافته است؛ افزونبراین،

تجارت عراق و عوام

قابلیت ترانزیتي و استقرار بر خطوط مواصالتي شرق

موقعیت جغرافیایي این منطقه و نق

به غرب و موقعیت خاص جغرافیایي (استراتویک)

تجارت آنجا ،ورعیت راهها و ام ونق  ،سابقه

شهر ،عرصه را براي این امر مهیا کرده است .در

تاریخي فرشبافي در این والیت و مناسبات تجاري

گذشته بهطور تقریبي هر کارواني که قصد داشت در

با ایاالت داخلي و سایر کشورهاي طرف تجاري را

ایران از شمال به جنوب یا از شرق به غرب یا ع س

بررسي و تحلی کرده است.

این موقعیت در

آن ارکت کند ،ميبایست از مسیر این والیت عبور
ميکرد و این مسئله بهخوديخود بر رونق تجاري آن
ميافزود .بیهوده نیست که بسیاري از شرکتهاي

پیشینه پژوهش
دربارپ دیشینه دووه

اارر باید گفت در این

خارجي مانند زی لر ) ،(Zieglerازمیر (شرق)

زمینه دووه هاي جزیي و کلي متعددي ن اشته شده

) ،(Izmirسند تاوجیان نیویورک (Tao Sindh Jian

است؛ اما در بیشترِ آنها امور اقتصادي و تجاري این

) NewYorkو مانند آن مرکز تجاري خود را در این

منطقه در دوره مذکور يندان در کانون اهتمام نبوده و

والیت مستقر کردند .در دورپ یادشده ،اهمیت تجاري

به این موروع تنها اشارههایي گذرا شده است؛

سلطانآباد عراق بهادي بود که تعدادي از

ازجمله این ن اشتهها باید به نمونههاي زیر اشاره کرد:

کمپانيهاي نامبرده دفاتر مرکزي و نمایندگي

« .1تاریخ عراق» نوشتﮥ میرزامحسنخان مستعانالدوله

کنسول ري کشور خود را به آنجا منتق کردند.

یا همان ررا وکیلي تبریزي طباطبایي که در دورپ

ارامنه والیت عراق و دی ر شهرهاي ایران،

دوم مجلس شوراي ملّي نمایندپ آذربایجان بود .او در

نق

ازجمله اصفهان نیز در گسترش تجارت این منطقه

سال 1221ق1911/م در سِمت دیش ار وزارت مالیه

بسیار اهمیت داشت .جای اه آنها در خریدوفروش

در سلطانآباد عراق مشغول کار شد .در مدت اضور

فرش ،در ا م واسطه و عام فروش به شرکتهاي

خود در آنجا ،دربارپ اوراع عمومي و اجتماعي

خارجي ان ارنادذیر است؛ زیرا بیشترِ آنها بهواسطه

سلطانآباد عراق دووه هایي انجام داد و آنها را به

بهرهمندي از تحصیالت مناسب ،در شرکتهاي

رشته تحریر درآورد .این کتاب يهار باب دارد و هر

بررسي و تحلی تجارت داخلي و خارجي سلطانآباد عراق (1231تا1210ق1901/تا1911م) 12

است .در سال 1211ش،

در این اثر ن اه مؤلف به مسائ جامعهشناسي شهري

باب شام

يندین فص

دکتر منويهر ستوده متن ياپشدپ تاریخ عراق را

اختصاص یافته و موروعاتي همچون علتهاي

بدون ویرای  ،بازخواني و یاداشتهاي توریحي و

مهاجرت ،اوراع فرهن ي ،بهداشت و درمان و مسائ

تنها براي افظ این اثر ارزشمند در شماره 11مجلﮥ

اجتماعي واکاوي شده است .این دووه

فرهنگ ایران زمین ياپ و منتشر کرد .در سال

آشنایي با امور جامعهشناختي براي دووهش ران مفید

1291ش به کوش

محمد مددي و هم اري دکتر

در زمینﮥ

فایده است.

شروین وکیلي ،نوپ نویسنده ،تاریخ عراق بازخواني و
ویرای

ادبي و تاریخي شده و همراه با یادداشتها،

واژهنامه ،نمایه ،اسناد و ع سها تدوین شد؛ سپس
انتشارات آیندگان آن را منتشر کرد.

موقعیت جغرافیایي سلطانآباد عراق (عصر قاجار و
پهلوی)
در قدیم ،عراق بزرگ به سرزمین وسیعي در کنار

« .3تاریخ اراک» این اثر را ابراهیم ده ان ن اشت.

فالت مرکزي ایران و زاگرس شرقي اطالق ميشد که

سه مجلد این اثر در سالهاي  1239و  1220و

از شرق و غرب میان قم و همدان و از شمال و

1211ش ،تدوین شد و به ياپ رسید .جلد نخست

جنوب میان ري و اصفهان قرار داشت .در اصطالح

این مجموعه رویدادهایي را ترسیم ميکند که از دورپ

صاابنظران علم جغرافیا و نویسندگان مسالک و

باستان تا آغاز دورپ صفوي در ادود این منطقه به

ممالک« ،عراق عجم» به يندین والیت بزرگ و

وقوع دیوسته است .جلد دوم دربرگیرندپ وقایع این

کويک اطالق ميشد که در گذشته ،این والیات در

والیت از آغاز دورپ صفوي تا سفر ناصرالدینشاه به

قلمرو سرزمین وسیعي به نام «مِدیا» (ماد) قرار

این سرزمین است .در این مجلد ،ي ون ي ساخت

ميگرفتند (لسترنج .)300 :1211 ،این منطقﮥ گسترده

شهر و قلعه سلطانآباد و اهداف آن بهخوبي تبیین

با قدري اختالفِ ادود ،از شمال به دیلم و

شده است .جلد سوم باعنوان «کارنامه یا دو بخ

آذربایجان ،از غرب به کردستان و کرمانشاه ،از

دی ر از تاریخ اراک» در راستاي ت می مبااث دو

جنوب به لرستان و خوزستان و فارس و از شرق به

مجلد دیشین و دربارپ تاریخ انجدان ،سادات

خراسان و صحراي لوت منتهي ميشده است

اسماعیلیّه و سالشمار وقایع شهرستان اراک از سال

(اصطخري.)113 :1211 ،

1371تا1211ش گردآوري شده است .این مجلد در

در عصر قاجار و دهلوي اول« ،عراق عجم» به

سال 1211ش منتشر شد..

يندین والیت تقسیم ميشد که هریک ا مران و

« .2سیماي اراک» (جامعهشناسي شهري) :این

والي ویوهاي داشت .این والیت در برگیرندپ مناطق

مجموعه در يهار جلد و به قلم محمدررا محتاط به

همدان ،عراق ،قم ،ساوه ،زرند ،قزوین ،خمسه ،تهران،

رشته تحریر درآمده است .هدف نویسنده از تألیف

کاشان ،والیات ثالثه (کمره و گلپای ان و خوانسار)،

این مجموعه ،گردآوري آمار و اطالعات در زمینههاي

اصفهان ،یزد ،مالیر ،تویسرکان ،نهاوند ،دامغان،

فرهن ي و اجتماعي این دیار بوده است که براي

سمنان ،شاهرود و بسطام بوده است (وکیلي تبریزي،

برنامهریزان شهري بسیار سودمند است .گفتني است

17 :1291و .)11در سال 1207ق1119/م ،شهر
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سلطانآباد ااکمنشین والیت عراق و فراهان بود

عراق به بروجرد از راه زالیان؛  .1راه عراق به همدان

(کرزن)171 :1272 ،؛ اما در دورپ دهلوي اول «تعداد

از راه خنداب؛  .1راه عراق به قم؛  .7راه عراق به

بلوکات عراق :کزاز ،سرهبند ،شراه ،بزيلو ،وفس،

تهران از راه ساوه (ساکما ،310/100131 ،برگ.)2

رودبار ،تفرش ،فراهان ،آشتیان و ایبکآباد بود و

دولت دهلوي با هدف تمرکزگرایي و اعمال

تعداد نفوس آن بهطورتقریبي :سلطانآباد11 :هزار،

قدرت نظامي در سراسر کشور ،به ااداث راههاي

بلوکات310 :هزار و جمع آن 311هزار» (ساکما،

اصلي و همچنین گسترش راههاي فرعي مانند مسیر

 ،310/100131برگ.)1

عراقمالیر و راه عراقخمیندلیجان اقدام کرد .در این
راستا ،مبلغ دههزار تومان براي جاده عراق مالیر و

وضعیت راهها و خطوط حملونقل (عصر قاجار و

مبلغ دانزدههزار تومان براي ساخت جاده از عراق به

پهلوی)

سمت خمین و دلیجان اختصاص داد .گفتني است

دس از جنگ جهاني اول ،ورعیت راهها تاادي

گسترش راههاي شوسه و تأسیس راهآهن و بهبود

بهتر از گذشته شد .در این دوره ان لیسيها براي

ورع ام ونق از اقدامات مهم مجلس دنجم بود که

عبور وسای موتوري خود ،به ااداث راههاي شوسه

توسعﮥ تجاري و اقتصادي را بهدنبال داشت .در جلسه

و خطوط راهآهن اقدام کردند؛ همچنین جادههاي

دویستوهفتم این مجلس ،الیحه دولت براي

غیرشوسه و عبورکردني ،ازجمله راه تهرانعراق

گسترش راههاي عراق ،خمین ،بروجرد ،مالیر،

(اراک) که بیشتر مح عبور کاروانها بود در کانون

دلیجان ،خمین بررسي شد و بودجهاي نیز براي آن

توجه قرار گرفت (میلسپو321 :1211 ،تا .)321شایان

در نظر گرفته شد (مذاکرات مجلس دنجم..)1111/3 ،

ذکر است با استقرار شرکت زی لر ()Ziegler Co.

