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*نهاد صرافی و کارکرد تجارتخانه جمشیدیان در دورۀ قاجار
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علیاکبر تشکری بافقی
چكیده

تجار و صرافان
ّ  کارکرد، م) در مسیر و طرفهای تجاری ایران پدید آمد19( تغییراتی که از نیمۀ دوم قرن سیزدهم قمری
 زرتشتیان، در این دوره متأثر از فعالیت انجمن اکابر پارسیان هند و ارتقای یزد به یکی از کانونهای تجاری.گسترش یافت
 جمشید بهمن با ایجاد تجارتخانۀ جمشیدیان در دو حوزۀ ملکی و تجاری.فرصتی یافتند تا به تجارت و صرافی روی آورند
،در میان کارگزاران اقتصادی و دولتمردان سیاسی نفوذ یافت و عالوه بر ایجاد شعباتی در شهرهای ایران و خارج از کشور
اقلیتها و ضرورت وجودی نهاد
ّ  چنین رویکردی نمودار تعامل س��اختار قدرت ب��ا.ب��ه مق��ام رئیسالتجاری نیز ترقی نمود
 عدم سیاستگذاری مدون،صرافی در بافت تجاری بود؛ اما بنا به دالیلی مانند بیثباتی سیاسی ـ اقتصادی پس از مشروطه
.در گذار از ساختار اقتصاد سنتی به مدرن و اعمال بیرویۀ بانک شاهی و استقراضی سرانجام از میان رفت
. تجارتخانه جمشیدیان، نهاد صرافی، بازرگانی قاجاریه، زرتشتیان یزد:واژگان کلیدی

Currency Exchange Institution and the Role of Jamshidian
Commercial Firm during the Qajar Era
Ali Akbar Tashakori Bafghi2
Abstract
Following the emergence of certain changes in the trade direction and trade
partners of Iran, the role of businessmen and money changers became more and
more prominent. In this period, the Zoroastrians, impressed by the activities of the
Akaber Indian Persians and the promotion of Yazd as a commercial center, found the
opportunity to set up business and money changing offices in order to compensate for
their social failures. As a result of establishing Jamshidian commercial firm in housing
and business domains and also setting up some other branches in and out of the
country, Jamshid Bahman became so influential among the economic officials and
political statesmen that he was promoted to the position of the prime businessman of
Iran. However, such a trend, which was indicative of the interaction of power structure
with the minorities and the necessity of such a money changing office in the realm of
commerce, ended in failure because of certain reasons such as the economic-political
instability after the Constitution Era, the lack of an organized policy-making in the
transition from the traditional economic structure to the modern one, and the invalid
procedures adopted by the state banks (shahi Bank)and Isteghrazi (Russian) Bank
which was receiving loans.
Keywords: Jamshidian, Zoroastrian, Qajar Era, Yazd, Commercial firm.
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مقدمه
ق��رار گرفت��ن هند در حلقۀ تعامل و تضاد قدرتهای جهانی قرن س��یزدهم قم��ری ( 19میالدی)،
اهمیت ای��ران به عنوان دروازۀ ورود به هند یا حفاظت از گس��ترۀ غربی آن افزود و از
از س��ویی بر ّ
دیگر س��و در عرصۀ تجارت ،با اتکا بر نقش تاریخی ایران در انتقال کاالهای آس��یا به اروپا در مسیر
جادههای تجاری ش��رقی ـ غربی ،نظر دولتهای اروپایی را به خود جلب کرد .انقالب فرانسه ،رشد
سرمایهداری ،کشف راههای دریایی ،توجه به مستعمرات و مواردی اینچنین ،غرب را در سدۀ نوزدهم
میالدی واجد خصائلی جهانی س��اخت؛ در حالی که بازرگانی ایران از ش��کل س��نتی خود در مبادلۀ
کاال ،صدور محصوالت کش��اورزی و مواد خام فراتر نمیرفت .گذش��ته از ناامنی و فساد مالی ،مفاد
دو عهدنامۀ گلس��تان  1228قمری (1813م) و ترکمانچای  1243قمری (1828م) نیز در عمل راه
دخالت بیگانگان در امور بازرگانی را میگشود.
ورود روسها به عرصۀ بازرگانی ایران (1287ق1870/م) ،باعث شد که میانگین ساالنۀ مبادالت از
 6/3میلیون روبل (1267ق1850/م) به  87/7میلیون روبل طی س��الهای  1909تا 1914میالدی
ترقی یابد .حال آنکه واردات و صادرات با انگلیس به ترتیب  %25تا  %12کاهش و با کش��ورهایی
چون عثمانی ،فرانسه و آلمان بین  %10تا  %15کاهش ،یافت 3.بدین ترتیب تغییر طرفهای عمدۀ
تجاری ،مس��یرهای بازرگانی را نیز تعویض کرد .با آغاز دریانوردی به وس��یله کش��تیهای بخار و
گش��ایش کانال سوئز (1286ق1869/م) ،نه تنها مس��افت دریایی بین ایران و غرب اروپا از هیجده
ه��زار کیلومتر به ده هزار کیلومتر کاهش یافت ،که تجارت از راههای طویل کاروانی به باراندازهای
4
جدید ،سوق یافت.
تصرف خانات آسیای مرکزی توسط روسیه وگسترش تجارت ایران با این کشور از طریق دریای
خزر ،به همراه گشایش خطوط آهن در مرزهای هند ،دادوستد کاروانی با مناطق مذکور و افغانستان
را به شدت کاهش داد 5.با ظهور چنین تغییراتی ،تجار ایرانی که تا اواسط دورۀ قاجار ا ِشراف کلی بر
مبادالت خارجی داش��تند ،بنابر دالیلی چون امتیازات بازرگانی و حقوق ناشی از کاپیتوالسیون ،عدم
حمای��ت حکومت ،عوارض راهداری و مالیاتهای گمرکی به تدریج توان رقابت با همتایان خارجی
 .3محمدعلی جمالزاده ،گنج شایگان (تهران :بنیاد موقوفات محمود افشار ،)1362 ،ص .9همچنین نک:

Isawi,charls. “Iranian Trades (1800-1906).” Iranian studies,XVI, Nos, 3-4 (Summer – Autumn 1983), p. 234
4. “The Tabriz-Trabozan Trade. 1830-1900.” International Journal of Middl-East-studie. ,Vol 1. no 1.
1971 p. 91.

