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  چکیده 
مشهد به عنوان مرکز ایالت خراسان در دوره قاجار، از نظر اقتصادی و تجاری اهمیت 

توان آن شهر را به عنوان بارانداز بزرگی در شمال شرق برای  که می خاصی داشت، تا آنجا

شرق ایران برای تجار  آورد. موقعیت شهر مشهد در شمالِ شمار واردات و صادرات کاال به

های تجاری با ایران دارای اهمیت بود. از این  روسیه، انگلیس، آلمان و سایر طرف افغانستان،

رو، تجار آلمانی با توجه به ظرفیت ممتاز تجارت در مشهد به این شهر آمدوشد داشتند. برخی 

آمدند، اما برخی از  کاالهای تولیدی دولتِ متبوع خود به مشهد می وارداتاز تجار تنها برای 

جمله تجار آلمانی بود که  گشوده بودند. کارل فردیناند هوفمان ازنیز هد تجارتخانه آنها در مش

کاالهای صنعتی،  و بود  دایر کرده همای  عالوه بر واردات کاال از آلمان به مشهد، تجارتخانه

فروخت. در پژوهش حاضر با  تزئینی، خواروبار، ادوات کشاورزی و وسایلی از این دست می

وری از اسناد آرشیو وزارت امور  تحلیلی و با بهره -اریخی از نوع توصیفیشیوه پژوهش ت

خارجه ایران، فراز و فرود فعالیت تجارتخانه هوفمان و نوع کاالهای وارداتی از آلمان به مشهد 

 تحلیل و بررسی خواهد شد.

 
 واژگان کلیدی 

 ، مشهد.تجارتخانه هوفمان، دوره قاجارآلمان، ایران، 
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 مقدمه

مقابله  به منظور ،میالدی 19در سدة  به عنوان قدرت اقتصادی نوظهورآلمان دولت 

و بود. رجال سیاسی ایران نیز برای ایجاد صدد ارتباط با ایران  در ،و روسیه با انگلستان

 های مقتدر و نوظهور اقتصادی از تشدید تضاد سیاسی بین روسیه و انگلیس پای قدرت

سیاسی و اقتصادی ایران  ةطرف سوم به عرص بی به عنوان قدرتِمله آلمانِ نوبنیاد را ج

ایران و آلمان، مبادالت تجارتی بین دو کشور را  اقتصادی -سیاسی مناسبات باز کردند.

 ،ونقل میان آلمان و ایران وسائل حملوجود محدودیت  که باونی بخشید تا جایی فز

آلمان، ایران را  ةالتجار مالو  فزونی گرفتروز  هروزب قاجار ةاز اواسط دور دو کشورتجارت 

لت آلمان دو .(9-10: 1376، زاده )جمال کرد مینیاز  و انگلیس بی یهاز روستا حدودی 

امتیاز  ،رو  عرضة کاالهای خود بود. از اینای برای  بازارهای تازه یافتنِصدد  در نیز

تولیدی آلمان بدون  کاالهای ،طریق آنآهن بغداد را از دولت عثمانی کسب کرد تا از  راه

 :.ق1335، ایران )شرق خود اختصاص دهدایران را به   و بازار بزرگِ دشومانع وارد ایران 

فروش در  برایآلمان را  کارخانجاتِ تجار آلمانی کاالهای ساختِ. (1ص ،2ش ،3س

در  ،آلمانیفردیناند هوفمان از تجار کارل کردند.  ران از جمله مشهد وارد میبازارهای ای

 هوفمان منسوجات ساختِ آلمان را با ةتجارتخان و بود دائر کرده ای مشهد تجارتخانه

ستد  و داد بهو کرد  میویژه در مشهد وارد ه های مردم ایران ب توجه به نیازها و خواست

 . پرداخت می

 1هوفمانکارل فردیناند   خانةفعالیت تجارت ةبار تاکنون درهای انجام شده،  با بررسی

 های مقاالت و کتاب در .صورت نگرفته است دقیقیاواخر دوره قاجار مطالعات  در مشهدِ

 ةدر دور دو کشورتنها به روابط اقتصادی  ،مناسبات اقتصادی ایران و آلمان مربوط به

ها،  کنسولگری کتاب زاده در علی نجف :اند حکومت قاجار به صورت کلی توجه کرده
به صورت گذرا  هوفمان  ةبه فعالیت تجارتخان خارجی در مشهد مستخدمان و مستشاران

روابط ایران و آلمان در جنگ ارباب در کتاب  ةمعصومهمچنین، اشاره کرده است. 
به در مشهد های محدودی از حضور کارل هوفمان تاجر آلمانی  نیز آگاهی جهانی اول

                                                           
1. Karl Ferdinand Hoffmann. 
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تواند بر اساس اسناد آرشیوی و با نگاهی  میپژوهش حاضر رو،  از این. دست داده است

 این موضوعاسناد . بیافکندموجود در این زمینه  خالءها، پرتوی بر  متفاوت از دیگر نوشته

سفارت  به مکاتباتشود و  مربوط میق. 1333-1342 /ش.1292-1303 های به سال

، پسر 1ایران، کارگزاری خراسان و والنتین هوفمان ةخارجامور  وزارتو  مقیم ایران آلمان

 گاههای رسمی و  های شخصی و نامه شامل نامه تعلق دارد وکارل فردیناند هوفمان 

 است.   همتبادلهردارِ مُ

 

 در اواخر دوره قاجار آلمان وایران  مناسبات اقتصادی

برای  یچندان کوششدر آلمان،  (.م1815-1898) 2بیسمارک در دورة صدارت

روسیه نیز  دولتو از آنجا که  صورت نگرفتبرقراری روابط سیاسی و اقتصادی با ایران 

ایران که و میل نداشت  (118: 1369، )انتنر ران مخالف بودآلمان در ایاقتصادی با نفوذ 

دچار  عمالًبا ایران  آلمانروابط ، شودتبدیل  آلمانمتحدی برای به  ،همچون عثمانی

تر  روابط آلمان با روسیه مهم ،از نظر بیسمارک (.55: 1375، رایس )اسپرینگ رکود شد

از آید. پس از سقوط بیسمارک  پدیدای در آن  خدشه ،از آن بود که به سبب ایران

ی که یایران رخ نداد تا جا وبط میان آلمان هم تغییر چندانی در روا .م1898تا  1890

اعطای وام پاسخ مثبت  برایدرخواست ایران به  .م1898 /.ق1316 آلمان در سالدولت 

عنوان  آلمان بعد از روسیه و انگلیس بهبا وجود این، دولت  (.126: 1376، ظهیرنژاد) نداد

ها مصرانه  قاجار در افق سیاست ایران نمایان شد. آلمانی ةدر اواخر دور ای بالقوه رقیبِ

برای نیل آنها وپا کنند.  ی برای خود دستیجا« فارس  زیر آفتاب سوزان خلیج»کوشیدند 

در بازرگانی  مؤسسةچندین  و نداقتصادی برداشت ةاولین قدم را در زمین ،بدین منظور

 (. 168: 1356 )لنزوسکی، سیس کردندأت ایران

را  آن کشور دولت ،جدید بودرشد اقتصادی آلمان که مرهون پیشرفت صنعتی 

به مواد خام، به  دسترسیبرای فروش کاالهای صنعتی و  که کرد واقعیتاین متوجه 

دیری کرد، اما  را انکار میدارد. دولت آلمان در ابتدا اهداف سیاسی  نیاز های جدیدبازار

                                                           
1. Valentin Hoffmann. 
2. Otto Eduaed Leopold Van Bismark. 
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ایران را در  اندک اندکم. 1914-1918 /.ق1332-1336 های بین سالنپایید که در 