از

با ن اهي به اسناد آن دوره درميیابیم تا دی
ام ونق

در این

این موروع با اهتمام و استقبال بیشتري روبهرو شد؛

دولت دهلوي اول عمده وسای

زیرا تجارت فرش در سلطانآباد و تسهی بستر این

راهها اسب ،قاطر ،االغ ،شتر ،گاري و دويرخه بود

فعالیت اقتصادي هدف اصلي آنها بود .در این راستا،

که این شیوپ تردد در عراق نیز رواج داشت .براینمبنا

شرکت ان لیسي لینچ ( )Lynch Co.با هم اري

فخرالملک ،ااکم عراق ،در سال 1221ق1912/م
1

تجارتخانﮥ زی لر ،امتیاز ساخت راه شوسﮥ تهران به

تل رافي مبنيبر تش ی دایره نواق در این والیت به

عراق و خرمآباد را از دولت ایران گرفت (وکیلي

وزارت داخله ارسال کرد و خواستار گرفتن مالیات از

تبریزي )11 :1291 ،تا گامي مهم در راستاي رونق

این اداره شد (ساکما ،310/17299 ،برگ .)3گزارش

تجاري این دیار باشد .غیر از جادپ مذکور ،راههاي

معتمدالدوله،

سال

شوسه دی ري نیز وجود داشت که والیت عراق را به

1221ق1911/م که در تل رافي به وزارت داخله

ميکرد؛ ازآنجمله باید به

ارسال دویست بار غالت با قاطر و شتر را براي

نمونههاي زیر اشاره کرد .1 :راه عراق به خمین و

تغذیه نیروهاي روسي زیر فرمان ژنرال باراتف

گلپای ان و خوانسار؛  .3راه عراق به دلیجان و

( )General Baratovدر کرمانشاه گزارش ميکند

اصفهان؛  .2راه عراق به مالیر از راه طوره؛  .1راه

علتي دی ر در استفاده از این نوع اسباب ام ونق

والیات همجوار متص

ااکم

سلطانآباد،

در

بررسي و تحلی تجارت داخلي و خارجي سلطانآباد عراق (1231تا1210ق1901/تا1911م) 11

در عراق است (ساکما ،392/2279 ،برگ .)1براساس
این گزارش ينین برداشت ميشود که قاطر و شتر از
عمده وسای

ام ونق

اموال بازرگانان در والیت

عراق بوده است.

ربودند و مابقي را به آت
مقاب

کشیدند و اگر کسي در

آنها ایستادگي ميکرد کشته ميشد (کمام،

 ،3/119 /31/1/11برگ.)1
دیام اعتراض عليآقا فراهانچي که از تجار معروف
و از آزاديخواهان مشروطهطلب بود ،بخشي از ظلم

اوضاع اقتصادیاجتماعي سلطانآباد عراق از سال

و تعدي ساالرالدوله را در این منطقه بهخوبي به

4231تا4231ق4010/تا4014م

تصویر ميکشد« :ساالرالدوله وارد عراق شدند و به

بهعلت قابلیتهاي ترانزیتي و تولیدات زراعي

جرم مشروطهخواهي ،انواع و اقسام اذیت بر اهالي

متنوع ،اقتصاد و تجارت عراق از دیرباز در کانون

وارد کردند و با دنهانکردن عیاالت و فراري خودم،

توجه بوده است .محصوالتي همچون گندم ،جو،

دویستوبیستویک خروار از قرار خرواري نه تومان

ابوبات ،دنبه ،تریاک ،گردو و بادام ،این منطقه را

با همه نوع افتضاح و هتک آبرو از فدوي بهجبر

عظیمي از این فراوردهها

گرفتند و یک هزار تومان يپاول از خانه و خسارات

بههمراه صنایع دستي ،همچون فرش ،کاالهاي

فوقالطاقه» به بار آوردند (کمام،3/119/31/1/11 ،

توان ر کرده است و بخ
صادراتي آن را ش

دادهاند .ازسويدی ر ،این

برگ..)1

والیت واردکنندپ کاالهایي همچون قند ،ياي ،برنج،

براساس اسناد موجود در سال 1239ق1911/م،

نفت ،ش ر ،قماش ،ادویه ،انا ،نی  ،روناس ،دشم ،نخ

دربارپ جلوگیري از اقدام اشرار براي امنیت ارامنﮥ

و بلورآالت بود (ساکما ،310/100131 ،برگ.)3

سلطانآباد ،از ناایه وزارت داخله به صمصامالسلطان

دانستني است تا سال 1237ق1909/م ،توسعه و

امیر تومان عراق و سهامالسلطان اینگونه سفارش

تحوالت اقتصادي این دیار بهخوبي روبهرشد بود؛

شد« :از وزارت امور خارجه برطبق اشعارات

ولي دیري نپایید که بهعلت ناامني ،رو به زوال نهاد.

کارگذاري عراق هذه سنه که جمعي از اشرار و

در این سال ،منطقه عراق از شورش ساالرالدوله که

مفسدان به خانه خلیفه خورن امله برده و دوباره

خود را وارث تاجوتخت محمدعليشاه قاجار

اقدامات ارتجاعکارانه ميکنند تل رام رادورت

ميدانست در امان نماند .منطقه ديار بحران و قحطي

اقدامات شما هم در رمن به وزارت داخله رسیده

فراگیر شد و به مال ان و تجار صدمات سن یني وارد

است و از اسن مراقبت شما کمال خرسندي ااص

شد .لرها که اامیان اصلي ساالرالدوله بودند به

است .باوجوداین مينویسم که بهخصوص در

سراسر والیت عراق تاختوتاز کرده و همه جا را

جلوگیري و ممانعت از این قبی شرارتها مراقبت

غارت و روستاها را تخریب کردند؛ سپس افراد را به

کنید مرت بان را مجازات سخت بدهید و موجبات

کوچ اجباري وادار کردند .آنچه دارایي رعیت بود از

امنیت و آسای

خلیفه خورن و جماعت ارامنه

مال ،اشم ،گوسفند و اسباب خانه را غارت کردند و

بهطور کام فراهم آورید که به آنها تعدّي و مزاامتي

براي توقف شب و روز اردو که در خاک شرّا (بخ

نشود و دی ر بينظمي و اغتشاش روي ندهد»

خنداب) اقامت داشت تمام خرمن و ااص را هم

(ساکما ،392/1911 ،برگ.)3
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در این ورع ناامن و بحراني ،در شهر سلطانآباد

خارج شدند (ساکما ،390/1129 ،برگ.)3

فتنه و بلوایي روي داد .اساس این فتنه برخي

در دي این اوادث و اقدامات دولتهاي خارجي

شایعاتي بود که تجارتخانه زی لر در عراق منتشر

و اشرار داخلي ،رکود نسبي بر تجارت عراق سایه

کرده بود و تحریک مردم عوام و سادهلواان را باعث

اف ند و مراله جدیدي از زندگي اجتماعي و

شده بود .این فتنه انتظام شهر را از بین برد و آقایان

اقتصادي مردم و صاابان مشاغ  ،ازجمله

سهامالسلطان و صمصامالسلطان دربارپ اقدامات

دستاندرکاران صنعت فرش و بافندگان قالي ،در

تجارتخانه گزارشي به وزارت داخله ارسال کردند و

سلطانآباد رقم خورد؛ زیرا معیشت افرادِ داراي نفع و

يون در برخورد با عامالن تجارتخانه که خود را

امنیت جاني آنان در گِرو گسترش صنعت قاليبافي و

ویس (نماینده) قنسول سفارت ان لیس در عراق

صادرات آن بود.