 .5آ .اچ .نیوکامن ،اوضاع اقتصادی ایران در آغاز قرن بیستم ،ترجمه معصومه جمشیدی و محمدتقی حروفچین (تهران :مؤسسه
مطالعات ایران ،)1376 ،ص .246
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را از دست دادند.
مبتن��ی بر چنین رویكردهایی ،پژوهش حاضر برآن اس��ت تا ضمن واكاوی در اهمیت و جایگاه
نهاد صرافی ـ به عنوان جزء الینفكی از تجارت سنتی ـ تنوع كاركرد آن را به بحث گذارده و با توجه
به برجس��تگی تجارتخانه جمشیدیان در امور صرافی و ملكی ،نحوه و حوزههای فعالیت ،به انضمام
عوامل تأثیرگذار بر افت ،آن را به عنوان نمادی از حیات اقتصادی ایران محل توجه قرار دهد.

نهاد صرافی در دورۀ قاجار
در نیمۀ نخس��ت قرن نوزده��م میالدی ( 13ق) ،بازرگانان از حیث تعداد و ش��هرت به امانتداری،
در باالترین س��طوح اجتماعی قرار داش��تند 6.آنها گهگاه در کارهای عمرانی ،صنعتی و حتی اعطای
مس��اعده به حکومت مش��ارکت میکردند و ویژگی عمدهش��ان را وابستگی مس��تقیم به زمینداران،
7
فعالیت به نمایندگی از اشراف زمیندار شکل میداد.
روحانیان و ّ
8
با آنکه تجار در ایران ،به عکس اروپا ،در خرید و فروش انواع کاالها دخیل بودند و مالیاتی جز
عوارض گمرکی نمیپرداختند 9،ا ّما همراه با رشد روزافزون معامالت ،مشکل حمل پول در خریدهای
ممنوعیت
نق��دی نیز بروز بیش��تری یافت .زمانبری ،هزینههای گزاف و خط��رات امنیتی به انضمام
ّ
خروج طالی رایج که انتقال پولهای خارجی به بیرون از کش��ور را با موانعی مواجه میس��اخت ،در
نهایت آنها را به سوداگری با برات و دیگر اوراق تجاری هدایت کرد 10.بدین گونه هرچند با گشایش
اعتبار ،تجار میتوانستند بر اساس پول یا حواله مبادالت خود را صورت دهند ،ا ّما در قیاس با مراکز
بازرگانی ،چنین راهکاری در دیگر مناطق با عدم اس��تقبال و یا تخفیف باالی  %20مواجه ش��د 11.از
اینرو عدم توسعۀ پولهایی با مبالغ باال به همراه مشکالت ناشی از حمل و نقل سکه و ارزش پایین
12
پول رایج ،سود سرشاری را نصیب صرافان میکرد.
 .6ژولین دو روششوار ،خاطرات سفر ایران ،ترجمه مهران توکلی (تهران :نشر نی ،)1378 ،ص.150
 .7ن .آ.کوزنتسوا ،اوضاع سیاسی و اقتصادی ـ اجتماعی ایران در پایان سدۀ هجدهم تا نیمه نخست سدۀ نوزدهم میالدی ،ترجمه
سیروس ایزدی (تهران :نشر بینالملل ،)1358 ،ص.86
 .8کنت دوگوبینو ،سه سال در ایران ،ترجمه ذبیح هّ
الل منصوری (تهران :فرخی ،بیتا) ،ص.32
 .9روششوار ،ص.156
10. G. Gilbar, “The Big merchant (tujjar) and the persian constitutional revolution of 1906,” Asain and
African Studies. 1977, p. 206.
11. W. M. Floor. “The merchant (tujjar) in Qajar Iran,” Zeitshrift der deutsch Morge landischen
Geseltchaft. 1979, p. 111.

 .12شیرین مهدوی ،زندگینامۀ حاج محمد حسن کمپانی ،ترجمه منصوره اتحادیه و فرحناز امیرخانی (تهران :تاریخ ایران ،)1379 ،ص .48

 / 4تاریخ ایران

تجار به رعایت مبانی دینی در
از حیث بافت ذهنی جامعه ،هرچند
ممنوعیت ربا در اس�لام و تقّید ّ
ّ
تعارض با نهاد صرافی بود ،ا ّما مبتنی بر ارتباط متقابل بازرگانی و بانکداری ـ هر چند س��نتی ـ و قرار
وضعیتی
گرفتن ایران در معرض تجارت جهانی ،گریزی جز توجیه ش��رعی وجود نداشت .صرافان در
ّ
ممنوعیت رباخوری توسط علمای
مش��ابه با بانکداران فلورانسی سدۀ چهاردهم میالدی که به واسطه
ّ
مسیحی با عناوینی چون هدیه و مشارکت در سود و یا دریافت ربا به پول دیگر کشورها آن را مشروع
13
فعالیت خود بودند 14.در نتیجه نه تنها اغماض از دستورات دینی،
میساختند ،در صدد مشروعسازی ّ
آنها را در تعارض با متولیان مذهبی قرار نداد 15که ش��واهدی نظیر پیوندهای خویشی با تجار 16،جذب
برخی از سادات بدین شغل و در بُعدی فراتر ،حضور دو نماینده از صرافان در نخستین مجلس شورای
فعالیت صرافان به سه
ملی ،نش��ان از وجاهت اجتماعی آنها داشت .در وجوهی مشترک با تجار ،دامنۀ ّ
حوزۀ مناطق کوچک ،کل ایران و خارج از کش��ور 17تقس��یم میش��د و عناصری چون آرامش و ثبات
18
امنیت ،تأثیری خاص بر رشد یا افولشان داشت.
سیاسی یا اختالل در ّ
20
19
از دیگر س��و با آنکه دو بانک شاهنشاهی (شاهی) و اس��تقراضی ـ به عنوان نمادی از رقابت
13. Raymond De Rover, The Rise and decline of The medici bank 1397- 1494 (Cambridge: Harvard
University Press. 1963), p.10-14.