های روسیه  دخالت با اگر .(19-20: 1363، )دستره دادخویش قرار  ة سیاستجبه

کاالهای آلمانی از راه روسیه به ایران  و شد مسدود نمیبه ایران  آلمانی های تجار راه

های  موفقیتایران  تجارت با توانستند در ها می ی(، آلمان272: 1369، )گروته رسید می

ان ارزسیاستگاز سوی دیگر، دست آورند.  هب ،دو کشور بود یری که به نفع هرچشمگ

در برابر نفوذ مقتدرانة روسیه و انگلیس تعادلی  کوشیدند می ،آلمان ایرانی با مطرح کردنِ

آلمان در  ةکار انداختن سرمای مردان ایران در بهدولت از نظر روسیه، اقدام. آورند پدید

ابتدا از  ،مراودات در سطح دیپلماتیک (.2/86: 1387، )آدمیت بودایران عملی خصمانه 

شان  نسبت به منافعرا ها  و توجه آلمانیشد  آغاز .م1914 ق./1332 جانب ایران در پاییز

نقشی در مالحظات  ،آن زمانتا  توان گفت میکه  موضوعی ؛جلب کرد در ایران

 اعتماد سیاسیِ برای جلبِ(. آنها 28: 1377، )باست نداشتاستراتژیکی آلمان در شرق 

سرانجام توانست تا بانک آلمانی  و سیس کردندأیک بانک آلمانی ت ،بیشتر در ایران

 هر  به(. 65 :1377 باست،؛ 2/86: 1387 آدمیت،) حدودی اعتماد ایرانیان را جلب کند

 گذشتهخالف و بر ا ایران را آغاز کردندروابط بازرگانی ب  ةها سیاست توسع یآلمانحال، 

 بودند. ءاعتنا ها بی العمل روس نسبت به عکس

های  در سال. بود ی متأثرعوامل متفاوت ازاقتصادی ایران و آلمان گسترش مناسبات 

با محصوالت آلمانی و اشتهار محصوالت  تجار ایرانهانی، آشنایی ج  پس از جنگ اول

نقش  ،با مردم و دولت ایران جنگ زمانها در  آلمانی  این کشور در بازار ایران و همدلی

دولت آلمان از حُسن روابط خود . داشتایران  آلمان در های اقتصادی سیاستدر ثری ؤم

، )پیرا کرد میهای ترانزیت شمالی استفاده  با دولت شوروی در جهت استفاده از راه

تری  نبعد افقِ روش های مناسبات اقتصادی ایران و آلمان در سال (.209-208: 1379

 ةاری در زمینیمتخصصین فنی و صنعتی بس ،پهلوی اول ةدر دورای که  به گونه ؛یافت

ترین  از مهم وآمدند ویژه مشهد  هبه ایران ب ،های مختلف اندازی کارخانه معادن و راه

(، .ش1305 )سال سازی  و نوسازی کارخانجات آرد و ماکارونی سیسأتاقدامات آنها 

ل )سا کشی روغن ،(.ش1310 سال) سازی (، چرم.ش1307 )سال سازی توتون و سیگارت
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در  به دست مهندسان آلمانی( .ش1312ال )س بافی و جوراب  کشبافی و (.ش1312

 (.198-199 همان:) بودمشهد 

به این معنی که  ؛یکسان بود زمین تقریباً سیاست آلمان در ایران و سایر نقاط مشرق

بازرگانی آلمان را در این کشورها گسترش  ةحوز کوشیدند ابتدا می های آلمانی دیپلمات

رقابت سیاسی روسیه و انگلستان را در سرتاسر آسیا تشدید  ،دهند و در همان حال

به چشم  ایران را عمدتاً ،اول جهانی  کنند. طراحان سیاست خارجی آلمان در آغاز جنگ

ه و انگلستان را روسی از آنجا فعالیت رقبای آلمان یعنی تانگریستند  یک مقر دیدبانی می

ی کار در مشرق ارا بر بازرگانانی دولت آلمان، (.184: 1370)هاردینگ، زیر نظر بگیرند

که قرار است در آنجا فعالیت بازرگانی در آسیا  معین به نقاطی تا دکر زمین تربیت می

 ةبا نحو تا کردند بررسی میبومیان منطقه را رفتار این افراد کنند.  اعزامداشته باشند، 

 برآنگاه . کنندخود تهیه  اتمشاهداز هایی  و گزارش شوندزندگی و نیازهای آنان آشنا 

 کردند کاال تولید می ،برای بازارهای مختلفتولیدکنندگان آلمانی  ،ها ارشاساس این گز

 یکی از بازارهای هدفِ تجار آلمان، شهر مشهد بود. و( 141: 1388لندور، )

در  بایدآلمانی  بازرگانان ،م.1907 /.ق1325 در گروته، هوگو آلمانی سیاح به توصیة

 ،امکان تبلیغ از طریق مطبوعات داشتند، زیرا بدونبه ایران تنوع را در نظر صادرات کاال 

. بودبهترین راه شناساندن کاالها، تنوع در کمیت و کیفیت کاالهای صادراتی به ایران 

یکبار را ایرانیان محصولی اگر نظر داشته باشند که  باید تجار آلمانی در ،عالوه بر این

نوع دیگر یا همان  کند تاتواند آنها را وادار  نمی ، دیگر هیچ قدرتی در دنیاپسندیدند

 :جفت بودنِ اجناس استموضوع  ،دیگر ةلأ. مسبخرندمحصول را از کشوری دیگر 

ها، اشیاء تزئینی، کاسه،  نداها، گل ها، قالیچه از جمله فرش ،اجناسایرانیان به جفت بودنِ 

  (.184-185: 1369، )گروته دهند العاده اهمیت می فوقچراغ بشقاب و 

آدرس و برلین خواستار اخذ سفارت ایران در  ازش. 1302در سال تجار آلمانی 

شدند، به ویژه تجارت فرش و قالی  در زمینةهای مهم و مشهور ایران  اسامی تجارتخانه

تمایل آلمان  ساختمحصوالت  و تجارتبرای معاوضه  هایی که تجارتخانهآن دسته از 

افزایش نفوذ و  .(.ش1302 -36 -22 -9و  21آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ) داشتند

از نگاه سفیران انگلیس قابل درک در ایران م. 1907در ژانویه   حضور نیروهای آلمانی
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را بگیرند و نفوذ و ها  یانگلیس است جای ماها ممکن  های آینده آلمان در سال» :است

 مسألة. (155: 1375، رایس )اسپرنیگ «دهای دیگر بچرب تپرستیژشان بر تمام دول

سرکنسول روسیه در مشهد در سال  1دابیژا نگرانی پرنس مایة افزایش تجارت آلمان،

های حاوی کاالهای  برای بسته که به دولت روسیه پیشنهاد داد او بود و  شدهم. 1911

از  بزرگیکه بخش  چند هر(. 118: 1369، )انتنر نظر بگیرند آلمان گمرک خاصی در

های  بسته شمارشد و  کاالهای آلمانی به دست عوامل انگلیسی و روسی به ایران وارد می

حضور این حال،  (. با158-159: 1367، نتی)ل یافت افزایش میسال به سال  پستی

سیاسی دولت ید افزایش قدرت اقتصادی و ؤمتوان  را میاتباع آلمانی در ایران  ةگسترد

 دانست. اول جهانی قبل از جنگ آلمان در ایران

جلروه  در ایرران   ی آنانها خانهتجارت درروح اقتصادی آلمان  ،اول جهانی  آغاز جنگ تا

 خرود، های تجاری الزم از مناطق مورد نظرر    . برخی از تجار آلمانی بر اساس آگاهیداشت

هرا   از ایرن تجارتخانره   تعردادی کردنرد.   مری  تجارتخانره براز  در شرهرهای مختلرف ایرران    

مبرالغ  افتتراح تجارتخانره    بررای لزومی نداشت  و آوردند میبه ایران های اروپایی  وردهآفر

برای داد و ستدهای تجاری  ای کوچک یا مغازه ییرا دفتر، زکنندگذاری  سرمایههنگفتی 

آلمانی برود کره برا     های خانهتجارتای از  کارل هوفمان نمونه "انیورسالِ ةمغاز"کافی بود. 