ميدانستند و داسخ و نبودند ،ناتوان بودند از تهران

ناگفته نماند با رویدادهاي ناگوار یادشده در سال

مساعدت فوري طلب کردند .البته آنها درنهایت

1221ق1917/م ،سراسر ایران ازجمله تهران را کمبود

خودشان نیز در برخورد با شورشیان و اشرار عراق

غله و قحطي فراگرفت .در این زمان ،دولت

که مصدر فتنه و شرارت بودند و جان اهالي و اتباع

وثوقالدوله براي رفع مش الت تهران تمهیداتي

خارجه مقیم شهر را تهدید ميکردند ،ایستادگي

اندیشید و ارباب کیخسرو شاهرخ ،نماینده زرتشتیان

کردند .تل راف جمعي از اتباع خارجه به وزارت

در مجلس را مسئول خرید گندم از سایر والیات

و

براي دایتخت کرد .ارباب کیخسرو در کتاب خاطرات

صمصامالسلطان مبنيبر جلوگیري از تجاوز و امله

خود در این زمینه مينویسد« :بهاي گندم که در آغاز

اشرار عراق به تجارتخانهها مبین آن است (ساکما،

سال در تهران خرواري سيودنج تومان و در عراق

 ،392/132برگ1تا.)1

خرواري بیست تومان ،ااال در تهران به خرواري نود

داخله

بهداس

قدرداني

از

سهامالسلطان

جالب است اشاره کنیم در خالل جنگ جهاني

تومان رسیده است و اامدخان آذري که رئیس

از اشغال منطقه توسط

بازرسان وزارت مالیه بود ،در سلطانآباد یکهزار

قواي اشغالکننده روس و عثماني نیز بر شدت بحران

خروار گندم به قیمت خرواري سي تومان به من

اقتصادي و اجتماعي منطقه افزود و اخالل در امر

فروخت» (ارباب کیخسرو.)117 :1213 ،

اول ،خسارتهاي ااص

تجارت را باعث شد (ساکما ،310/1011 ،برگ.)3

براساس سند موجود از وزارت داخله ،در سال

اضور این اشغال ران با مخالفتهاي فراواني،

1221ق1917/م بحران قحطي سراسر ایران ،بهویوه

ازجمله مخالفت سفارت ان لیس ،مواجه شد .سفارت

تهران را فراگرفت .در تهران ورعیت بسیار خطرناک

ان لیس در سال 1221ق1911/م و در یادداشتي به

و جدي بود و تمام توجهات دولت را به خود

وزارت خارجه ایران دربارپ شرکت ام ونق

مشغول کرده بود؛ بهطوريکه اگر ترتیب اثر داده

ان لیس در منطقه ،خروج کمیته دفاع ملي و آلمانها

نميشد ،در دایتخت جان هزاران نفر به خطر ميافتد.

را از این منطقه خواهان شد و در این زمینه ،دولت

از قرار گزارشي که ارباب «کیخسرو» به دولت داده

ایران را در فشار قرار داد که متعاقب آن در همان

است« :ده خروار گندم محمول از عراق را که نماینده

روزها کمیته ملي و نیروهاي آلماني از قم و عراق

مشارالیه خریداري و براي مرکز فرستاده بود در قم،
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اهالي مانع شدند و به مصرف خبازخانههاي آنجا

خورد؛ اما برخي از اسناد یافتشده این خروج را

رسانند .نظر به عسرت آذوقه در آنجا مقرر شد که

بهصورت ی جا تأیید ن رده و آن را روندي تدریجي

قیمت گندم را مطالبه کنند؛ ولي الزم است به مالاظه

ذکر کردهاند که تا سال 1211ق1921/م و تأسیس

فقدان جنس در تهران ،تل راف مؤکّد به ا ومت قم

شعبهاي از شرکت سهامي فرش ایران در سلطانآباد

صادر فرمایید که اهالي آنجا بههیچوجه معترض

ادامه یافت .بیشترِ این اسناد از اختالفها و

جنسي نشوند که براي مرکز ام ميشود» (ساکما،

ش ایتهاي تجارتخانهها با ی دی ر و افراد اقیقي

 ،310 /9191برگ3تا.)1

ا ایت دارند؛ اما همین نمونهها از کار و فعالیت

البته باید گفت در این اوراع ناگوار ،والیت عراق

اقصادي در سالهاي جنگ و دس از آن نشان دارند.

بهلحاظ ذخیرپ غلّه در مقایسه با دی ر والیات در

افزون برآن ،در این دوران خرید فرش ایران در بازار

ورع بهتري بود؛ براي نمونه براساس اسناد و مدارک

آمری ا جنبشي دی ر در تولید فرش منطقه عراق،

موجود ،در سال 1221ق1917/م کمبود و گراني نان

بهویوه قالي بافت منطقه ساروق به راه انداخت و

در قم ،والیت همجوار عراق ،اغتشاش و تشوی

اسباب رونق مجدد اقتصاد شهر سلطانآباد را نیز

اهالي را باعث شد .این در االي بود که اوراع عراق

فراهم کرد؛ بهطوريکه در سال 1212ق1921/م،

بهمراتب بهتر بود و گندم مصرفي خبازخانه قم بهطور

صادرات هر ماه فرش به آمری ا ادود هشتصد عدل،

معمول از عراق وارد ميشد؛ اما بهعلت ممنوعشدن

به وزن يهارصد خروار ،گزارش شده است (ساکما،

ام گندم از عراق ،بیشترِ علما و تجار و اعیان قم

 ،310/309برگ.)1

وقت خود را براي مذاکره و خرید گندم صرف

دس از این اوداث ،اقتصاد این منطقه به تولید و

ميکردند (ساکما ،310/10113 ،برگ .)1همچنین در

صادرات فرش به ارودا و آمری ا گرای

یافت که

سال 1221ق1919/م« ،از قرار اظهار عمده تجار،

مطالعه اسناد این اقیقت را بهخوبي نشان ميدهد؛

ا ومت عراق و خمین مانع ام گندم به اصفهان

براي نمونه وکالتنامه ااجعلي کمپاني در سال

شدند» (ساکما ،391/1131،برگ)1؛ بنابراین ا ومت

1213ق1931/م ،مبنيبر معرفي محسن مل ي براي

اصفهان در نامهاي با اشاره به فراواني محصوالت

خرید فرش و ارسال به آمری ا نشاندهندپ وابست ي

منطقه عراق ،تقاراي مساعدت و ارسال گندم کرد.

تجارت عراق به صنعت و صادرات فرش است

در متن سند صادرشده اینگونه آمده است« :با این ه

(ساکما،

دیوان

جنس فراوان در عراق است و ااص ها خوب و

محاکمات وزارت امور خارجه به کارگزاري مهام

رامتهاي متواتر باریده آثار خیر و فراواني ظاهر

خارجه (نایب اول/معاون وزارت خارجه) در

است ،جلوگیري ن نید بل ه براسب قولي که دادهاید

سلطانآباد عراق نمونهاي دی ر در تأیید این

مساعدت و همراهي بفرمایید گندم به اصفهان ام

مدعاست .این گزارش دربارپ مطالبات تجارتخانه

شود» (ساکما ،391/717 ،برگ.)1

قرهگزیان آمری ایي از اامد هزاوهاي ،از تجار

،210/1217

برگ.)1

گزارش

با دامنگستردن جنگ جهاني اول و با خروج

برجسته بازار سلطانآباد ،صادر شده که براساسآن،

تجارتخانههاي خارجي و داخلي و تعطیلي مراکز

بابت خرید قالي يهارصد تومان به کمپاني بده ار

قاليبافي ،رکود اقتصادي شههر سهلطانآبهاد رقم

و اجتناب او در تأدیه طلب

بوده است و از تعل
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تجارتخانه ا ایت دارد و این ه یک باب منزل

آمری ا از بندر شاهپور ،با ااداث خطآهن اهواز به

طلب

جدیدي ایجاد شد.

مس وني نامبرده در سلطانآباد ،در مقاب

تجارتخانه توقیف شد (ساکما ،210/1111 ،برگ..)3
باتوجه به نسخهاي از گزارش صبا ،کفی وزارت

این بندر در صادرات کاال گشای

مارد بروس بلدي ) (Mardi Bruce Baladiکه در
سال 1211ق1921/م در شب ﮥ ام ونق

متحده

مالیه ،در سال  1211ق1937/م دربارپ ورعیت

عراق و ایران خدمت ميکرد در این زمینه مينویسد:

اقتصادي این منطقه براي گسترش راهها و استفاده از

«سلطانآباد که مح صادرات فرش است ،در هر ماه

تولیدات این والیت ،ازجمله

صادرات فرش آن در ادود هشتصد عدل و به وزن

معادن ،ورع والیت عراق درخور توجه است:

يهارصد خروار ميشود و از این يهارصد خروار

«معادن کشفشده و استخراجشده :نمک ،خاک و

قریب صد خروارش از راه اهواز و مابقي از راه

سنگ ،گ سرشور ،سنگ آسیاب و گچ است .معادن

کرمانشاه به آمری ا ام ميشود .با اضور خود در

کشفنشده و استخراجنشده عبارت است از :نقره،

سلطانآباد تجار و صادرکنندگان فرش را به راه اهواز

سرب و زغالسنگ» (ساکما ،310/100131 ،برگ.)2

دعوت کردم و مدت دو سال است با زامات بسیار

صبا دیشنهاد روش اصالح اوراع اقتصادي و

به تجار و صادرکنندگان فرش ایران فهمانیدم که این

کشاورزي والیت عراق را اینگونه بیان ميکند:

راه هم از جهت کرایه مناسب و هم به مدت دنجاه

«استخراج معادن استخراجنشده ،اصالح امور

روز به آمری ا ميرسد» (ساکما ،310/309 ،برگ.)1

عواید آن براي ام

ام ونق  ،تعمیر راههاي شوسه ،ایجاد بانک فالات،

شایان ذکر است عالوهبر جادههاي ارتباطي در

رفع تعمیالت رعیت ،آبادکردن آنهایي که اکنون

ایالت عراق ،شب ههاي ارتباطي دی ر ،همچون

مخروبه است ،جلوگیري از امراض ایوانات ،توسعه

تل راف و دست ،روند تجارت را رونق ميبخشید و

صنایع»

تأسیس شعبﮥ تل رافي در سلطانآباد در راستاي این

و تربیت امور زراعت ،ترویج و ت می

(ساکما ،310/100131 ،برگ .)2این سند بیانکنندپ

هدف بود (وکیلي تبریزي90 :1291 ،و.)91

موقعیت مطلوب سلطانآباد در زمینه معادن و

با ن اهي کوتاه به گزارشهاي این دوران ،باید

فرآوردههاي زراعي است که درصورت وجود امنیت

گفت باوجود دوام فعالیتهاي اقتصادي در این دیار،

و سرمایهگذاري و گسترش راههاي والیت عراق،

فرازوفرودهاي ناشي از ناامني و جنگ ،بر بازرگاني

بازرگانان و سرمایه گذاران این ام ان را دارند که در

این منطقه آثار سلبي بر جاي نهاد و بياعتمادي و

سالهاي دس از جنگ جهاني اول ،با آسودگي در

تردید بازرگانان را فراهم کرد .رعف دولت مرکزي،

کشور تجارت کنند .در تأیید این مدعا و

اشغال منطقه توسط قواي متخاصم و قدرتگیري

تولید فرش در سایﮥ اضور تجار و

سرکشان و غارت ران در گوشه و کنار آنجا نیز این

داخ

باتوجه به افزای

از آن کاه

شرکتهاي خارجي ،ظ السلطان مينویسد« :شهر

آثار را تشدید کرد که نتیجه ااص

عراق بهواسطه قاليبافي که رواج فوقالعاده دارد

نسبي تولید ،ازجمله فرش و صادرات بود .این اوراع

ممتمول و آباد شده» (ظ السلطان.)371 :1213 ،

نامساعد ،در فاصله سالهاي بین جنگ جهاني اول و

ازاینرو براي ام فرشهاي صادراتي سلطانآباد به

دوم زمینه را براي تعطیلي و فروش دفترخانههاي
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تجارتي فراهم آورد که ازآنجمله باید از ساختمان

فارساني101 :1211 ،و.)101

تجارتخانه زی لر یاد کرد که دس از انحالل شرکت و

از مفاد نظامنامﮥ اساسي اتحادیه ،اهداف تجار از

کنسول ري آنها در عراق تعطی شده بود .بعدها ی ي

ایجاد ينین تش ّلي بهخوبي مشخص ميشود .آنها

از متموّالن شهر به نام ااجمحمداسین میثمي وکی ،

بهدنبال توسعﮥ اقتصادي در هر سه شاخﮥ تجارت،

این ساختمان را خریداري کرد و ازآندس به نام قلعه

صنعت و کشاورزي بودند (ترابي فارساني:1211 ،

شهرت یافت .بهدنبالآن نمایندپ شرکت

 .)271اتحادیﮥ تجّار شهرستانها نیز بهتدریج در

ااجوکی

تاوسندجیان نیویورک نیز فرمان فروش عمارت مجل

سالهاي بعد ش

و زیباي شرکت را صادر و اعالم کرد اارر است به

عراق در سال 1210ق1921/م /در راستاي آن بود

هر قیمتي که شایسته باشد به دولت شاهنشاهي ایران

(ده ان.)322 :1211 ،

بفروشد (ساکما.)310/1711 ،

گرفت که تأسیس اتاق تجارت

ازجمله گزارشهاي تاریخي درباره اتاق تجارت

ن ته تأم بران یز آن ه این رکود اقتصادي را نباید

عراق ،ارسال اسامي هفت نفر از منتخبان آن در

بهکلي از اوراع نامساعد داخلي ناشي دانست؛ زیرا

آذر1211ش/نوامبر1923م ،به ادارپ ک تجارت کشور

بحران اقتصادي کشورهاي دی ر ،ازجمله آمری ا که

بود (مجلﮥ اتاق تجارت )1779( 1 ،آذر.)3 ،1211

بازار اصلي فرش والیت عراق در دورپ اخیر به شمار

گزارش دایان دورپ قانوني این مرکز نیز از دی ر

سالهاي

گزارشهاي آن دوره است که براساسآن ،کمیسیون

1217و1211ق1939/و1920م ،تأثیري مهم داشت

تجدید انتخابات در ادارپ ا ومتي عراق تش ی شد

(زندي ،بيتا.)301 ،

و دفاتر مخصوص ثبت در مدت دنج روز در مراکز

ميرفت

در

رکود

در ورع موجود ،تجار نیز در سطح کالن بی ار

معیني قرار گرفت تا تجار و مدیران شرکتها مراجعه

ننشستند .بهدنبال بروز این مش الت در ایران و در

کنند وآراء خود را به ثبت رسانند (مجلﮥ اتاق

غیاب نهادهاي مدرن و نبود دولت مقتدر که يندین

تجارت )3119( 1 ،شهریور.)1 ،1211

سال دس از مشروطیت همچنان محقق نشده بود ،آنها

جلسﮥ

31اردیبهشت1211ش11/مه1927م

و

ساختارهاي دروني طبقه خود را تقویت کردند و به

درداختن به موروع تعرفﮥ تجار از اقدامات دی ر اتاق

هاي منسجم براي امایت

تجارت والیت عراق بود که براساسآن مقرر شد هر

از منافعشان برآمدند .عالوهبراین مرادوات بازرگاني

شرکتي که تعرفﮥ تجاري خود را به تصدیق اتاق

ينین نهادهایي

تجارت مح  ،تنظیم و تسلیم ادارپ ک تجارت ن رده

تأثیرگذار بود؛ زیرا بازرگانان خارجي به کسب

باشد ،اق دریافت مجوز واردات کاال را ندارد و

آگاهيهاي بیشتر دربارپ تجّار و موقعیت اقتصادي

اداره مذکور به درخواست ایشان ترتیب اثر نخواهد

ایران نیازمند بودند و وجود نهاد مشخصي را براي

داد (مجله اتاق تجارت111( 1 ،و )113مرداد،1211

ایجاد ارتباط و کسب اطالعات رروري ميدانستند؛

.)33

جلسﮥ

ازاینرو در ایران تش ّ هایي با نام اتحادیﮥ تجار به

11آذر1211ش7/دسامبر1927م ،اتاق تجارت عراق

وجود آمد که بهلحاظ سازماني ،تش یالتي دقیق و

دس از ثبت اسامي شرکتهاي تجاري ،گزارشي به

مشخص در مرکز و سپس شهرستانها داشت (ترابي

ادارپ ثبت عراق ارسال کرد که اسامي آنها به این قرار

نهادسازي و ایجاد تش

با دی ر کشورها نیز در تش ی

همچنین

در
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بود .1 :شرکت ياي با سرمایﮥ 33هزار ریال؛ .3