 .14به عنوان نمونه در شهرهای یزد و اصفهان ،فروشها را با قیمت ثابت و اعتبارهای طوالنی انجام میدادند .با این که طول
زمان اعتبار به ارزش کاال بستگی داشت اما بخش اعظم معامالت در سه ماه خاتمه مییافت .ویلم فلور ،جستارهایی از تاریخ اجتماعی
ایران در عصر قاجار ،ج ،2ترجمه ابوالقاسم سری (تهران :توس ،)1365 ،ص.200
 .15در اصفهان جماعت صرافان به حدی گسترده بود که بازاری مخصوص به خود داشتند و در عصر ناصری تعدادی از آنها
به تبریز و تهران مهاجرت کردند .میرزا حسینخان تحویلدار ،جغرافیای اصفهان ،به کوشش منوچهر ستوده (نهران :دانشگاه تهران،
 ،)1342ص .103به گفتۀ فسایی ،در فارس نیز بزرگان صنف صرافان از اعیان محالت بودهاند؛ میرزا حسن حسینی فسایی ،فارسنامه
ناصری ،ج ،2تصحیح و تحشیه منصور رستگار فسائی (تهران :امیرکبیر ،)1382 ،ص.918
 .16ایرج افشار ،سواد و بیاض ،ج( 2تهران :کتابفروشی دهخدا ،)1344 ،ص 217 ،191و .219
 .17به عنوان نمونه کرزن در مشهد از  144صراف یاد میکند که از نظر مالی به سه قسم بزرگ ،متوسط و خردهپا تقسیم
میشدند؛ جرج .ن .کرزن ،ایران و قضیه ایران ،ترجمه وحید مازندرانی ،ج( 2تهران :علمی و فرهنگی ،)1364 ،ص .234
 .18تاریخچه سی سالۀ بانک ملی ( 1307-1337تهران :بانک ملی ایران ،)1338 ،ص.15
 .19بانک شاهنشاهی ایران بر اساس امتیازی که در سال  1306قمری (1889م) با حمایت دراموند ولف وزیر مختار بریتانیا در
تهران و امینالسلطان به بارون ژولیوس دو رویتر اعطا شد تأسیس گردید .این بانک گذشته از نشر اسکناس و تسلط بر بازار پول کشور
در تجارت خارجی نیز فعال بود و پس از چندی بر بازار اسعار خارجی تسلط کامل پیدا کرده و صرافان ایرانی را از میدان رقابت بیرون
کرد؛ حسین محبوبی اردکانی ،تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران ،ج( 2تهران :انجمن آثار ملی ایران ،)1342 ،ص 80-82؛ احمد
اشرف ،موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران دورۀ قاجاریه (تهران :زمینه ،)1359 ،ص.59
 .20یک سال پس از تأسیس بانک شاهی ،یکی از اتباع روسیه به نام الزار پولیاکوف ( )L. Poliakofدر  1307قمری (1890م) با حمایت
پرنس دالگورگی وزیر مختار روسیه در تهران امتیازنامۀ انجمن استقراضی ایران را که در  1309قمری (1892م) بانک استقراضی ایران نامیده شد برای
مدت  75سال به دست آورد .این بانک در  1311قمری (1894م) رسم ًا به بانک دولتی پطرزبورگ واگذار شد و زیر نظر وزارت دارایی روسیه درآمد،
نک :فیروز کاظمزاده ،روس و انگلیس در ایران  ،1864 -1914ترجمه منوچهر امیری (تهران :آموزش انقالب اسالمی ،)1371 ،ص.255-262
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انگلیس و روس��یه در تسلط بر نظام اقتصادی و وابس��تگی رجال سیاسی به خود ،نهاد صرافی را به
چالش گرفتند ،ا ّما درک وآش��نایی بهتر صرافان نس��بت به شرایط محلی ،همکاری با تجار به عنوان
شرکای اقتصادی و روابط شخصی و غیر حقوقی با وامگیرندگان ،ضمانتی بر تداوم حیاتشان تا اواخر
21
عصر قاجار بود.
همگام با کش��مکش بریتانیا و روس��یه در تسلط بر نظام مالی ایران ،ناکارآمدی دخالت دولت در
پاس��خگویی به احتیاجات تجار و قیمت باالی س��رویسدهی صرافان را میتوان از موانع جدی در
22
توسعۀ اقتصادی این دوران به شمار آورد.

گسترۀ عملکرد صرافان

الف :تبدیل مسکوکات
ا ِشراف صرافان بر اوزان و ارزش فلزات ،نحوۀ تبدیل مسکوکات داخلی و خارجی و تبدیل سریع پول
در نوسانات بازار ،آنها را به مهمترین رکن حیات بازرگانی ارتقا میداد .از آنجا که در فضای اقتصاد
س��نتی ،بیشترین نقدینگی توس��ط صرافان در گردش بود ،میزان تم ّول آنها نیز وابستگی خاص به
محل فعالیت و سطح معامالت داشت 23.چنانكه این مهم ،همراه با وابستگی عواید به آگاهی از فراز
و ف��رود ارزش پول ،صرافان بزرگ را به ایجاد نمایندگیهایی در مراکز م ّهم تجاری داخل و ـ حتی
24
در کشورهای طرف معامله با ایران ـ خارج از کشور سوق داد.