مشهد، قوچران  آباد،  عشقدر را ی از آن یها واردات کاالهای اروپایی سروکار داشت و شعبه

 (. 158-159: 1367، نتی)ل بود دایر کردهو مرو 

 

 در مشهدهوفمان  ۀخانتجارت

مشهد )تازه  در کوچه ارگِهای خود را  هوفمان، تاجر آلمانی مغازهفردیناند   کارل

 ییاسکو غالمعلی  از حاج ،برای افتتاح تجارتخانه( 3ص ،53ش ،1س :1339 صفر، بهار

اتباع خارجی اجاره کرده بود.  ق.(1338 -66 -6 -18آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، )

هوفمان در زمان میرزا . گرفتند اجازه می  کارگزاری باید از در مشهد،برای افتتاح مغازه 

 -41 -44 -13 همان:) کردخود را افتتاح  ةتجارتخان ،هدمش محمدخان کفیل کارگزاری

  (..ق1337

                                                           
1. Dobizah 
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تزئینی و لوکس خرازی، رنگ،  ةکاالهای وارداتی تجار آلمانی به مشهد بیشتر جنب

واردات آلمان  ،دیگریگزارش در (. 1ص ،13ش ،1س :ق1340ه ذیحج )فکر آزاد، داشت

 است  شمرده شدهکارد و شکر  های پشمی، قاشق، پارچه بلورجات، شیشه، ،به مشهد

 هوفمان در واردات کاال به مشهد تنوع ةانتجارتخوجود این،  با (.2/667: 1362 ،ن)کرز

اساس آگاهی و  توان بر ورود کاالهای متنوع به مشهد را میگرفت.  کاال را در نظر می

 ،برای نمونهشناختِ تجار آلمانی از خواست و عالیق مردم مشهد مورد توجه قرار داد. 

تار، سیم تار، ساز، گرامافون،  ةصفحاز این قرار بود: وفمان ه ةرخی از کاالهای تجارتخانب

قوری، نعلبکی، استکان، قندان،  ،زیر ویالون، روغن ویالون ستی،کوچک، ساز د تار

، سیم قرقره ، چرخ خیاطی، سیم، یمرغ تخم دان، جا ییخوری، چا پاش، شیرینی گالب

صندلی، دفتر، دفتر  ،سفیداب، بادبزن  دان، جای دان، سبد دستی، شمع شیشه، روغن

کاغذ کاغذ عکس، کن، کاغذ،  اکپ کش، مداد، مداد چسب، خطی گانه، چسب، جا بچه

، شیشه پستال کارت ،میخ کاغذ، مرکب، مرکب کوپیه قلمدان چوبی، کن، دستة قلم، پاره

آیینه، بادبزن،  ،زیر سیگار، یسیگارقوطی سیگار، جا جعبه توتون، توتون، ،عینک

، زنگ دوچرخه، الستیک دوچرخه، دوچرخه صندلی، طوق ،سنجاق، کیف، جای پول

، تراز، فشنگ خالی، فلزی متر ،، روغن چراغبنزین ،ت، سوبازی توپِ زین دوچرخه،

 -66 -6 -29و  1/29آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، انواع البسه ) و باروت، ساچمه

 (. .ق1338

ویژه خراسان و مشهد ه اول جهانی، حضور نیروهای متخاصم در ایران ب  جنگ آغازبا 

 :.ق1336ایران،  )شرقسوخت  می «و ناامنی خراسان در آتش قحطی»افزایش یافت و 

های منتهی به  (. حضور نیروهای نظامی روس و انگلیس در مسیر راه1ص ،7ش ،3س

 ،36ش ،2س :.ق1335، )چمن را بسته بود ی تجاریها راه ،مشهد و سارقان و راهزنان

 نظامیانحضور نیروهای آلمانی در خراسان و تعقیب آنها توسط این،  (. عالوه بر1ص

 ،167ش ،6س ق:1333، )رعد بود  اد رعب، وحشت و ناامنی شدهایج موجبروس  

روس در  نظامیان مخالف بودند وحضور تجار آلمانی در خراسان ها آشکارا با  روس(. 1ص

پرداختند. برای  می یقتل تجار آلمانحتی شهرهای خراسان به دستگیری، توقیف و 

و مسیو اِرِد والری مدیر تجارتخانه  شهددر م دو تاجر آلمانی به نام والتر اِگِر ،نمونه
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سفارت آلمان  البته .شدنددستگیر و در کنسولگری روس توقیف  حیدریه زرقاقن در تربت

آرشیو اسناد وزارت ) ایران خواستار رفع توقیف تجار آلمانی شد ةخارجامور   از وزرات

ر از طرف فن والتر اِگِشایان ذکر است که (. .ق1333 -66 -73 -3امور خارجه، 

کاردروف وزیرمختار آلمان در ایران برای همکاری آلمان و ایران در مشهد در نظر گرفته 

آمیز   اعتراضای  خارجه، در نامهامور السلطنه وزیر  محتشم(. 117: 1383، )ارباب بود  شده

بر خواهد  در« مضار و مفاسدی»اقدامات مأمورین آن دولت  :نوشت به سفارت روسیه

استخالص  برایمعززالدوله کارگزار مشهد گرچه (. .ق1333 -66 -73 -8 همان:) داشت

نتیجه  بی اما، اقدام کردلف برادر او در مشهد ن و مسیو وُقزرقا ةر رئیس تجارتخانگِاِمسیو 

آزادی  توفیقی در ،یهمذاکرات با سفارت روسخارجه نیز در مکاتبات و امور  ماند. وزارت

الحفظ  آگر را تحتولف و مسیو  ،قشون روس ةادارسرانجام، . دست نیاورد هاتباع آلمان ب

 (..ق1333 -66 -73 -20 همان:) آباد فرستادند از مشهد به عشق

را هوفمان تاجر آلمانی فردیناند کارل ، نظامی روسیهنیروهای  ،فوق مسألةعالوه بر 

غیرنظامیان آلمانی  و کشتار تعقیب بارزی از ، نمونةاقدام و اینبه قتل رساندند  مشهد در

امور  به وزارتکارگزار مشهد  معززالدولهبر اساس تلگراف . بودسربازان روس  به دست

الدات روس سه نفر س ،حجه ذی 6 تاریخ در م.1914/ اکتبر ق.1332ة حج ذی درخارجه 

به سر و پشت و دست  ، چند زخم کاریارهبا قدّ شدند وآلمان  هوفمان تبعة ةوارد مغاز

 ةلجه به مریضخانهای او، هوفمان را برای معا او زده و فرار کردند. پلیس محل و همسایه

معاون کارگزاری برای تحقیقات به  ،به محض وصول این خبر ها بردند. انگلیسی

قطع ضرب قداره  از مچ بادست چپ هوفمان که معلوم شد سرانجام  و رفتمریضخانه 

 .زنده نخواهد ماند ،از قرار اظهار دکتر بود وهای دیگر هم کاری و خطرناک  و زخم شده

و هر مُ هوفمانهمان شب مغازه  ،حضور نداشتکسی در مشهد  هوفمان چون از کسانِ

کسی هم در موقع ». توانستند از او تحقیقات کنند بود و نمیخود او بیهوش  .شدموم 

را فوراً به کنسولگری روس  ماجرا تفصیل حضور نداشت وها در مغازه  ارتکاب سالدات

کارگزار مشهد  .نمایند سببِ این حرکت را بررسی نموده و آنها را مجازات اطالع داده که