ملت در دفاع از مردم توانایي الزم را نداشته و این

سی ار با سرمایﮥ 300هزار ریال؛ .2

موروع واکن هاي مثبت و منفي ایالت و عشایر را

شرکت توتون ساییده با سرمایﮥ 200هزار ریال که در

بههمراه داشت .در سالهاي جنگ ،قدرت ا ومت

شرف تأسیس و جریان ثبت بود (مجله اتاق تجارت

مرکزي به یکباره از میان رفت و زعماي محلي،

11 )171( 9،بهمن.)31 ،1211

ملّاکان و خوانین ایالت و عشایر این فرصت را یافتند

شرکت دخ

شایان ذکر است ی ي از خواستههاي تجار این

که استقالل خود را بروز دهند (لمبتون)321 :1213 ،؛

والیت ،اصالح امور مالي از قالب سنتي آن و

به عبارتي دی ر ،عشایر و ا ام والیات مختلف

«استقالل عملیات بان ي و انتقاد از سیطره بانک

صدرو اعالمیه بيطرفي از طرف دولت مرکزي را

شاهنشاهي بر اقتصاد ایران بود» (ترابي فارساني،

نادیده گرفتند و هریک به فراخور منافعشان به اقدام

 .)170 :121در دي این تقارا ،شعبهاي از بانک

الزم دست زدند؛ براي مثال ااتشامالسلطنه ،ااکم

شاهنشاهي تهران که رئیس آن ویل ن سن (Wilken

سلطانآباد ،از اقدامات روس و ان لیس امایت کرد

) Senبود ،در عراق تأسیس شد تا رمن انجام امور

که این برخالف روح بيطرفي دولت مرکزي ایران

صرّافي و بان ي و درداخت وام ،به دریافت وجوه

بود (ساکما .)390/1101 ،همچنین تجارتخانههاي

امانتي مردم اشتغال ورزد (وکیلي تبریزي11 :1291 ،

کشورهاي درگیر جنگ که در سلطانآباد مشغول

) .در سال 1219ق1920/م میرزااسنخان ارفع،

فعالیت اقتصادي بودند با هجوم افراد وابسته به طرف

از

مقاب یا اشرار روبهرو ميشدند و اموال و کاالهاي

میرزااسینخان دريم ،رئیس بانک دهلوي ،دعوت

آنها به غارت ميرفت .دراینباره سفارت ان لیس در

کرد تا شعبه بانک دهلوي عراق را با اضور طبقات

تل رافي به وزارت داخله خبر داد« :به توقیف نیلي که

مختلف و رؤساي ادارهها و اعیان و تجار داخلي و

از شرکت زی لر سرقت شده است با اضور

خارجي افتتاح کند (ساکما .)390/3311 ،براساس

میرزاطراسيخان نماینده کنسول ري سلطانآباد عراق

گزارشنامه عراق ،دسازآن بانک ملي (نامه عراق3 ،

و بعضي از تجار که مقداري نی ها را خریدهاند

( )113سهشنبه 1خرداد )3 ،1211و بانک فالاتي نیز

مشغول جستوجو و استرداد نی هاي مسروقه و

(نامه عراق )121( 1 ،دنجشنبه 1مهر )1 ،121در

غرامت آنهاست» (ساکما ،390/3131 ،برگ..)12

فرماندار

سلطانآباد

و

مؤسس

بانک،

سلطانآباد تأسیس شد.

گزارش

اهالي

عراق

به

مستوفيالممالک،

نخستوزیر ایران ،دربارپ اوراع نابسامان این والیت
مناسبات تجاری سلطانآباد از دوره مشروطه تا

نشاندهندپ آن است که در سال 1222ق1911/م ،در

پایان پهلوی اول

اثر تجاوز قشون عثماني و روس به عراق ،به بسیاري

ينانکه دی تر بیان شد تجارت از اصليترین

از اموال و نوامیس مردم تعرض شد که درديآن

شاخصه هاي اقتصادي والیت عراق در دوره قاجار و

«گرفتن سیورسات عدیده بالوجه و غارت دهات و

دهلوي بود که دیوسته با فرازوفرودهایي روبهرو شد.

هزارگونه افتضااات دی ر که قلم از شرح آنها شرم

در خالل جنگ جهاني اول ،دولت در جای اه نمایندپ

تعدیات جمعي از اشرار

دارد و همچنین در مقاب
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والیتي که هرکس عده سواره و دیاده دور خود جمع

خارجي و داخلي تش ی

کرده دهات را غارت و اموال رعیت را به يپاول

.)310/1211

شده است» (ساکما،

ميبرند و در این مدت ااکمي نبوده که از این

شرکتهاي خارجي قاليهایي با نام تجاري

دیشامدها جلوگیري کنند» (ساکما،310/1011 ،

ساروق و مشکآباد را با طرااي ،رنگآمیزي و

برگ1و.)3

نقشههاي جدید سفارش ميدادند؛ بنابراین رکود و

براساس مجموعه اسناد بررسيشده در این

رونق بازار سلطانآباد بهطور مستقیم با این کاالي

جستار ،روابط تجاري سلطانآباد در دورپ دس از

باارزش مرتبط بود .بیشترین فعالیت تجار بازار ،در

مشروطه تا عصر دهلوي اول با کشورهاي ارودایي و

نق

تجار خُرد یا متوسط یا بزرگ ،به خریدوفروش

آمری ا بوده است .در این سالها تجار عراقي

فرش یا مصالح بافت آن اختصاص داشت که برخي

محصوالت کشاورزي ،دوست و فرش به ارودا و

در نق

و در رقابت با شرکتهاي

آمری ا صادر کرده و در مقاب  ،کاالهاي مصرفي خود

بزرگ شهر بوده و گروهي در نق

را خریداري ميکردند (ساکما،310/100131 ،

شرکتهاي فرش خارجي بودند و دراینباره

برگ .)3اخبار معامالت بازار سلطانآباد با استناد به

شرکتهاي خارجي گاه اجحافاتي نیز به بافندگان

از

ميکردند؛ بنابراین وزارت فالات و تجارت براي

اسفندماه1212ش/مارس1921م در دسترس است،

جلوگیري از این ظلمها و در تعقیب ش ایت اداره

این مهم را آش ار ميکند که بیشترین اجم تجارت

بینالمللي مشاغ  ،در سال1210ق1931/م قانون کار

خارجي شهر سلطانآباد به «فرش نخ فرنگ» مربوط

بر مشاغ ازجمله قاليبافي را تصویب کرده و در

بوده است .سابقه و استعداد قاليبافي در والیت عراق

ماده يهارم مقرر کرد «بهطور کلي مدت کار براي

و همچنین زیبایي و دوام قاليهاي فراهان (ساروق و

کارگران در کارخانجات قاليباقي و داريهبافي در

جیریا) ،سلطانآباد و سربند (شازند) در ش وفایي

تمام فصول بی

از هشت ساعت نخواهد بود؛ م ر

صادرات بسیار مؤثر بوده است؛ ازاینرو در ادود

براي اشخاصي که بهطور مقاطعه از روزانه کار

دنجهزار کارگاه و نزدیک به دههزار قالیباف در

ميکنند» (ساکما ،310/1211 ،برگ.)1

گزارش

«نامه

عراق»

که

دس

تاجر مستق

واسطه براي

سلطانآباد و  110روستا به این فعالیت اشتغال

مدارک و شواهد موجود از شهر سلطانآباد در

داشتند؛ بهطوريکه ارزش صادرات قاليهاي فراهان

سال 1211ق1937/م ،روشنکنندپ این مطلب است

و سلطانآباد به ارودا و ترکیه در یک سال ادود

که فرشهاي بافته و صادرشده بهطور تقریبي

دنجاههزار لیره تخمین زده شده است (عیسوي،

ش میلیون تومان بوده و میزان تقریبي صادرات غله

111 :1213و .)119این ظرفیت باعث شد در اواخر

بیستهزار خروار و کشم

دوهزار خروار بود.

سده نوزدهم میالدي/سیزدهم قمري ،سلطانآباد در

عررﮥ دوست گوسفند و روده نیز بخشي از صادارت

این زمینه در کانون توجه مستقیم شرکتهاي تجاري

بود (ساکما ،310/100131 ،برگ .)3همچنین در سال

خارجي قرار گیرد که گزارش نماینده وزارت مالیه به

1211ق1921/م «هر ماه صادرات فرش سلطانآباد به

مرکز مؤیّد این سخن است« :سلطانآباد عراق مرکز

آمری ا در ادود هشتصد عدل و به وزن يهارصد

تجارت قالي و شرکتهاي متعددي است که از تجار

خروار ميشد» (ساکما ،310/309 ،برگ .)1براساس
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گزارش ادارپ مالیه عراق به وزارت مالیه در

 .)12 :1219ادواردز ) (Edwardsعلت توجه شرکت

سال1211ق1921 /م ،صادرات «دنبه عراق در فاصله

زی لر به تجارت فرش را دیشنهاد ی ي از کارمندان آن

از يهار ماه در ادود  1917مَن بود» (ساکما،

به نام اس ار اشتراوس ) (Oscar Strausميداند .این

بی

 ،310/13111برگ.)3
در مقاب

دیشنهاد اینگونه بود که به جاي تبدی کردن دولهاي

تجارت فرش ،در جای اه اصليترین

کاالي تجاري سلطانآباد ،کاالهاي وارداتي در بازار

بهدستآمده به امپریال (طالي روسي) ،وجوه آن را
صرف خرید قالي کنند (ادواردز.)110 :1211 ،

این شهر عبارت بودند از« :قند و کاغذ روسیه ،نفت

این شرکت در سال 1399ق1113/م ،سلطانآباد را

ماهوت و

با هدف رونق تجاري خود انتخاب کرده و شعبهاي

انواع فتوره» کبریت ،ياي و داريه؛ همچنین تجار

در خیابان محسني باز کرد و در سال 1207ق1190/م،

عراقي براي رفع نیاز تولیدکنندگان فرش ،دشم را از

با کمک میرزاترابخان خزائي اراري اطراف

کرمانشاه و گلپای ان و رنگ خامه را از اصفهان و

رودخانه را خرید و قلعه فرن ي را در يند ه تار بنا

سایر والیات به این شهر وارد ميکردند (وکیلي

کرد (ده ان .)323 :1211 ،اَلپی ر ) ،(Alpigerنمایندپ

تبریزي.)107 :1291 ،

زی لر ،دربارپ انتخاب سلطانآباد براي تجارت قالي و

بادکوبه و اجناس دی ر خارجي از قبی

آن در رفاه مردم آن والیت مينویسد« :در

نق
عملكرد تجارتخانهها و تجار خارجي در

هیچیک از شهرهاي ایران ينین رویدادي (قاليبافي)

سلطانآباد عراق.