ب :برات
برات در ساختار اقتصادی ایران ،نوعی حساب جاری در تأمین امور بانکی داخل و گاه خارج از کشور
به شمار میرفت 25.تأدیه براتها تابع ضوابط خاصی بود که مطابق با آن در صورت عدم تعیین زمان
پرداخ��ت با مدتی تأخیر تأدیه میش��د .همچنین صاحب ب��رات در مواقع احتیاج به پول معادل %24
 .21فلور ،ص  .217تا حدود بیست سال پس از ایجاد بانک شاهی ،صرافیها به فعالیت خود ادامه میدادند.
 .22در لزوم بانکداری نوین لرد کرزن به دالیل چندی اشاره دارد :نابسامانی نظام پولی ،نوسانات شدید اسعار خارجی ،کمیابی
پول در بازار مبادالت ،توزیع نامتعادل فلزات گرانبها ،هزینۀ گزاف حمل سکه ،دشواریهای عظیم در ارسال پول ،اسعار خارجی و فلزات
قیمتی به اروپا و شیوع رباخواری با بهرههای سنگین ،نک :کرزن ،ج ،1ص .613-614
 .23به عنوان نمونه میتوان به یزد اشاره کرد که رشد تجارت جنوب نقشی شگرف در رونق بازرگانی آن در عصر ناصری داشت
و ازاینرو صرافان آن که بیشتر از زرتشتیان بودند ،غنای مالی قابل توجهی داشتند.
 .24منصوره اتحادیه ،اینجا تهران است (تهران :تاریخ ایران ،)1377 ،ص.352
 .25فلور ،ص.208
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تا  %30تنزیل میداد که این مبلغ با احتس��اب فرع آن تا  %60امکان ترقی داش��ت 26.بر این اساس،
گردش نقدینگی توسط صرافان ـ که حتی مدتها پس از آغاز به کار دو بانک شاهی و استقراضی
نیز دوام آورد ـ از طریق دو دسته برات دیوانی و تجاری صورت میپذیرفت .برات دیوانی احاله وجه
به معتمدان و متنفذانی چون علما و صاحبان مناصب بود که آنها را مستمری و مقرری میخواندند.
 27برات تجاری نیز در بیشتر مواقع با ذکر زمان پرداخت ،امکان دریافت وجه نقد را فراهم میساخت
28
و سود هنگفتی برای صرافان داشت.
ج :فعالیّت در عرصۀ زراعت
ب��ا توجه به جایگاه اقتصاد زراعی ،بخش��ی از کارک��رد صرافان را مش��ارکت در مبادلۀ محصوالت
معین ـ چندی پیش از
کش��اورزی تش��کیل میداد .بر این مبنا پس از توافق تاجر و ارباب بر قیمتی ّ
برداش��ت ـ حوالهای در وجه تاجر صادر میگردید که تأدیه آن پس از برداش��ت محصول بود .ا ّما با
توجه به خرید نقدی محصوالت ،پیش از سررس��ید قرارداد ،مالک با کس��ری از مبلغ توافقی و یا به
صورت برات آن را حواله میکرد که در این بین اس��تفادۀ قابل توجهی نصیب صرافان میش��د .هم
چنی��ن درص��ورت تعویق بازپرداخت وام ،تصرف اراضی امانی ـ که ب��ه عنوان تضمینی در انجام به
29
موقع تعهدات بود ـ آنها را در جرگۀ زمینداران قرار میداد.
د :مشارکت در خرید و فروش مناصب حکومتی
در ش��رایطی که مناصب اجرایی بهس��ان کاالیی تجاری در معرض خرید و فروش قرار داشت،
دریافت و بقای آن نیز بدون پرداخت رش��وه به شاه و درباریان غیر ممکن مینمود 30.بر این اساس،
صرافان با دریافت مبالغی هنگفت ـ با نزول باال 31ـ در وجه خزانه حوالههایی به نام شخص متقاضی
صادر میکردند 32و در عمل ،مقروض حكومت میشدند .البته در چنین مواردی سود و زیان صراف
 .26گوبینو ،ص .33
 .27برای آگاهی بیشتر از چنین تقسیمی که از نامههای تجار وابسته به امینالضرب در یزد برداشت گردیده ،نک :اصغر مهدوی
و ایرج افشار ،یزد در اسناد امینالضرب (تهران :فرهنگ ایرانزمین ،)1380 ،ص.222
 .28گوبینو ،ص.33
 .29برای نمونهای از اختالفات جمشیدیان با ورثۀ آصفالدوله دربارۀ اراضی امانی وی ،نک :تورج امینی ،اسنادی از زرتشتیان
معاصر ایران1258-1338 :ش (تهران :سازمان اسناد ملی ایران ،)1380 ،ص .123-128
 .30کرزن ،ج ،1ص.573
 .31بر خالف ضوابط اسالمی نرخ بهره تا  %100قابل افزایش بود .فلور ،ص.207
 .32البته با توجه به گستردگی نامزدان مناصب ،مالاالجاره به «بیستوپنج هزار تومان به عالوه پنجهزار تومان به سود
نایبالسلطنه که آن را هم قانونی و جزو حقوق دیوانی خود میدانست بالغ ولی مبالغ غیر قانونی تا حدود دویستهزار تومان یا بیشتر
میشد».کاساکوفسکی ،خاطرات کلنل کاساکوفسکی ،ترجمه عباسقلی جلی (تهران :کتابهای سیمرغ ،)1355 ،ص .56 -57
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رویکردی دو س��ویه داش��ت .با آن که عموم�� ًا حاکم پس از عزیمت به محل ق��درت ،وام خود را با
بهرهای هنگفت تأدیه میکرد ا ّما همواره نیز چنین نبود .اگر فرد در جلب حمایت بخشی از درباریان
ناکام میماند نه تنها هزینۀ تعارفات را از دس��ت داده بود که برای صراف راهی جز اکتفا به وجهی
33
پایینتر و یا حداکثر دریافت همان مبلغ پرداختی وجود نداشت.

گرایش زرتشتیان یزد به تجارت
بنابر آنچه پیشتر ذکر شد تغییراتی در مسیرهای ارتباط بازرگانی ،گشایش کانال سوئز و رشد تجارت
جنوب ایران با هند 34نه تنها یزد را به یکی از گرانیگاههای اقتصادی ایران ارتقا بخشید ،که فرصتی
به زرتش��تیان منطقه در ورود به س��وداگری و صرافی داد .آنها که در میان مس��لمانان فاقد وجاهتی
37
مطلوب بودند 35با اقدامات انجمن اکابر پارس��یان 36و خاصه تالشه��ای مانکجی لیمجی هاتریا،
39
ه��م از زی��ر بار جزیه رهایی یافتند 38،و هم آن که روابط اقتصادی خود را با هند گس��ترش دادند.
در مجموع و مبتنی بر س��اختار سیاسی ایران عصر قاجار که به رغم شرایط نامطلوب اجتماعی ـ در
موفقیت اقتصادی
اقلیتهای دینی ـ زمینههای مس��تعدی را در ارتقای ایشان فراهم نمود،
ّ
پذیرش ّ
زرتشتیان را میتوان به عواملی چند وابسته دانست:
فعالیت انجمن اکابر در آشنایی زرتشتیان با دنیای خارج و حمایت مالی از ایشان
ـ	
ّ
ـ	 حمایت انگلیسیها در لغو جزیه و جلوگیری از اعمال خودسرانه مقامات محلی
 .33فلور ،ص .208
 .34عیسوی ،چارلز .تاریخ اقتصادی ایران1215-1332ق .ترجمه یعقوب آژند .تهران :گستره ،)1361 ،ص .96
 .35برای نمونههایی از رفتار با زرتشتیان در یزد ،نک :سی .ام .مک .کر ُگر ،شرح سفری به ایالت خراسان ،ترجمه مجید مهدیزاده
(مشهد :آستان قدس رضوی ،)1366 ،ص3؛ آبراهام جکسن ،سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و حال) ،ترجمه منوچهر امیری و
فریدون بدرهای (تهران :خوارزمی ،)1353 ،ص.423
 .36این انجمن به ابتکار مهروانجی و با همیاری جمعی از پارسیان به منظورجمعآوری وجوه خیریه و مصرف آن تأسیس شد؛
«پارسینامه (پارسیان نامآور و پرآوازه هند)» ،فروهر ،سال دهم ،ش ،5ص.16-22
37. Manekji Limji hateria

 .38بر اثر تالشهای مانکجی و حمایت ر .ف تامسن سفیر مختار انگلیس ،ناصرالدین شاه طی حکمی به تاریخ رمضان 1299ق
جزیه را لغو نمود که بر اثر آن زرتشتیان یزد از پرداخت  800تومان رهایی یافتند .برای آگاهی بیشتر ،نک :رشید شهمردان ،تاریخ
زرتشتیان پس از ساسانیان (تهران :چاپ راستی ،)1360 ،ص214؛ جهانگیر اشیدری ،تاریخ پهلوی و زرتشتیان (تهران :ماهنامه هوخت،
 ،)1355ص .437
 .39همچنین برای آگاهی بیشتر در مورد نقش پارسیان هند و ارتباط اقتصادی آنها با همکیشان خود در ایران ،نک:
M. M. Murrzban, The Persia in india (bomay: 1917), p. 115.
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ـ	 اقدامات آموزشی انجمن پارسیان در تعلیم و تربیت اقشار فرودست زرتشتی
41
اهمیت تجاری یزد به عنوان پل ارتباط مناطق جنوبی با دیگر مراکز تجارت ایران
ـ	
ّ
ممنوعیتهای اسالمی خاصه در زمینۀ ربا.
ـ	 فراغ بال زرتشتیان از تقیدات شرعی و
ّ
40