 و مجازات در دستگیری الزماقدامات  که درخواست کرده بودمشهد  دراز کنسول روس 

امور  وزیر سلطنهلعالءا (.12،33 :1363، سبز  کتاب) «عمل آورد بهقاتلین تاجر آلمانی 
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حرکات و اقدامات  :کید کردأتارت روسیه به سف .ق1332حجة  ذی 8در  نیز ایران ةخارج

دستور از این قبیل اتفاقات برای جلوگیری  قانون است.ف الخبر ،روسنظامیان  ةروی بی

ایران را محترم  ی مقیمطرف و اتباع خارج ا و اشخاص بیای، رعان روسنظامیدهید 

نفرت اسباب  ،تکرار این حرکاتچون  ،ننمایند نسبت به آنها حرکت سوءو  بدارند

کشته شدنِ هوفمان به دست قوای روس را  (.13-14 همان:) شدعمومی خواهد 

، )نیدرمایر طرفی ایران قلمداد کرد بی شمار تخطی روسیه از ی از موارد بیتوان یک می

به قتل تاجر آلمانی در مشهد را  ،مطبوعات ایران(. 678: 1394، زاده ؛ نجف51: 1363

 (. 2ص ،5ش :.ق1332ة حج ذی، جدید)عصر کردندتعبیر « ناگوار در مشهد ةواقع»

آمیز  مکتوبی اعتراض ،قتل هوفمان و در پیق. 1332 ةحج ذی 10 در سفارت آلمان

رحمی نسبت به یکی از تجار  ناگوارترین بی» :فرستادایران  ةخارجامور  وزارت برای

تدابیر بهتری در واهید از ایالت خراسان بخ ،آلمانی ساکن مشهد به عمل آمده است

عالءالسلطنه وزیر  (.94: 1362، )سپهر «دآلمان ساکن خراسان معمول دارن ةبعحفظ ت

در محافظت اموال و » دستور داد:به کارگزاری مشهد ق. 1332ة حج ذی 10 در خارجه

ی هوفمان با یمتروکات مسیو هوفمان در مشهد مواظبت نموده و الزم است اموال و دارا

، سبز  )کتاب «هر و محفوظ بماندحکومت و کارگزاری، مُ ،خانه تلگراف اطالع رئیس

هوفمان در  قتل ةبار در عالءالسلطنه ق.1332 ةحج ذی 13 سپس در (.16: 1363

اولیاء دولت ایران در هیچ مورد از حفظ و حراست اتباع »مشهد به سفارت آلمان نوشت: 

 دارند. بر المقدور رعایت حقوق آنها را منظور می اند و حتی دولت آلمان خودداری نکرده

مرتکبین روس دستگیر و برای تنبیه و مجازات توسط دولت  ،های جدید اساس گزارش

اند که در محکمه نظامی مجازات شوند. اموال و متروکات  فرستاده شدهروس به تاشکند 

قوچان و سبزوار تحت نظارت و حفاظت کارگزاری، حکومت  ،مسیو هوفمان نیز در مشهد

 (.23-24: همان) «خانه آن مراکز قرار داده شده است و رئیس تلگراف

قتل هوفمان تاجر آلمانی در مشهد گزارش  در بابل متفاوتی مطبوعات ایران دالیدر 

فروشی در میدان ارگ در  کودک روزنامه»از مشهد  رعد ةروزنام شد. به نوشتة گزارشگر

نموده است  غروب اخباری را در مورد فتح و پیروزی آلمان با صدای بلند اعالم می مهنگا

گیرد. تاجر آلمانی پس از مشاهده این واقعه  های روسی قرار می که مورد حمله قزاق
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)رعد،  ..«گیرد ها قرار می برای طرفداری و محافظت کودک آمده که مورد حمله قزاق

 قتل تاجر بارة در روشن امدادب ةروزنامگزارش در (. 2ص ،23ش ،6س: .ق1333 محرم

ته بود، قاتل گف روسیِ شده، هوفمان به قزاقِلوم اینطور که مع» :چنین آمدآلمانی 

(. 79ش: .ق1333شوال روشن،  )بامداد «های قیصر را پاک نماید بزودی تزار باید کفش

 طور دقیق مشخص نیست.ه قتل تاجر آلمانی بواقعی  با این همه، سبب

 

 هوفمان  ۀتجارتخان پایان کار

امور تجارتی و ن، خراسابعدی کارگزار الدوله  محقق، مشهددر  هوفمان قتلپس از 

 -66 -6 -33آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ) او را تحت نظر گرفت ةاشیاء مغاز

در مشهد  که هوفمانکارل ، برادر 1هوفمان )فئودور( فیدر بعد از مدتی مسیوق.(. 1338

بفروشد. در ها را باز کند و برخی اشیاء فاسد شدنی را  مغازه حضور داشت، الزم دید در

فروش اشیاء به  برایها  ن کارگزاری، ایالت و نظمیه دو ساعت در مغازهحضور مأمورا

و دوباره در فروش اجناس را بعد از پایان کار امضاء  ن صورتِامأمور. شد مشتریان باز می

ق.(. 1338 -66 -6 -63 همان:) کردند میموم  و هربرادر مقتول، مُ با حضورمغازه را 

های  مغازه مالکِ ،ییغالمعلی اسکو  حاجق. 1337 الثانی جمادی 2این، در  عالوه بر

ماهِ سه باب مغازه به کارگزاری  22 ةسی تومان کرای و سیصدبرای وصول هوفمان 

برادر  ی، کارگزاری با حضور فیدریشکایت کرد. به دنبال شکایت حاج غالمعلی اسکو

ه صورت نقد و جنس مورد نظر را ب ةو کرای گشودندغالمعلی در مغازه را   هوفمان و حاج

ناس را حساب فروش اج  خان مأمور اداره کارگزاری صورت  پرداخت کردند. میرزا صادق

 -66 -6-22و  21و 20و 19و  18 همان:) رساند مقتول   به امضای فیدر برادر هوفمانِ

  ق.(.1338

در این عازم مشهد شد.  پسر کارل فردیناند هوفمان 2والنتین هوفمان ،پس از مدتی

 شده تبدیل مرکزی برای تجمع طرفداران آلمان در مشهد به هوفمان ةخانتجارت ،ایام

بدین  و کرد می هوفمان اخبار تلگرافی سفارت آلمان را در مشهد منتشربود. والنتین 

                                                           
1. Fyodor Hoffmann 
2. Valentin Hoffmann 
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 بعید کردندتبه روسیه های روسی او را به اتهام جاسوسی دستگیر و  سالدات ،سبب

 ،دستگیری والنتین هوفمان در مشهد (.678: 1394، زاده نجف؛ 101: 1383، ارباب)

انتشارات وزارت امور ) داشت پی درم. 1915ه ژوئی 15در را سفارت آلمان اعتراض 

واالنتین هوفمان به مشهد م. 1920 مه 10 در ،چند سال بعد (.1/256: 1360خارجه، 

مه از روسیه که در آنجا اسیر جنگی   ماهدر اول »به سفارت آلمان تلگراف زد: و  بازگشت