را نميبینم ،نه در شهرهاي ثروتمند و نه در شهرهاي

ی ي از موروعات مهم تجاري سلطانآباد در

کارکن و مرفه .مردم با رااتي تمام ميدوشند و

دورپ مدنظر ،فعالیت تجارتخانهها و تجار خارجي در

ميخورند و زندگي ميکنند و بسیار راري و

این شهر بود .بيگمان آنها در رونق تجاري والیت

خوشحال بهنظر ميرسند؛ همه آنها از راه قاليبافي

داشتند و

زندگي ميکنند و تأثیرات خوب (این کار) در تمام

بسیاري از اسباب شهرت جهاني صنعت عراق مدیون

ناایه مشهود است .در سالهاي زندگيام در ایران،

فعالیتهاي آنهاست .بنابراین در ادامه بهصورت

مهم ترین شهرهاي آن را دیدم؛ ولي جایي را ندیدم

مختصر ،شرکتهاي برجستهاي را معرفي ميکنیم که

که مث

سلطانآباد اینقدر مرا ب یرد» (عیسوي،

در این زمینه فعال بودند:

..)173 :1213

عراق و شهر سلطانآباد نقشي بيبدی

شرکت زیگلر ) :(Zieglerقدیميترین تجارتخانﮥ

براي صاابان شرکت زی لر فعالیت مستمر ،رشد

خارجي که در عراق فعالیت ميکرد شعبﮥ شرکت

تجاري و برآوردن انتظارات بازارهاي خارجي بسیار

ان لیسي زی لر بود .این شرکتِ سویسياالص

مهم بود .آنها در این راستا ،اس ار اشتراوس (Oscar

فعالیت تجاري خود را در دهﮥ 1370ق1110/م از

) Straussآلماني را در جای اه نخستین مدیرعام

تبریز و با واردات قماش منچستر و صادرات ابریشم

شرکت خود در سلطانآباد تعیین کردند و او به مدت

گیالن آغاز کرد و در اواخر قرن نوزدهم به کار

 33سال ریاست این تجارتخانه را برعهده داشت و

تجارت فرش و توسعه قاليبافي درداخت (اشرف،

يون مردي کاردان و فعال بود ،دایرپ این تجارتخانه
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را وسعت داد؛ همچنین در خالل جنگ جهاني اول،

کرد که درمجموع ،نزدیک به سههزار دست اه بافندگي

مقام ویس قنسولي را نیز برعهده گرفت (وکیلي

در والیت عراق ایجاد شد که ارزش ساالنه تولیدات

تبریزي .)11 :1291 ،این تأسیسات ادود 10هزار

آنها در ادود دنجمیلیون قِران بود (عیسوي:1213 ،

یارد مربع (معادل 21هزار مترمربع) با هزینه 1هزار

.)171

لیره ساخته شد که داراي صباغخانه بود و بهعلت

شرکت هاتس و پسران

)and sons

 :(Hatsاین

وسعت بسیار ،در بین مردم به قلعه زی لر (فرن ي)

شرکت هلندياالص بود و در سال 1200ق1112/م،

معروف شد (عیسوي .)173 :1213 ،این شرکت

تولید قالي در سلطانآباد را به همان سبک شرکت

نظارتبر  3100دار قالي در سلطانآباد و دهات

زی لر با تأسیس صباغخانه آغاز کرد .آنها براي

اطراف ،بهخصوص ساروق و جیریا را بهعهده داشت

گسترش علم کالسیک تجارت فرش در این ناایه،

و تهیﮥ نقشه و رنگآمیزي و خامه در مح تجارتخانه

عدهاي از جوانان را براي کسب دان

نوین فرش و

انجام ميشد و زنان براساس قرارهایي بافت قالي را

مطالعه علم تجارت به ارودا فرستادند (عیسوي،

در منازل انجام ميدادند (اشرف .)11 :1219 ،فووریه

.)172 :1213

) (Fouveryدر سفرنامه خود ،دربارپ نق

و اضور

شرکت ازمیر یا شرق

)or East

 :(Izmirسومین

مؤثر زنان در این فعالیت اقتصادي ينین مينویسهد:

شرکت ان لیسي که به کار تولید و تجارت قالي در

«شهر سلطانآباد اهمیتي جز مرکزیت تجارت قالي

سلطانآباد مشغول شد ازمیر یا شرق نام داشت .این

ندارد .در هر خانه ،کارگاهي براي بافت قالي برداست

شرکت در سال 1231ق1901/م در لندن و از ادغام

و زنها در عین این ه به کارهاي خانهداري خود

ش

شد

ميرسند ،بهه قاليبافي نیز مشغولاند» (فووریه،

(اشرف .)11 :1219 ،این شرکت با شراکت

..)211 :1211

ان لیسيها و عثمانيها و با سرمایهاي يند برابر

شرکت فعال در تجارت قالي تش ی

دس از کنارهگیري اشتراوس ،ابتدا هودسن

کمپاني زی لر ،زمینﮥ خریدوفروش عمدپ فرش را

) (Hudsonسپس ج سن ) (Jacksonو باالخره هوتن

فراهم کرد .نخستین مدیر آن ترابیان ارمني ازمیري

) (Huttenبه ریاست شرکت انتخاب شدند؛ اما

بود که دس از يند سال بهعلت افراطکاري در امر

هیچکدام موفقیت او را نداشتند تا این ه ی ي از

اقتصاد ،به تهران رفت و مسیو کین )(Messi kane

سهامداران بزرگ به نام مایر ) (Mayerانتخاب شد.

ارمني ازمیري تبعه عثماني ،جای زین او شد .عمدپ

مایر با تأیید دولت ان لیس بهطور رسمي سِمت ویس

تجارت این شرکت با استانبول و آمری ا بود (وکیلي

قنسولي ) (Weiss Consularآن دولت را در

تبریزي .)130 :1291 ،براساس اسنادي که از فعالیت

سلطانآباد عهدهدار شد (ده ان.)323 :1211 ،

و اختالفات این شرکت با بافندگان و تجارتخانههاي

شرکت زی لر در مدت کوتاهي تعداد دارهاي

رقیب در سلطانآباد موجود است مشخص ميشود

قالي را که در ابتداي ورودشان يه دست اه بود ،به

این شرکت در زمینه تولید و صادرات قالي میدان را

هزارودویست دست اه در شهر سلطانآباد رساند؛

از دی ران ربود (ساکما ،210/ 9021 ،برگ1؛ ساکما،

همچنین در روستاها هزارودانصد دست اه دار تأسیس

 ،210/9371برگ..)1
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شرکت تلفنیان :شرکت تلفنیان ( Telephoneian