جمشیدیان و تأسیس تجارتخانه
جمش��ید بهمن که بعدها به ارباب جمشید جمشیدیان شهرت یافت به سال  1267قمری (1850م)
در یزد به دنیا آمد 42.از نحوۀ معیش��ت و ش��رایط خانوادگی وی آگاهی چندانی در دس��ت نیست جز
آن که در اوان کودکی نزد خیاطی ش��اگردی میکرد 43و در یازده سالگی به دستگاه بازرگانی ارباب
رس��تم مهرب��ان راه یافت .او پس از چندی به ش��عبۀ تجارتخانه در بروج��رد و متعاقب با آن تهران
عازم گردید 44.در تهران ،زرتش��تیان بسان ارامنه که کاروانسرایی خاص داشتند «در سرای درازی
دادوستد میکردند که باالی س��ردر اغلب دکانهای آن تصاویری از صحنههای شاهنامه فردوسی
45
نقاشی شده بود».
جمشیدیان که نخست به عنوان کارمند در تجارتخانه ارباب رستم ـ واقع در سرای مشیرخلوت
ـ اشتغال داشت ،پس از چندی با قراردادی هفت ساله ،وکالت آن را به دست آورد .در این م ّدت به
فعالیت تجارتخانه از امور تجاری و صرافی به
واس��طۀ حسن خدمت و کاردانی وی گس��ترش حوزۀ ّ
پیش��کاری و گمرکات نتایجی دوس��ویه به همراه داشت .از طرفی او را نزد اعیان و اشراف ،اعضای
دیوانساالری و خاصه درباریان نامبردار ساخت و از دیگر سو ارباب رستم را که از گسترش تجارتخانه
46
بیمناک بود ،به عدم تمدید قرارداد سوق داد.
بدین ترتیب اتمام قرارداد مذکور ،فصل نوینی در حیات اقتصادی جمشیدیان گشود .دربارۀ زمان
تأس��یس تجارتخانه وی دعوی برخی از پژوهش��گران ـ که آن را مربوط به  1304قمری (1887م)
 .40گذشته از تأسیس مدرسه در تهران ،بر اثر اقدامات کیخسرو جی در یزد و کرمان نیز مدارسی تأسیس شد.
 .41چارلز عیسوی ،تاریخ اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا ،ترجمه عبداهلل کوثری (تهران :پاپیروس ،)1368 ،ص .115
 .42اشیدری ،ص .378
 .43خسرو معتضد ،حاج امینالضرب و تاریخ تجارت و سرمایهگذاری صنعتی در ایران (تهران :جانزاده ،)1366 ،ص.640
 .44رشید شهمردان ،تاریخ زرتشتیان (فرزانگان زرتشتی) (تهران :فروهر ،)1363 ،ص.433
 .45ارنست اورسل ،سفرنامه قفقاز و ایران ،ترجمه علیاصغر سعیدی (تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،)1382 ،ص.136
 .46مطابق با اطالعات موجود ارباب رستم پس از فراخوانی وی به یزد ،سیصدوشصت تومان بابت حقوق هفت ساله به انضمام
سههزار تومان انعام و باغی با دوهزار و هشتصد ذرع زمین بدو بخشید .زارع ،اردشیر .خاطرات اردشیر زارع (نسخه منتشر نشده :تهران:
آرشیو کتابخانه یگانگی) ،ص.126
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دانس��تهاند47ـ با ش��واهد موجود همخوانی ندارد؛ نوشتار اردش��یر زارع ـ به عنوان یکی از دو کارگزار
رس��میت تجارتخانه جمشیدیان را در
مؤسس��ه ـ نیز حاوی تناقضی آش��کار است .چنانکه از سویی
ّ
فعالیت مؤسس��ه پیش از این زمان
مبین ّ
 1312قمری (1894م) دانس��ته و از دیگر س��و اطالعاتش ّ
است 48.از این رو در رفع چنین تضادهایی ذکر دو نکته ضروری مینماید:
نخس��ت :از قرائن چنین پیداست که جمش��یدیان در سالهای پایانی قرارداد خود با ارباب رستم
اعتباری یافته و مستق ً
ال بنگاه صرافی در سرای مشیرخلوت داشته است.
فعالیت بنگاه ارباب رس��تم و شهرت و تبحر تدریجی جمشیدیان در امور صرافی،
دوم :توقف در ّ
زمینهای مساعد به گسترش تجارتخانه داد.
بدین ترتیب ،پس از مرگ کیخسرو جی (1310ق1892/م) دومین فرستادۀ انجمن اکابر به ایران
و جایگزینی اردش��یر جی ایدلجی ریپورتر ،فردی به نام آقا میرزا دینیار ش��هریار سروش همراه وی
به تهران آمد که عالوه بر آش��نایی با امور تجاری به واس��طۀ تخصص در زمینه دفتری و صرافی به
49
فعالیت مؤسسه مربوط به امور
منصب منشیباشی بنگاه برگزیده شد .همچنین از آنجا که بخشی از ّ
ملکی کشاورزی بود ،اردشیر زارع 50نیز با اختیارات تام مسئول رسیدگی به امور زراعی گردید.
با چنین مقدماتی ،بنگاه جمش��یدیان که از حیث سرمایه و اعتبار ،وجاهتی نزد درباریان و اعیان
یافته بود به پیش��نهاد اردش��یر زارع «تجارتخانه جمش��یدیان» ( 1312ق1894/م) نامگذاری ش��د.
فعالیت داش��ت به حدی از گس��تردگی رس��ید که در
ای��ن تجارتخانه که تا  1331قمری (1914م) ّ
نواحیای چون مازندران ،گیالن ،قزوین ،همدان ،آس��تارا ،آذربایجان ،ارومیه ،س��لماس ،س��قز ،بانه،
کردستان 51،کرمانشاهان ،لرستان ،عراق ،اصفهان ،یزد ،کرمان ،قم ،کاشان ،شیراز ،کازرون ،بوشهر،
بندرعباس ،خوزس��تان ،بیرجند ،سیستان ،قوچان ،خراسان ،استرآباد ،سمنان و دامغان اقدام به ایجاد
نمایندگی و یا ش��عبه کرد .همچنین با توس��عۀ تجارت برونمرزی درکشورهای روسیه ،هند ،فرانسه
(پاریس) ،لهس��تان ،ترکیه (استانبول) ،گرجستان ،انگلیس (لندن) ،آلمان ،چین ،ژاپن ،آمریکا ،برزیل،
 .47سهیال ترابی فارسانی ،تجار ،مشروطیت ،دولت مدرن (تهران :تاریخ ایران ،)1384 ،ص.75
 .48همچنین او با اذعان به اتمام قرارداد جمشیدیان تا اواخر  1310قمری (1892م) اعتبار شخصی وی را ششهزار تومان دانسته
و حتی بر آن است که هفتادهزار تومان پیشکش سعدالملک و نظامالسلطنه برای دریافت حکومت شیراز ،بنادر و گمرک بوشهر و بندر
عباس را به شاه تقدیم و شهرتی خاص یافته است .زارع ،ص .126
 .49زارع ،ص .126
 .50از زرتشتیان یزدی که چندی را در هند به سر برده و به منظور همیاری با کیخسرو جی از سوی انجمن اکابر به ایران اعزام
شده بود .وی نقش قابلی در توسعۀ تجارتخانه داشت و خاطراتی از خود به جای گذارده است.
 .51منظور سنندج است.
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مصر ،تاتارس��تان ،کلکته ،کراچی ،سورت ،مغولستان ،مسقط ،عمان ،بصره و بغداد نیز دفاتر بازرگانی
52
گشود.