از باز کردن مغازه بدون حکم سفارت  مشهد کارگزار مراجعت کرده است.به مشهد  ،بود

خان گماشته کارگزاری  در ظرف چهار سال نزد مهدی ها مغازه ةآلمان امتناع دارد. کلی

بدون  ،و موافق اطالعات واصله مقداری از مال التجاره موجود در مغازه فروخته شده بود

ر دآلمان  سفارتدر ادامة همین گزارش آمده است که آن موجود باشد.  صورتِاینکه 

مسئولیت کلیه خساراتی که از غفلت مأمورین کارگزاری مشهد در موقع  یادداشتی دیگر،

آرشیو ) «نمود خواهندت مطالبه خسار دولت ایرانتصفیه ماترک هوفمان وارد آمده از 

  ق.(.1338 -66 -6 -42اسناد وزارت امور خارجه، 

مکتوبی مبنی بر تسلیم در خارجه امور   ق. به وزارت1338شوال  7سفارت آلمان در 

فاسد شدن اجناس  ةواالنتین هوفمان و مسألپسرش، به  کارل فردیناند هوفمان ةمغاز

واالنتین هوفمان از اعضای کارگزاری و » :اما کارگزاری خراسان مدعی بود ،تذکر داد

مرتبه نظمیه که مأمور تسلیم مغازه به او بودند، تقاضا کرده است، تصدیق نمایند چهار 

 «کردند میاند، اما مأمورین از قبول تقاضای وی خودداری  سارقین وارد مغازه او شده

هوفمان به  ةمغازق. 1338اول رمضان  در وجود این، با ق.(.1338 -66 -6 -58 همان:)

های  صورت اسباببود. هم آهنی یک صندوق  در آن بینشد که   دادهتحویل  پسرش

النگوی  .2، زوج(  النگوی طالی نگین الماس )یک .1 ود:ب بدین شرحداخل صندوق 

ساعت نقره  .4، (قاب بزرگ و یک قاب زنانه 2ساعت طال) .3، حلقه( 3طالی حلقه )

 .7 ،حلقه(  انگشتر برلیان )یک .6 ،زوج(  گوشواره طالی یاقوت )یک. 5، )یک قاب(

سوزن ماشین . 9 ،جفت(  لول )یک شش .8، حلقه( 6) با سنگ اصل یاقوتانگشتر طال 

. 12 ،دانه( 14لول ) فشنگ شش .11 ،عدد(  بند طال )یک  گردن .10، بسته(2 چرخ )

 (..ق1338 -66 -6 -59 همان:قوطی( ) 38ن )وافماسوزن گر
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از انگیز مغازه در موقع تسلیم به واالنتین هوفمان،  سفارت آلمان نسبت به وضع رقت

تاجر آلمانی از  ةبرای صیانت منافع ورث که کرددرخواست  در مشهداری موران کارگزأم

اساس  را بی والنتین هوفمان انتقادهایکارگزار خراسان، اما  ،هیج اقدامی کوتاهی نکنند

ز ها را ا وقوع سرقت ها را تأیید نکرده و ری این سرقتاعضاء کارگزا .1» زیرا ،دانست می

اجناس در مغازه معلوم است، در موضوع فاسد شدن  .2د، ان شنیدهپسر و برادر هوفمان 

اش ممهور است شاید پنج بطری شراب سرکه یا آب جو  کسی را که کشته باشند و مغازه

چرا فاسد شده و اند  ین کارگزاری نیست که ایراد گرفتهضایع گردیده و ایرادی به مأمور

ضوع در مو .3 ،اساس است کل بی ند و این مطلب بطورا فساد آن ننموده بر یا چرا تصدیق

حساب   بود صورت  نچه به مصرف فروش رسیدهطوری که بررسی شده آمحاسبات مغازه ب

چند فقره مطالبات جزئی اگر از  .4 ،شد میامضاء  هوفمانفیدر  ،فروشنده توسط

های سابق در نزد بعضی از مشتریان مانده و سبب اختالف قیمت منات با پول قران  زمان

بیست روز  ویل دادن مغازه،تح لهأمسدر  .5 ،گفتگو نیستمعوق مانده است چندان قابل 

 گزاری تحویل واالنتین هوفمان شدهنظمیه و کار غازه با حضور مأمورین ایالت،است که م

اساس این  و او به اشیاء مغازه رسیدگی کرده و صورت آن را محاسبه کرده است. بر

زاری و مأمورین دولت دالیل محکم، سفارت آلمان به هیچ وجه حق اعتراض به کارگ

 -66 -6 -63و  1/63 همان:) «ندارند را فمان و مغازه اوایران در مسأله قتل هو

اساس کدام مدارک این اشکاالت را  سفارت آلمان بر که مشخص نیستق.(. 1338

مأموران ایران که در زمان فروش اجناس مغازه هوفمان توسط برادرش » :اند مطرح کرده

فقط صورتی مطابق  دانستند و را نمیاس خرازی جناو قیمت  دتنها ناظر بودن ،فیدر

جهت ضبط به اعضاء  رو،  . از ایندادند صورت فروش فیدر برداشته به اداره کارگزاری می

بدون تحقیق را امری ها  اساس شنیده توان بر نمی نیست وکارگزاری هیچ ایرادی وارد 

ق.(. 1338 -66 -6 -2/63 همان:) «دچار زحمت انداختولت را تصدیق نمود و اولیای د

ایران  ةخارجامور   به وزارتم. 1924نوامبر  17در یادداشت همچنین سفارت آلمان 

و  هوفمان را که بیش از شش سال طول کشیده بود، یادآور شد وراثتکلیف   تعیین

 «پول احتیاج دارندهایت به ن العاده سخت است و بی هوفمان فوق ةوضعیت خانواد» اینکه
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دریافت طلب خود از  برایواالنتین هوفمان بدین سبب ش.(. 1303 -4 -13 -2 همان:)

 شد.تهران  عازممشهد 

هوفمان  ةی بر اشیاء مسروقبه وزارت داخله مبن 133مره ایالت خراسان در تلگراف ن

مسیو  ةها چند سال قبل مغاز روس :اغتشاشات مشهد اشاره کرده است زمان در یآلمان

هوفمان از   دست آمده، والنتین هاساس دفاتر ب . اکنون برندهوفمان آلمانی را به تاراج برد

 ةتبع طریق سفارت آلمان در تهران ادعای خسارت دارد. هوفمان به مسیو ژابر اُفسکی

بندی نهایی را اضافه بنویسد و  دستور داده بود به غیر از صورت دفاتر، جمعاطریش 

اند که صورت آن در آن دفاتر  از خودشان در آن صورت اضافه نمودهمقدار زیادی 

ش. پس از رسیدگی به 1300 ثور 15 درش.(. 1300 -4 -20 -1/19 همان:) «نیست

بابت صورت  مسیو ژابر اُفسکی در نظمیه و تعیین حکم حضور هوفمان با  ادعای والنتین

 شد، معلوم بودند  درخواست کردهبرای مطالبه خسارت به دولت خانه که دفاتر تجارت

غیر از صورت دفاتر، مبلغ زیادی در صورت  بود که هاُفسکی دستور داد هوفمان به ژابر

به اضافه نماید. نظر به کشف این قضیه و ثبوت تقلب هوفمان، تعیین تکلیف دفاتر مزبور 

 انخراس ةیش نظمیتفت ةشعبق.(. 1339 -66 -2-29 همان:) وزارت داخله ارسال شد

 مسیو ژابر»: ات به عمل آمده اذعان کرده استدر تحقیقش. 1300 حمل 22 نیز در

بر این ش.(. 1300 -4 -20 -19 همان:) «اُفسکی صورت را مطابق دفاتر ننوشته است

 در بارة سببیادداشتی ق. 1339 ةقعد ذی ةایران در غر ةخارجامور   اساس، وزارت

واالنتین هوفمان به » سفارت آلمان ارسال کرد: بههوفمان   اری والنتینتجف دفاتر یتوق

نوشته است تعلمیانی داده  اطریشی که صورت خسارات ادعایه واالنتین را میاُفسکی  ژابر

های زائد بر مأخذ اصلی نموده و  بندی که اضافه بر صورت خسارات ارسالی سابق، جمع

ن ایالتی او مأمور( .ق1339 -66 -2 -11 همان:) «ر خسارات او کذباً عالوه نمایدمبلغی ب