شرکت کوروس و برادران

(Corus and

 )Co.را در سال 1233ق1901 /م ،ی ي از تجار

) :brothersبراساس سند موجود ،تجارتخانه آقایان

ارمني شهر به نام تِلفیان دایر کرد .این شخص عام

کوروس و برادران در زمینه خریدوفروش فرش و

خرید و صدور فرش به آمری ا بوده و مح کارش

صادرات آن ،با نام تجاري مشکآباد ش

سراي نوذري در بازار بود (وکیلي تبریزي:1291 ،

(ساکما ،بيشماره.)1217/13/31 ،

.)11

در تحلی

گرفت

جای اه اقتصادي شرکتهاي متعدد

شرکت تاو سند جیان نیویورک :دی ر شرکت فعال

خارجي ،ازجمله شرکت زی لر ،باید گفت در تاریخ

عرصه فرش در این دیار ،شرکت تاو سند جیان

تحوالت اقتصادي و اجتماعي سلطانآباد اضور آنها

نیویورک ) (Tao Sindh Jian New York Co.آمری ا

ی ي از نقاط عطف محسوب ميشود؛ زیرا از مجموع

بود که به اسم مدیرش ،تریاکیان ) (Troyakianشهره

فعالیت صادراتي آنها «سالي دو کرور تومان

داشت .این شرکت از سال 1220ق1913/م ،به میدان

[یکمیلیون تومان] قالي و قالیچه از عراق به خارج

رقابت تجاري عراق گام نهاد (وکیلي تبریزي:1291 ،

ام ميشود» (ساکما ،310/1211 ،برگ )1که این

 )11و ادارپ دارایي و استانداري سابق را مح فعالیت

رقم عدد بسیار درخور توجهي بود و رفاه نسبي اال

کرد .ساخت ابزار بافندگي ،رن رزي ،انبار و

مردم را موجب ميشد .بنابراین در اواخر قرن

امور اداري و نیز تأسیس ادود دوهزار دست اه قالي

نوزدهم ،سلطانآباد در دیوند با تجارت داخلي و

از عمده فعالیتهاي این شرکت بود؛ عالوهبرآن

خارجي به ی ي از مناطق مهم تولیهد فرش صادراتي

نمایندگي نیمهرسمي آمری ا در سلطانآباد نیز از

و ارزآوري تبدی

شد .این رونق مقدمات مراله

مسئولیتهاي این شرکت بود (ساکما.)310/71711،

دی ري از مهاجرت تجار شهرهاي مختلف ازجمله

خی

شرکت قراگوزیان ) :(Ghraygozianاین شرکت در

کاشان ،خوانسار ،بروجرد و تعداد معدودي از ارامنﮥ

سال 1220ق1913/م ،شعبهاي در سلطانآباد تأسیس

جلفاي اصفهان را به شهر سلطانآباد در سالهاي

کرد .در مقایسه با دی ر شرکتها فعالیت گستردهاي

1230و1231ق1903/و1902م فراهم کرد .بیشترِ این

داشت و ادود دوهزار دار قالي دایر کرد و در زمینه

مهاجران در ا م منشي و اسابدار در کنسول ري

دشمریسي و رنگرزي نیز فعالیت ميکرد .این

ان لستان و سایر شرکتهاي تجاري عراق مشغول

شرکت در خیابان اجازي قرار داشت (ساکما،

فعالیت شدند.

 ،210/1727برگ.)1

گفتني است تداوم این رونق باعث شد تجار
(Nir

بیشتري از ارامنه روانه این شهر شوند و به

 :Cuسابقه فعالیت این تجارتخانﮥ

سرمایهگذاري در این صنعت مبادرت کرده و مراکز

ایتالیایيان لیسي در سلطانآباد به ادود سال

فرشبافي دایر کنند .از معروفترین تجار ارمني

1221ق1913/م ميرسید که ادارپ آن را کاستلي و

ساکن در سلطانآباد افرادي همچون گاراگوزیان ،گیو

برادران برعهده داشتند .در مقایسه با دی ر شرکتها،

لبن یان و تافشانچیان بودند؛ البته برخي از آنها ارامنه

این تجارتخانه گستردگي ينداني نداشت (وکیلي

ایران نبودند و گاهي در جای اه نماینده شرکتهاي

تبریزي.)11 :1291 ،

فرشبافي ارودا و آمری ا به این منطقه ميآمدند و

شرکت ایتالیایيانگلیسي برادران نیرکوکاستلي
)Cosetti
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دس از اتمام کار دوباره به خارج برميگشتند که

کردند و شرکتهاي بزرگي همچون سلیم شاهیان،

ازجمله آنها باید به نمایندگان شرکت ازمیر یا شرق

قارایت شاهیان و خیاطان بنا کردند (ده ان:1211 ،

اشاره کرد (وکیلي تبریزي .)130 :1291 ،با این

.)322

وصف ،ارامنه در صنعت فرش نق

شایاني ایفا

جدول  -1مظنه قیمت دوند از 7اسفند1212تا 30فروردین1211ش 31/فوریه1921تا10آوری 1921م.
روز  /ماه  /سال

فروش

خرید

توریحات

1212/13/7

 71ریال و 10دینار

هههههه

فروشنده دوند تاادودي در بازار فراوان و خریدار کمتر.

1212/13/11

 73ریال و 70دینار

هههههه

تنزّل قیمت دوند در مقایسه با  1روز دی .

1212/13/11

 72ریال

هههههه

مظنه روز گذشته  11ریال و 10دینار.

1212/13/32

 11ریال و  10دینار

هههههه

1211/1/ 30

 11ریال و  71دینار

هههههه

خریدار نداشت ااتمال کاه

قیمت تا  13ریال.

مظنه قیمت دوند در مقایسه با روز گذشته ترقي و تنزل ن رده
است.

(نامه عراق )123-139-137-131( 3 ،اسفند3،1،1،2 :1212؛ نامه عراق )110( 3 ،فروردین.)3 ،1211

بررسي نوسانات نرخ دوند ) (Poundدر بازار
سلطانآباد

فاصلﮥ

در

است و افراد فروشندهاند تا خریدار.
در جدول 3نیز نرخ بازار معامالت فرش

7اسفند1212تا30فروردین1211ش31/فوریه1921تا

سلطانآباد

10آوری 1921م ،براساس جدول باال قیمت دوند در

1211و1217ش1927/و1921م مالاظه ميشود.

مدت  10روز به میزان 10درصد کاه

در

ماههاي

دیدا کرده

جدول  -3قیمت فرش در مرداد سال 1211ش/آگوست1927م.
بازار معامالت فرش سلطانآباد در مرداد1211ش/آگوست1927م.
ردیف

نوع فرش

کشور

نمره

قیمت

1

فرش بزرگ داريه نخ فرنگ

باب آمری ا

یک

متري  310ریال

3

فرش بزرگ داريه نخ فرنگ

باب آمری ا

دو

متري  321ریال

2

فرش دوونیم در سهونیم نخ فرنگ

باب آمری ا

یک

متري  310ریال

1

فرس دوونیم در سهونیم نخ فرنگ

باب آمری ا

دو

متري  300ریال

1

فرش دوونیم در سهونیم نخ فرنگ

باب آمری ا

سه

متري  111ریال

1

فرش دو ذرع ساروق

باب آمری ا

یک

 110ریال

7

فرش دو زرع ساروق

باب آمری ا

دو

 110ریال

1

فرش دو ذرع ساروق

باب آمری ا

سه

 110ریال

9

فرش ذرع و نیم ساروق

باب آمری ا

یک

 210ریال

10

فرش ذرع و نیم ساروق

باب آمری ا

دو

 200ریال

11

فرش مشکآباد

باب ارودا

یک

 90ریال

(نامه اعراق )119( 1 ،مرداد.)3 ،1211

مرداد
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جدول .2قیمت فرش در مرداد1217ش /آگوست1921م.
بازار معامالت فرش سلطانآباد در مرداد1217ش/آگوست1921م.
ردیف

نوع فرش

کشور

نمره

قیمت

1

فرش بزرگ داريه نخ فرنگ

باب آمری ا

یک

متري  110ریال

3

فرش بزرگ داريه نخ فرنگ

باب آمری ا

دو

متري  110ریال

2

فرش دوونیم در سهونیم نخ فرنگ

باب آمری ا

یک

متري  170ریال

1

فرش دوونیم در سهونیم نخ فرنگ

باب آمری ا

دو

متري  111ریال

1

فرش دوونیم در سهونیم نخ فرنگ

باب آمری ا

سه

متري  110ریال

1

فرش دو ذرع ساروق

باب آمری ا

یک

100تا 100ریال

7

فرش دو زرع ساروق

باب آمری ا

دو

 100ریال

1

فرش دو ذرع ساروق

باب آمری ا

سه

 110ریال

9

فرش ذرع و نیم ساروق

باب آمری ا

یک

 220ریال

10

فرش ذرع و نیم ساروق

باب آمری ا

دو

 200ریال

11

فرش مشکآباد

باب ارودا

یک

 11ریال

(نامه اراک  )132( 1مرداد.)1 ،1217

3

جدولهاي 3و 2قیمت انواع مختلف فرش والیت

اجم گستردهاي از کاالهاي وارداتي و صادراتي در

سلطانآباد عراق را با آمری ا و ارودا در ماههاي

تجارت عراق جاي داشت که دراینبین ،فرش

1211و1217ش

جای اهي شاخص داشت و محور تجارت عراق به

1927/و1921م نشان ميدهد .در این مقایسه آماري

اساب ميآمد .در مقاب  ،مهمترین اقالم وارداتي

مرداد

عراق از والیات داخلي ایران کاالهایي همچون دشم،

1217ش/آگوست 1921م ،در مقایسه به همان ماه در

رنگ خامه و دی ر مواد اولیه قاليبافي بود .کاالهایي

سال 1211ش/آگوست 1927م ،تنزل يشم یري

همچون قند ،ياي ،برنج ،نفت ،ش ر ،قماش ،و

داشته است و تنها در ردیف ،10قیمت فرش ذرع نیم

بلورآالت نیز از مهمترین اقالم وارداتي از بازارهاي

ساروق باب آمری ا (نمرپ دو) تغییر ن رده است.

خارجي بود.