نحوه و حوزههای کارکرد تجارتخانه
مبتنی بر دادههای موجود ،جمش��یدیان ضمن ایفای نقش��ی نظارتی بر تجارتخانه ،عمدۀ محور ادارۀ
ام��ور را ب��ه متولیان دو بخش تج��اری و ملکی واگذار ک��رده بود که با اس��تقالل از یکدیگر عمل
میکردند.
الف :بخش تجاری

مشارکت در خرید و فروش مناصب

با گسترش خرید و فروش مناصب حکومتی ،بخش مه ّمی از درآمدزایی دربار و صرافان بزرگ از این
طریق فراهم میآمد .به عنوان نمونه ،ناصرالدین شاه در قبال حکومت بنادر جنوب و فارس «هشتاد
ه��زار تومان تعارف مطالبه میکرد ،صدراعظم خواهان ده ه��زار تومان ،وزرای دیگر هم به فراخور
حالشان چهار پنج هزار تومان ،صاحبخانه و فراشخانه دو سه هزار تومان ،پیشخدمت آبدارخانه یکی
دو هزار تومان ،خواجهس��رایان و بانوان حرم هرکدام هزار تومان و چهارصد ـ پانصد تومان دریافت
53
میکردند».
در این میان صرافیهایی چون جمش��یدیان با اس��تفاده از نفوذ خود ،در مقام واسطه برای تأمین
پ��ول مورد نیاز عمل میکردن��د .چنانکه پس از عقد قرارداد و دریافت قبض به اس��م فردی خاص
یا احالۀ بدهی تعارفات به تجارتخانه ،س��وای پیشکش��ی ش��اه که نقدی پرداخ��ت میگردید ،دیگر
حوالهج��ات یک��ی دو ماهه مدتدار بود .تجارتخان��ه از زمان ارائۀ قبض اعتبار ب��ه متقاضی ،تنزیل
محس��وب میداشت .حال آنکه قبض حوالهش��دۀ فرجهدار در دفتر حساب جاری ثبت و تومانی یک
ش��اهی تا نیم شاهی تفاوت حق صرافی محس��وب میشد .همچنین در فضای بیاعتمادی به تأیید
احکام و نیز نقد قبوض مدتدار تا یکی دو ماه بعد ،صاحب حواله با کسر تومانی یک قران ـ دو قران
54
برای فرجه ،آن را به تجارتخانه داده و رسید طلب به اسم خود میگرفت.
عالوه بر عواید ناش��ی از بهرۀ چنین وامهایی ،قس��م دیگری از درآم��د تجارتخانه را براتهای
حکومتی تش��کیل میداد .عمال مرکزی با آگاهی از س��طح درآمد حکام به عناوینی چون مالیات و
 .52زارع ،ص .250
 .53همان ،ص .128
 .54همان ،ص .129
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مستمری جیره و علیق ،قبوضی به نام افراد صادر میکردند تا از حاکم منطقهای خاص وصول نماید.
در این موارد نیز بعد از کس��ر حق امضای ش��اهانه و تومانی یک قران به عنوان مواجب مس��توفی،
دارندۀ حواله که عالوه بر بًعد مس��افت ،اطمینانی به نقد س��ریع آن نداشت ،قبض را با صرافی مورد
اعتماد حکومت معامله میکرد .به عنوان مثال برات را از قرار تومانی دو تا چهار تومان به تجارتخانه
فروخته میشد و جمشیدیان مبتنی بر روابطش با دربار به ازاء هر تومان ،یک قران تا سی شاهی به
نفع حکومت کسر و هشت قران به نفع خود برداشت میکرد.
بدین ترتیب اگر آمار و ارقام مذکور صرف ًا دربارۀ مالیات فارس و بنادر ـ که س��االنه دویست الی
س��یصد هزار تومان بود ـ محاسبه ش��ود ،در مقابل تمامی قبوض صادرشده ،تومانی دو قران حاکم
محل کس��ر میگذارد .س��ه قران صاحب حواله دریافت میکرد ،ده شاهی تنزیل چندماهه محسوب
میگردید و «سالی اق ً
ال یکصدوپنجاه هزار تومان» 55مداخل تجارتخانه بود.
عواید ناشی از گمرکات

یکی دیگر از مبانی درآمد جمشیدیان را عواید گمرکات تبریز ،رشت ،کرمان ،یزد ،بوشهر و بندرعباس
تش��کیل میداد که با ضمانت و به طور اقس��اط از طرف تجارتخانه به حساب حکومت واریز میشد.
چنانک��ه از باب��ت پول گمرکی ،تومانی چهار عباس��ی صرف برات بندرعباس به تهران میش��د که
تجارتخان��ه در قب��ال واردات جنس برای تاجر خارج از کش��ور حواله م��یداد و «تومانی یک قران
س��ی ش��اهی دخل جنس مالالتجاره بود که از این راه هم س��الی اق ً
ال یکصدهزار تومان بر عایدات
میافزود 56».عالوه بر این ،با لحاظ گس��تردگی گمرکات طرف حساب با تجارتخانه ،از مناطق یزد،
کرمان عراق ،لرس��تان ،اصفهان ،فارس ،همدان ،رش��ت و مازندران س��االنه حدود یک کرور تومان
نصیب جمشیدیان میگردید.
کارسازی در خرید القاب