واالنتین هوفمان، دفاتر او را توقیف  خراسان حق داشتند برای جلوگیری از این اقدامِ

 .کنند

ن حکومت انسبت به رفتار مأمورش. 1300 )تیر( سرطان 16 سفارت آلمان در

اموال واالنتین هوفمان  ،ایران و آلمان مودت ةخراسان که بدون توجه به مقررات عهدنام

فصل سوم به موجبِ ق.(. 1339 -66 -2 -12 همان:) ، اعتراض کردکردندرا توقیف 
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تبعة ممالک »م. 1857 ژوئن 2ق./ 1273 قعدة ذی 2 آلمان در و مودت ایران ةعهدنام

وران از جانب حکامِ والیات و وکالی ممالک  متعهده از قبیل سیاحان و تجار و پیشه

مند خواهند گردید و در هر حال سلوکی که  متعهده به عزت و حمایت قادرانه بهره

شود در حق ایشان نیز منظور خواهد شد و  منظور می الوداد هکاملنسبت به اتباع دول 

ه و محصوالت به مملکت یکدیگر بیاورند و از مملکت همدیگر هرگونه امتعه و اقمش

نقل نمایند،  و  ببرند و بفروشند و مبایعه و معاوضه نمایند و در کل ممالک متعهدة حمل

بنیاد موقوفات دکتر ) «مطیع قوانین ملکی خواهند بود که محل تجارت مزبوره باشد

هرگاه احدی » :این قرارداد (. همچنین بر اساس فصل ششم264: 1373، محمود افشار

که میت را اقوام و یا  از اتباع ممالک متعهده در ممالک یکدیگر وفات نماید، در صورتی

 (. 265 همان:) «شرکاء باشد ترکة او بالتمام تسلیم ایشان خواهد شد

 21/ ق.1340 الثانی مادیج 17 در :نوشتخارجه  امور وزارت براین سفارت آلما

 ،نفر در مشهد به منزل واالنتین هوفمان وارد شده و مطابق صورتچند م. 1922اکتبر 

 ادارةبرای کشف اشیاء خود به  هوفمان واالنتین اند. ا به سرقت بردهنصف اشیاء او ر

آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، ) اند رخالف وظیفه به او جواب دادهپلیس مراجعه کرده ب

: ضبط نوشتش. 1300 ثور 8اسان در خر ةتفتیش نظمی ةشعبش.(. 1300 -4 -2 -11

ش.(. 1300 -4 -2 -13 همان:) نظمیه بوده است ةدفاتر هوفمان به دستور ادار

 ةبه ادارش. 1300)فروردین(  حمل 21فرمانفرمای کل ایالت خراسان و سیستان در 

فسکی را به داراالیاله اعزام کنید تا مطالب خود را اعالم نماید در اُ ژابر: نوشتنظمیه 

برای مسافرت مجاز و اُفسکی  بماند، ژابرصورتی که هوفمان از ثبوت ادعای خود عاجز 

 ش.(.1300 -4 -2 -14 همان:) دیه نمایدأوجه را ت ةاست که بقی هوفمان مجبور

وزارت  برای یادداشتیم. 1922 فوریهش./ 1300 در بهمنهمچنین سفارت آلمان 

صبح دزدها وارد  9و  8بین ساعت م. 1921اکتبر  21در » :ایران ارسال کرد ةخارجامور 

واالنتین هوفمان در مشهد شده و اشیاء مفصل که فهرست آن آمده است را به  ةخان

پلیس از تعقیب  ،اند. با وجود اینکه سرقت را به اطالع پلیس رسانده است سرقت برده

تجسس پلیس گفته بود که  ةن و یافتن اشیاء مسروقه مسامحه کرده است و ادارسارقی

پلیس برساند.  ةاو باید مقصرین را کشف و به اطالع ادار هوفمان است. ةسارقین به عهد
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ا ب ،پلیس که مأمور حفظ انتظام و آسایش عمومی است ةالبته این شیوه عمل ادار

خواهد،  خارجه ایران می  رت آلمان از وزارتسفااو مبانیت کامل داشت.  ةوظایف اولی

فمان روش مسیو هو دادخواهیتعلیماتی به اداره پلیس مشهد داده شود که در مقابل 

به مسیو هوفمان که در قیب و اشیاء مسروقه را مقصرین را تع اند. عادالنه اتخاذ نمودهغیر

 -4 -20 -4 همان:) «است، بازگردانند خود را از دست دادهی یدارا ،نتیجه جنگ

پالتوی  یک عدد :بدین شرح بوداشیاء مسروقه از منزل والنتین هوفمان ش.(. 1300

، قران( 400) دست لباس خاکستری رنگ  ، یکقران( 400) مشکی با یقه پوست قرقاول

دد ع  قران(، یک 60) عدد شلوار مشکی  یک ،تومان( 70) ای رنگ عدد شلوار قهوه  یک

ران(، ق 25) یک عدد ژاکت زرد ران(،ق 15) کاله پوست قرقاول، قران( 20) شلوار زرد

عدد   یک قران(، 200) 380عدد رولور کالیبر   ران(، یکق 60) جفت کفش مشکی  یک

 قران(، 7) 380د فشنگ رولور سیاه کالیبر عد 50،قران( 10) کیف مشکی جای رولور

 80) عدد ساعت بغلی بدون قاب  قران(، یک 100) دار قابعدد ساعت بغلی نقره   یک

 12) عدد چاقوی جیبی دسته صدف  یکقران(،  10عدد کیف پول چرمی )  قران(، یک

مجموع ران(. ق 47) ، پول نقرهقران( 150) تحلقه انگشتر طالی نگین یاقو  قران(، یک

 -1/1 همان:) سانتیم بود 50قران و  1702وفمان اشیاء سرقت شده از منزل واالنتین ه

 ش.(.1300 -4 -20

. دزدی شد .ق1339محرم از منزل اتباع آلمانی در مشهد در  ،گزارش دیگریبر  بنا

واالنتین هوفمان و فردریک از اتباع آلمان رفته و  ةچند نفر پلیس به خانه و مغاز ظاهراً

 6و   تومان 146مقداری فشنگ به قیمت  و یک قبضه تفنگ شکاری، دو قبضه رولور

 ةن والیتی خراسان اسلحامأمورق.(. 1339 -66 -2 -34 همان:)کردند قیف قران تو

 ةاجاز  بدوند د بفروش برسانبه شرطی که اگر بخواه» ،داشتندمسترد  هوفمان را

فوریه  26(. سفارت آلمان در .ق1339 -66 -2 -42 همان:) «مأمورین والیتی نباشد

مسیو واالنتین : »فرستادایران  امور خارجةمعاون کل وزارت  برای ییادداشتم. 1922

های او امتناع ورزیده و  هوفمان شکایت کرده است که کارگزاری مشهد از قبول تظلم

ع نماید. با توجه به اینکه عدلیه رجو اظهار داشته است بعدها باید تظلمات خود را به

یچ وجه زاری به هآلمان حق استفاده از کاپیتوالسیون دارد، سبک رفتار کارگ ةخانسفارت
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به کارگزاری مشهد صادر فرمایند که منافع مسیو  تعلمیات الزم .قابل قبول نیست