مرداد/آگوست
مشخص

ميشود

سالهاي
قیمت

فرش

در

در میان موروعات مهم تجاري والیت عراق
نتیجه

بهویوه شهر سلطانآباد در دوره موروع بحث،

مناسبات تجاري والیت عراق از دورپ مشروطه

اضور تجارتخانههاي خارجي و داخلي بسیار

تا دایان دوران دهلوي اول ی ي از مهمترین دورههاي

بااهمیت و درخور توجه است .تجارتخانههاي

اقتصادي و تجاري این ناایه است .این منطقه

خارجي همچون زی لر ،ازمیر ،سندجیان نیویورک و

بهواسطﮥ موقعیت جغرافیایي مناسب ،تولید فرشهاي

غیره بههمراه شرکتهاي داخلي همانند سلیم

باکیفیت ،استقرار تجارتخانههاي خارجي و داخلي،

شاهیان ،قارایت شاهیان و خیاطان نبض تجاري عراق

اضور تجار محلي و مشارکت ارامنﮥ مهاجر و نیز

را به دست گرفته بودند .این شرکتها با

روابط گسترده با کشورهاي ارودایي و ایاالت متحدپ

سرمایهگذاريهاي کالن و بهکارگیري نیروي کار،

آمری ا عرصه را براي ش وفایي تجاري فراهم آورد.

اسباب رونق فرشبافي و سایر صنایع زیرمجموعه آن
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همچون رن رزي ،دشمریسي ،نخریسي ،نقشهکشي و

کتابنامه

مانند آن را تسهی کردند.

الف .کتاب

این روابط تجاري زمینه معرفي سلطانآباد را در
جای اه مرکز تجاري برجسته در آغاز قرن بیستم مهیا
کرد و فرآی ند تقویت نق

 .اشرف ،اامد ،)1219( ،موانع تاریخي رشد
سرمایهداري در ایران ،تهران :دیام.

تجاري و توسعه صنعت

 .اصطخري ،ابراهیمبنمحمد ،)1211( ،مسالک و

قاليبافي و درنتیجه وابست ي آنها به اقتصاد جهاني

ممالک ،ترجمﮥ ایرج افشار ،تهران :علمي فرهن ي.

همچون جنگ

 .ارباب کیخسرو ،)1213( ،کتاب خاطرات ارباب

رقم خورد .دراینبین برخي مسائ

جهاني اول و بحرانهاي ناشي از آن ،نبود راههاي

کیخسرو ،به کوش

ارتباطي مناسب ،نبود امنیت سراسري و محلي بهعلت

ترجمه غالمحسین میرزاصالح ،تهران :مازیار.

تجاوز قواي اشغال ر و تعرضهاي لرهاي همسایه و

 .ترابي فارساني ،سهیال ،)1211( ،تجّار ،مشروطیت و

اشرار و یاغیان محلي روند رشد تحوالت اجتماعي و

شاهرخ شاهرخ ،راشنا رایتر،

دولت مدرن ،تهران :تاریخ ایران.

اقتصادي سلطانآباد را تحتتأثیر خود قرار داد .از

 .عیسوي ،يارلز ،)1213( ،تاریخ اقتصادي ایران

عوام خارجي تأثیرگذار بر تجارت خارجي نیز باید

(عصر قاجار 1223-1311ق) ،ترجمﮥ یعغوب

به محدودشدن روابط سیاسي ایران با کشورهایي

آژند ،تهران :گستره.

اشاره کرد که در سلطانآباد شرکتهاي تجاري یا

 .ده ان ،ابراهیم ،)1211( ،کارنامه یا دو بخ

دفاتر نمایندگي داشتند .این امر انحصاريشدن

از تاریخ اراک ،اراک :يادخانه موسوي.

تجارت فرش و بهرهنبردن تجار سلطانآباد از رقابت
بازار آزاد را موجب شد.

دی ر

 .زندي ،منويهر( ،بيتا) ،نظریههاي اقتصادي در قرن
بیستم ،ج ،1تهران :دانش اه تهران.
 .سیسی  ،ادواردز ،)1211( ،قالي ایران ،ترجمه

پينوشت

مهیندخت صبا ،ج ،3تهران :فرهن سرا.

 .1مجلس دوم مشروطه در تاریخ دنجم

 .ظ السلطان ،مسعودمیرزا ،)1213( ،خاطرات

ربیعاالول1231ق ،براي آن ه براي بلدیه عایداتي

ظ السلطان ،به اهتمام و تصحیح اسین

فراهم شود ،قانون نواق را تصویب کرد که از

خدیوجم ،تهران :اساطیر.

بارک ها (اسب ،االغ ،شتر،گاري و دويرخه)

 .کرزن ،جرج .ن ،)1272( ،ایران و قضیه ایران،

مي گرفتند و وصول آن با وزارت مالیه و برعهدپ

ترجمه غالمعلي واید مازندراني ،ج ،1چ،1

مأموران تفتی

دروازهها بود (محبوبي اردکاني،

.)121/3 :3127

 .لسترنج ،گاي ،)1211( ،جغرافیاي تاریخي خالفت

 .3براساس تغییر نام برخي از شهرها در دورپ
رراشاه ،از آغاز سال 1217ش1921/م ،نام
سلطانآباد عراق به اراک تبدی

تهران :علمي فرهن ي.

شد و دسازآن

انتشار نامه عراق به اسم نامه اراک ادامه دیدا کرد.

شرقي ،ترجمه محمود عرفان ،تهران :علمي
فرهن ي.
 .لمبتون ،ا .ک .س ،)1213 ( ،مالک و زارع در ایران،
ترجمه منويهر امیري ،تهران :علمي فرهن ي.

 /91دووه هاي تاریخي ،سال دنجاه و يهارم ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره دوم (دیادي  ،)21تابستان 1297

 .محبوبي اردکاني ،اسین ،)3127( ،تاریخ مؤسسات

 ،----- .شماره سند.397/31102

تمدني جدید در ایران ،ج ،3تهران :دانش اه تهران.

 ،---- .شماره سند.392/1911

 .محتاط ،محمدررا ،)1211( ،سیماي اراک؛

 ،----- .شماره سند.392/132

جامعهشناسي شهري ،تهران :آگه.
 .مذاکرات مجلس شوراي ملي دورپ دنجم( ،بيتا)،
ج ،3تهران.

 .میلسپو ،آرتور ،)1211( ،مأموریت آمری ایيها در
ایران ،ترجمه اسین ابوترابیان ،تهران :دیام.
 .فووریه ،)1211( ،سه سال در دربار ایران ،ترجمه
عباس اقبال ،تهران :علم.

 .وکیلي تبریزي ،ررا ،)1291( ،تاریخ عراق

 ،----- .شماره سند.390/1129
 ،----- .شماره سند.310/9191،
 ،----- .شماره سند.210/1217
 ،----- .شماره سند.210/1111
 ،----- .شماره سند.310/1717
 ،----- .شماره سند.210/1727
کتابخانه موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمي
(کمام).

(سلطانآباد عراق ،اراک) ،بازخواني محمد مددي،

 .کمام ،شماره سند.3/119 /31/1/11/12

تهران :آیندگان.

 ،--- .شماره سند.3/119/31/1/11/12
 ،---- .شماره سند.3/119 /31/1/11

ب .اسناد

 ،---- .شماره سند.3/119/31/1/11

سازمان اسناد و کتابخانه ملي ایران (ساکما).
 ،----- .شماره سند.390/1101

ج .نشریات

 ،----- .شماره سند.310/100131

نامه عراق4241-4242 ،ش ،چاپخانه موسوی،

 ،----- .شماره سند.310/17299

عراق (اراک).

 ،------- .شماره سند.392/2279

 .نامه عراق )3( ،ش ،113:سهشنبه 1خرداد.3 ،1211

 ،----- .شماره سند.391/1131

 .نامه عراق )1( ،ش ،121:دنجشنبه 1مهر.1 ،1211

 ،----- .شماره سند.310/10113

 .نامه عراق )3( ،ش ،131 :سهشنبه 7اسفند.2 ،1212

 ،----- .شماره سند.310/309

 .نامه عراق )3( ،ش ،137:شنبه 11اسفند.1 ،1212

 ،----- .شماره سند.390/3311

 .نامه عراق )3( ،ش ،139 :شنبه 11اسفندماه.1 ،1212

 ،----- .شماره سند.390/1101

 .نامه عراق )3( ،ش ،123 :دنجشنبه 32اسفند،1212

 ،----- .شماره سند.390/3131
 ،---- .شماره سند.310/1011
 ،----- .شماره سند.310/1211

.3
 .نامه عراق )3(،ش ،110:يهارشنبه30فروردین،1211
.3

 ،----- .شماره سند.310/13111

 .نامه عراق )1( ،ش ،119 :ی شنبه 17مرداد.3 ،1211

 ،---- .شماره سند.210/9021

 .نامه عراق )1( ،ش ،132 :شنبه39مرداد.1 ،1217

 ،---- .شماره سند.210/9371

مجلة اتاق تجارت 4211-4241 :خورشیدی:
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(سالهای)4243 ،4241 ،4244 :
 .مجلﮥ اتاق تجارت31 )1779( 1 ،آذر.3 ،1211
 .مجله اتاق تجارت31 )3119( 1 ،شهریور.1 ،1211
 .مجله اتاق تجارت11 )111( 1 ،خرداد.20 ،1211
 .مجله اتاق تجارت113( 1 ،و )111مرداد.33 ،1211
 .مجله اتاق تجارت11 )171( 9 ،بهمن.31 ،1211