از آنج��ا ک��ه همپای مناص��ب ،القاب نیز مكملی بر تحكیم موقعیت اجتماعی و سیاس��ی به ش��مار
میرفتند ،روابط نزدیك جمش��یدیان با دربار ،مؤسس��ۀ او را به یکی از مراجع حكام و دیوانس��االران
جویای نام و نش��ان درآورد .چنانکه پس از وصول چندین هزار تومان برات متقاضی به تجارتخانه،
نفوذ مالی جمشیدیان در اجزای حکومتی دریافت القاب مورد نظر را ممکن میساخت .بر این اساس
منشیباشی صدراعظم ـ خاصه در صدارت امینالسلطان ـ که برای رتق و فتق امور ماهانه ده تومان
 .55همان ،ص.130
 .56همان ،ص .120
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از تجارتخانه مواجب دریافت میکرد حکمی را دس��تنویس کرده ،با استفاده از اعتماد صدراعظم و
57
حجم باالی فرمانها ،آن را ضمن سایر احکام به تأیید میرساند.
ب :امور ملكی
خریدو فروش اراضی مزروعی

در کن��ار ام��ور صرافی ،خرید و فروش زمین به انضمام تصرف امالك امانی ،نه تنها تجارتخانه را از
عواید سرش��اری بهرهمند ساخت كه جمش��یدیان را در عرصه زمینداری نیز شهرتی خاص بخشید.
عمدۀ فعالیتهای ملكی تجارتخانه طی دوران ریاس��ت اردشیر زارع (1312-1327ق) رخ نمود که
از آنجمله میتوان به موارد زیر اس��تناد جس��ت :هشتصد و سی هزار ذرع از اراضی امیرآباد که بعداً
به جمش��یدآباد (جمشیدیه) تغییر نام یافت 58،روستاهای شریفآباد در راه قم 59،قراتپه واقع در بلوك
شهریاری 60،فزونآباد ،کجآباد و بَرآباد ورامین ،شریفآباد ،گلستانك ،زرند ،باغ شاهی در دماوند ،باغ
امامزاده قاسم ،وهنآباد و علیآباد در بلوك فشافویه 61،قلعه كش در آمل ،دارند در ورامین ،قنبرآباد،
محمودآباد ،بخشی از اراضی تجریش و سعدآباد62،و پارك اتابك.63.
عالوه بر این ،در كنار س��ود حاصله از خرید و فروش اراضی و امالك مذکور ،بخش دیگری از
عواید تجارتخانه را تصرف اراضی رهنی تش��كیل م��یداد .چنانکه متکی بر کارکرد نهاد صرافی در
پرداخ��ت وام با بهرههای گزاف ـ که بالطبع تعویق یا عدم توانایی در بازپرداخت را محتمل مینمود
ـ ره��ن امالک ،نه تنه��ا تضمینی بر انجام به موق��ع تعهدات بود 64،که در ص��ورت تأخیر از موعد
مقرر ،صراف را مجاز به تصرف آنها میس��اخت .در مجموع ،برآیند خرید و فروش امالک و تصرف
اراضی رهنی ،تجارتخانه را بدان حد از غنای مالی رس��اند که حداقل س��االنه دوهزار خروار گندم از
 .57همان ،ص .151
 .58بر خالف نظر منوچهر ستوده ،ارباب جمشید اراضی مذکور را در سال  1317-1316قمری از همدمالسلطنه همسر جاللالدوله
و نه فرمانفرما به مبلغ یكصدویازدههزار تومان خریداری و پس از احتساب سه سال مخارج و قطعهبندی سیصدونههزار تومان فروخت،
نک :منوچهر ستوده ،جغرافیای تاریخی شمیران ،ج( 1تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه) ،ص 314 -315؛
زارع ،ص .139
 .59خرید 1310:قمری از ملکالتجار هیجده هزار تومان؛ فروش 1312:قمری به معینالدوله ،سی هزار تومان.
 .60خرید 1321 :قمری از معیرالممالک دوازده هزار تومان؛ فروش :سی هزار تومان.
 .61خرید 1321:قمری هشتاد هزار تومان؛ فروش :به مشیرالدوله ،یکصد و پانزده هزار تومان.
 .62همان ،ص .139 -142
 .63امینالسلطان دویست و چهل هزار تومان به تجارتخانه مقروض بود و این پارک را زارع از شیخ فضل هّ
الل نوری ،وکیل ورثۀ
او ،به مبلغ سیصد هزار تومان با کلیه وسایل موجود خریداری کرد ،نک :زارع ،ص .160
 .64برای نمونه میتوان به اختالف جمشیدیان با ورثۀ آصفالدوله اشاره کرد؛ امینی ،ص .124-125
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امالك تهران عایدی داش��ت و همواره «چندین دالل برای مبادله امالك و گرو بیع ش��رعی حضور
65
داشتند».

مصونیت مالالتجارۀ جمشیدیان از غارت بینراهی
در ش��رایطی كه عوارض گمركی و زیادهس��تانیهای حكام از مهمترین مصائب تجار در حوزههای
ش��هری به ش��مار میرفت ،ناامنی راهها ـ خاصه در مواقع ضعف سیاس��ی ـ خطری جدی بر توسعۀ
بازرگان��ی ب��ود .در این میان روابط مطلوب جمش��یدیان با دربار گذش��ته از حف��ظ و فزونی عواید،
مالالتجاره او را نیز از دستبرد دزدان بینراهی مصون میداشت .چرا که حتی معروفترین راهزنان
ـ که عمدت ًا از ایالت بودند ـ نیز عالوه بر داشتن نقدینههایی در تجارتخانه ،به منظور حفظ روابط با
حكومت مركزی ـ به ویژه مواقع گرفتاری در حوزههای شهری ،احترام خاصی برای جمشیدیان قائل
بودند .مبتنی بر چنین ضروریاتی ،كاروانهای تجاری جمش��یدیان كه بیشتر حامل مقادیر معتنابهی
66
پول نقد بودند ،بدون احساس خطر در جادهها رفتوآمد داشتند.
جمشیدیان و اقدامات عامالمنفعه
ب��ا آن که خصائصی چ��ون امانتداری ،توانمندی مال��ی و روابط مطلوب با دربار ،جمش��یدیان را
ش��هرتی خاص میبخش��ید ا ّما از حیث دینی همواره خطوط مس��تحكمی مانع از پذیرش اجتماعی
اقلیت زرتشتی در میان اكثریتی مسلمان بود 67.از اینرو ضمن فعالیتهای عمرانی و بعض ًا صنعتی
كه از تجار در منابع راه یافته ،اقدامات خیرخواهانۀ جمش��یدیان را میتوان توأم با تالش در كس��ب
مش��روعیت دانس��ت .چنانکه بنا بر اس��ناد موجود چنین دِهشهایی در چهار دسته قابل شناسایی
است.