 -4 -20 -6همان: ) «توسط کارگزاری حفظ شودهمچون گذشته واالنتین هوفمان 

 (. .ش1300

بدهی هوفمان از برخی اتباع ایرانی در مشهد طلبکار بود.  ةخاناین، تجارت عالوه بر

 16ادداشت مورخ سفارت آلمان در یای بود که  لهأوالنتین هوفمان مساتباع ایرانی به 

درخواست سفارت آلمان  .ن گذاشتمیا درکارگزاری خراسان  باق. 1339جمادی االول 

 -66 -2 -47 همان:) پرداخت شودهوفمان  ةاتباع ایرانی به تجارتخان  هیبد کرد

صورت بدهی اتباع ایرانی  ق.1337 خراسان در رجب ةمهام خارج کارگزاری(. .ق1339

فهیمی  خان میرزا محمد :است آوردهبه شرح ذیل را هوفمان  ةدر مشهد از تجارتخان

شیخ  (،منات 40/693وقران  35/438) خان  میرزا صادق(، منات 89-70قران و 4/317)

قران و  70/866) اعلی میرزحسین (،منات 91/3829و  قران 85/78) خان  یوسف

 90/6719) وعجمکه در م ،(منات 90/812و  قران 1100آقای کارگزار (،منات 05/1477

پیگیری  در سفارت آلمانق(. 1338 -66 -6 -36 همان:) ( بودمنات 96/7902و  قران

وزارت  بهم. 1925سپتامبر  /ق.1338 ةحج یادداشت ذیدر  هوفمان ةطلب تجارتخان

کارل  ةورث به خساراتی کهکارگزاری مشهد قطع نظر از » متذکر شد: ایران ةخارجامور 

 صورتِ را بر اساس یمبالغ مشهدعمال کارگزاری  وارد شده بود،فردیناند هوفمان 

خان  میرزا محمد روبل(، 40/698قران و 35/348) خان  جمله میرزا صادق ازکارگزاری 

 05/1477قران و  70/866حسینعلی میرزا  روبل(، 70/89قران و 00/317) فهیمی

پرداخت  که بایدمدیون هستند روبل(  91/3829قران و 85/87خان   یوسفمیرزا  روبل(،

روبل  90/812قران و  100/1لغ مب همچنین درخواست کرده بودسفارت آلمان . کنند

متعلق به  ،وجود بوددر صندوق کارگزاری مشهد مق. 1336 ةحج ذی 16مورخ  درکه 

 -2 -61و  1/61 همان:) کنند پرداختسفارت آلمان ه تجارتخانه هوفمان است که باید ب

 محرم 22در  ایران ةخارج امور  وزارت وجود پیگیری سفارت آلمان، باق.(. 1339 -66

 کاری اعالم کرد، هیچ گونه مسئولیتی از خساراتی که در نتیجه اهمالق. 1339

کارگزاری مشهد در تصفیه محاسبات اموال کارل فردیناند هوفمان به ورثه او وارد شده 

توجه حکومت این حال،  باق(. 1339 -66 -2 -64 همان:) نیست ایرانمتوجه دولت 
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در مشهد و قبیل امنیت جانی و مالی  از های خارجی ایران نسبت به فعالیت تجارتخانه

تجار و های حضور گسترده  توانست زمینه ز مدت میسایر مراکز تجاری ایران در درا

 . فراهم آوردهای خارجی را  خانهتجارت

 

  نتیجه

اول جهانی برای یافتنِ بازارهای فروش تولیدات   دولت آلمان پیش از آغاز جنگ

 اهمیت تجارتی کرد. آسیا از جمله ایران می ةمستشاران تجاری را روان ،کارخانجات خود

دنبال  مشهد در شرق ایران، آمدوشد مستشاران آلمانی را به شهرویژه ه ب ،خراسان

 در مشهد تاجر آلمانی هوفمانکارل فردیناند  در پی همین موضوع بود که ؛داشت

با آگاهی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم هوفمان  .کرد تأسیس  خانهتجارت

راه انداخته  مرو، قوچان و مشهد دررا  اش تجارتخانه  های ویژه مشهد، شعبهه بر ایران ب

 تا آن داشت در مشهد وی را بر مردم  های از عالقه و خواست های هوفمان آگاهی. بود

. روی آوردمنسوجات ساخت آلمان نی و سایر تزئی ،کاالهای مصرفیبیشتر به واردات 

یگاه ینی از آلمان توانسته بود جامان با واردات کاالهای لوکس و تزئهوف ةخانتجارت

له أدست آورد و این مسه در مشهد ب و انگلیسی های روسی خانهت به تجارممتازی نسبت 

ها در مشهد از سطح باال و ممتازی برخوردار  ها نسبت به تجارت روس یکه تجارت آلمان

 داشت. در پیها را  روسو خشم مخالفت بود، 

های  ناامنی واول جهانی   جنگ دو عاملثر از أهوفمان در مشهد مت ةخانفعالیت تجارت

از ایران از جمله مشهد به  یهای طرفی ایران در جنگ، بخش رغم بی بود. علی داخلی

 ؛روس و انگلیس در مشهد سربازانحضور  آمد. اشغال نیروهای درگیر در جنگ در

انبار کردن  ،و فروش غله ها، خرید راه از طریق ناامن کردنِ تجارت ةناامنی در حوز

داشت.  همراه  بهرا آن کمبود مواد غذایی و بعضاً قحطی  در پیو  مورد نیازکاالهای 

 اتباع آلمانی گشوده بودندبه نسبت روس در مشهد دست تعدی  های قزاقاین،  عالوه بر

این در ایران بود. ها  روسطرفی آشکار  ناشی از نقض بی ،قتل هوفمان تاجر آلمانی و

 ازرقبای خود با تجارت  ةاختالفات سیاسی را به حوزها  روسکه  دهد له نشان میأمس

ها به اقتصاد  یو نفوذ آلمان دسترسیتا مانع  بودند  کردهرد در ایران واجمله دولت آلمان 
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از  ،هوفمان ةخانجمله تجارت ازهای آلمانی  تجار و تجارتخانه ،بر این افزون ایران شوند.

از حمایت  ،های روسی خانهبه تجارتنظامی دولتِ آلمان نسبت سوی محافل سیاسی و 

خانه سرقت از تجارتراهزنی و جمله  زاناامنی داخلی ی، دیگر سو . ازردار بودوبرخ یکمتر

 ةمانع از دستیابی ورث خراسان، ةموقع حکومت و نظمی  به هوفمان و عدم پیگیریِ

را یر کشورها ساجار خارجی تتوانست  له میأشان شده بود و این مس هوفمان به حقوق

کارل  ةورث ةچندین سال های کوشش. دلسرد کندخانه در مشهد تجارت برای تأسیس

 .نتیجه ماند ت ایران بیخود مبنی بر دریافت خسارت از دولقِ قوهوفمان برای احقاق ح

و تعامالت  با ایجاد فضای مناسب توانست می حکومت ایراندر خاتمه باید اذعان کرد که 

 ةهای توسع زیرساخت ،های ایران برای تجار اتباع خارجه در بیشتر والیت دوسویه

 ریزی کند.  تجاری، فنی و صنعتی را پایه
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 منابع و مآخذ
 اسناد

 آرشیو اسناد وزارت امور خارجه

 .ق1333 -66 -73 -3.  8.  20سند شماره 

 -6 -18. 19. 20. 21. 22. 29. 1/29. 33. 36. 42. 58. 63. 1/63. 2/63سند شماره 

  ق.1338 -66

  ق.1339 -66 -2 -11. 12. 29. 34. 42. 47. 61. 1/61. 64سند شماره 

 ش.1300 -4 -2 -11. 13. 14. 16. 20. 22سند شماره 

 ش.1300 -4 -20 -1. 1/1.  4.  6.  19.  1/19سند شماره 

 ش.1300 -35 -12 -35. 37. 42. 46سند شماره 

 ش. 1302 -36 -22 -9. 21سند شماره 

 ش.1303 -4 -13 -2سند شماره 

 

 ها کتاب

، آزادی و بحران اول مجلس -مشروطیت ایران ایدئولوژی نهضت، 1378، فریدون آدمیت،

 تهران: نشر روشنگران.، 2ج

 /.ق1332-1336) روابط ایران و آلمان در جنگ جهانی اول، 1383، ارباب، معصومه
 سسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.ؤتهران: م (،م.1918-1914

سسیل اسپرینگ رایس  های خصوصی سر نامه ،1375، آرتور رایس، سسیل اسپرینگ
 :ترجمه شاه،  شاه و محمدعلی  وزیرمختار انگلیس در دربار ایران عهد سلطنت مظفرالدین

 تهران: اطالعات. االسالمی، جواد شیخ

بنیاد  احمد توکلی، تهران: :ترجمه ،و ایرانروابط بازرگانی روس  ،1369، انتنر، مروین. ل

 موقوفات افشار.

نگاهی به تحوالت ایران در جنگ جهانی اول بر  -ها در ایران آلمانی ،1377، باست، الیور
 .احمد، تهران: نشر شیرازه حسین بنی :، ترجمهاساس منابع دیپلماتیک فرانسه
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تهران:  ،بین دو جنگ جهانی آلماناقتصادی ایران و  -روابط سیاسی ،1379، پیرا، فاطمه

  مرکز اسناد انقالب اسالمی.

منصوره  :ترجمه مستخدمین بلژیکی در خدمت دولت ایران،، 1363، آنت دستره،

 اتحادیه، تهران: نشر تاریخ ایران.

 ، تهران: انتشارات سخن.اوضاع اقتصادی ایران -گنچ شایگان ،1384، جمالزاده، محمدعلی

 .تهران: انتشارات ادیب ،ایران در جنگ بزرگ، 1362، الدوله( )مورخ احمدعلی سپهر،

معاهدات و قراردادهای تاریخی در دوره ، 1373طباطبائی مجد، غالمرضا )به کوشش(، 
 ، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.قاجار

، 1ج، گزیده اسناد روابط ایران و آلمان، 1376ظهیرنژاد ارشادی، مینا )به کوشش(، 

 تهران: انتشارات وزارت امور خارجه.

 تاریخ ایران. مافی، تهران: نشر رضا نظام :، با مقدمهبیطرفی ایران، 1363، کتاب سبز

غالمعلی وحید  :ترجمه، لدج2، ایران و قضیه ایران ،1362، کرزن، جورج ناتانیل

 فرهنگی.و  ، تهران: انتشارات علمی مازندرانی

 تهران: نشر مرکز. مجید جلیلوند، :، ترجمهسفرنامه گروته، 1369، هوگو گروته،

اسماعیل رائین، تهران:  :، ترجمهرقابت روسیه و غرب در ایران ،1356، جورج لنزوسکی،

 یدان.وانتشارات جا

مریم  :، ترجمهالحمایگی آمیز تا تحت ایران از نفوذ مسالمت ،1367 ،لیتن، ویلهم

 میرحیدری، تهران: انتشارات معین.

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و  اوضاع سیاسی،، 1388، آرنولد هنری سویچ لندور،
 امیرکبیر. اکبر عبدالرشیدی، تهران: علی :ترجمهازرگانی ایران در آستانه مشروطیت، ب

 ، مشهد:و مستشاران خارجی در مشهد ها، مستخدمان کنسولگری، 1394، زاده، علی نجف

 مرکز شمال شرق. -انتشارات انصار و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

 

 نشریات

 .79: شق.1333شوال 11روزنامه بامداد روشن، 

 .13، ش1س :.ق1340روزنامه فکر آزاد، 
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 .5ش: .ق1332جدید،  روزنامه عصر

  .53، ش1س: .ق1339، بهار روزنامه تازه

 .7ش ،3: س.ق1335ایران،   روزنامه شرق

 .167و  23، ش6: س.ق1333، رعدروزنامه 
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نوع 

 جنس

 قیمت نوع جنس قیمت نوع جنس قیمت

 منات کپک منات کپک منات کپک

شیرینی  9 - توتون

 خوری
 - 50 ستپانک 14 -

 39 - ساچمه 10 - زالو؟ - 20 متر

 24 - باروت 6 - لتکه 10 - کیف

 56 - تار 8 - دان شمع 12 - کبف

 7 45 قوطی توتون 6 67 نعلبکی 14 40 کاغذ

 1 5 جعبه کبریت 40 - قوری 2 - چرنیل

 1 - جعبه توتون 1 - شیشه 15 - باروت

 خشک

 ریز

جای قلم  80 - دان چائی 16 -

 مداد

80 - 

خشک 

 کاغذی

 4 80 جعبه توتون 6 - گیالس 6 -

قلم 

 مداد

جعبه  1 20 نعلبکی 10 -

 سفیداب

80 1 

خشک 

 خالی

شیرینی   -

 خوری

 4 80 کن  خشک 3 -

خشک 

 خالی

 4 - سبد دستی 40 - چراغ لوله  -

 18 - زنگ 3 80 تار رزین  80 رنگ

 - 90 زیر سیگار 40 - روغن چراغ  - ساعت

 40 - کیا فرنگ 5 40 مرکب  40 سوت

 46 - توپ 1 40 چسب 15 50 تار سیم

چوب 

 ویالون

 27 60 کابوسک 2 80 مرکب - 90

 خط

 کش

مرکب  1 20

 کپیه

 4 - سنجاق 4 -

 1 20 آیینه 2 10 مرکب - 60 رنگ
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 صورت فروش تجارتخانه هوفمان در مشهد 

 ق.(1338 -66 -6 -1/29آرشیو اسناد وزارت امور خارجه، )
 

 

 

 1 - نعلبکی 2 - گات 1 70 سیم تار

شصتی 

 تلفن

 اسباب 8 20

 دوچرخه

 1 15 بادبزن 1 20

آیینه  - 60 متر 3 20 متر

 الستیک

60 2 

 80 - ساعت 32 - رنجیر 40 - دفتر

 قلمدان

 چوبی

 1 40 چوب قلم 1 40 سیم 4 -

 4 40 دفتر کوچک 1 20 زیر ویالون 18 - توتون

 2 - چوب تار 1 50 چوب تار 20 - تار

روغن  18 - طور

 ویالون

 3 30 گانه دفتر بچه 1 60

 صفحه

 گرامافون

 7 50 کارد پستال 6 60 سیم 57 -

 - 40 لوله چراغ 8 - سیم قرقره 42 - ساچمه

    - 50 گیالس 360 - بنزین

    - 20 جای روغن 60 - ساعت

 چرخ

 رزین

    - 40 شو تکه 1 80

 ساز

 دستی 

    8 - داف مراق 15 -

ماشور 

 رزین

    14 50 آب دوزک 12 -

 52/1690         جمع کل:  47 20 دفتر 8 50 طوق
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 از کارگزاری خراسان در مشهد به وزارت امور خارجهگزارش قتل هوفمان 

 ق.(1338 -66 -6 -63)آرشیو اسناد وزارت امور خارجه،
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 یادداشت سفارت آلمان به وزارت امور خارجه ایران در باره تجارتخانه هوفمان

ق.(1338 -66 -6 -42)آرشیو اسناد وزارت امور خارجه،   