الف:حمایت مالی از مراسم مذهبی مسلمانان
مخارج تعمی��ر تکیه و روضهخوانی در قلهک ش��میران ،تکیه و روضهخوانی در رس��تمآباد،
تأمی��ن
ِ
روضهخوانی در سعدآباد و دربند ،روضهخوانی و احداث راه آب روان در تکیۀ بافره و اوین ،روضهخوانی
 .65زارع ،ص.142
 .66همان ،ص.147
 .67بیشتر سیاحان خارجی در بازدید خود از یزد به عنوان مهمترین کانون زرتشتیگری ایران ،بخش قبل توجهی از نوشتار خود را به
رفتار مسلمانان با زرتشتیان اختصاص دادهاند .برای نمونه از این گونه شواهد که مربوط به چند سال پیش از مشروطیت است ،نک:
Napier Malcolm, Five Years in a Persian Town (New York: ep Dutton, 1907), p. 45- 46.
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در محلۀ دولت ،روضهخوانی در محلۀ محمدیه ،پرداخت وجوهاتی بابت خمس و زکات مس��لمانان،
تعارفات به علماء اس�لام ،سفر به مشهد و کربال و عروسی فقرا که در مجموع بالغ بر سیویکهزار
و هفتصدوپنجاه تومان میشد.
ب :فعالیتهای عمرانی
ساخت حمام نیاوران شمیران ،آبانبار عمومی مقابل سفارت انگلیس ،آبانبار عمومی خیابان ارباب
جمش��ید ،آبانب��ار عمومی دروازه دولت ،پل عموم��ی دروازه گمرک و تس��طیح راه امامزاده داوود.
68
مجموع ًا دوازدههزار و یکصدوچهل تومان.
ج :همیاری با مشروطهخواهان
تأمین مخارج مش��روطهطلبان به هنگام تحصن در س��فارت عثمانی 69،مخارج تحصن در س��فارت
انگلیس 70،کمکخرج انجمن آزادی ملت ایران .جمع :هفدههزار و ششصدوهشتاد تومان.
د :حمایت مالی از زرتشتیان
ساخت مدرس��ۀ پسرانۀ زرتشتی همدان ،مخارج مجلس عبادت و مواجب مخارج موبد برای امورات
71
زرتشتیان ،عمارت مسافرخانۀ زرتشتیان در کاشان .جمع :هفدههزار و نهصدوهفتاد تومان.
البت��ه این مخ��ارج مربوط به تهران ب��وده و از هزینههای نمایندگیها و ادارات دیگر ش��هرها
اطالعات دقیقی در دست نیست.

اختالل تدریجی در امور تجارتخانه
تجارتخانۀ جمشیدیان با همۀ فعالیتهایی که داشت ،نتوانست موفق باشد .به عنوان نمادی از عدم
موفقی��ت ای��ن تجارتخانه در گذار به بانکداری نوین ،عمدت ًا بر رقابت روس و انگلیس در تس��لط بر
اقتصاد ایـران و اقدامات ایذایی بانـک استقراضی به عنـوان دالیلی بر افول تجارتخانه جمشیدیان
تأکید شده است .با این حـال و در کنار عوامل یادشده ـ که بدان پرداخته میشود ـ مـوارد دیگری
را نیـز میتـوان دخیـل دانست.
 .68زارع ،ص .250
 .69ایرج افشار« ،مخارج تحصن در سفارت عثمانی» ،آینده ،سال  ،6ش  ،6 5ص 451ـ452؛ اسماعیل امیرخیزی ،قیام آذربایجان
و ستارخان( ،تبریز :کتابفروشی تهران ،)1339 ،ص .479
 .70جمشیدیان از طریق حاج محمدتقی بنکدار مبلغ هشت هزار تومان به متحصنان یاری رساند ،نک :كاتوزیان تهرانی،
ب مشروطیت ایران( ،تهران :شرکت سهامی انتشار ،)1379 ،ص.209-210
ت و تحلیل اجتماعی و سیاسی از تاریخ انقال 
مشاهدا 
 .71زارع ،ص .250 -251
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مشروطیت و تجارتخانه جمشیدیان
با ظهور و بروز جنبش مشروطهخواهی از متن جامعۀ ایران ،زعمای زرتشتی همراهی با آن را گامی
در کس��ب مش��روعیت عمومی یافتند .چنانکه اقدام جمش��یدیان و خاصه پرویز شاهجهان در توزیع
سالح میان آزادیخواهان 72،تأمین بخشی از هزینههای متحصنان در سفارت عثمانی و انگلیس به
همراه کمکهای مالی به انجمن آزادی ملت ایران را میتوان در همین راستا مورد توجه قرار داد.
ب��ه هر روی ،گرچه تش��دید تقابل حکومت و مش��روطهخواهان ،قتل پرویز ش��اهجهان و عدم
اطمینان به س��رانجام جنبش ،حضور جمشیدیان در امور جاری را کمرنگ میساخت ،ا ّما اینهمه به
مفهوم انفعال او در عرصۀ سیاسی نیست.
اس��تقرار نظ��ام پارلمانی و تدوین قانون اساس��ی که تمام مردم را در مقاب��ل قانون دولتی برابر
73
اقلیتهای
میدانس��ت ،زمینهای فراهم آورد تا برای نخستین بار ـ در تاریخ ایران پس از اسالم ـ ّ
دینی به مهمترین کانون قانونگذاری راه یابند .از اینرو زرتش��تیان بر خالف دو اقلیت عیس��وی و
یهودی که حق وکالت خود را به سیدین سندین ـ طباطبایی و بهبهانی ـ واگذار نمودند ،به هر طریق
74
توانستند ارباب جمشید را به نمایندگی خود در مجلس شورای ملی برگزیدند.
با آن که در نخستین دورۀ مجلس تجار از نفاذ کالم باالیی برخوردار بودند ،ا ّما متکی بر عوامل
پیشگفته و نیز فقدان تجربۀ مشارکت در مسائل سیاسی ،از جمشیدیان جز در رابطه با تأسیس بانک
ملی س��خنی مطرح نیس��ت .در واقع س��ابقۀ وی در امور صرافی باعث گردید تا وی همپای تجاری
نظیر امینالضرب ،حاج باقر صراف تبریزی ،تومانیانس و محمد اس��ماعیل تبریزی ،تجارتخانه خود
را به محلی برای خرید قبوض س��هام در آورد 75.ا ّما شکس��ت طرح مذکور 76،تندروی انجمنها در
 .72فرهنگ مهر ،سهم زرتشتیان در انقالب مشروطیت ایران( ،اصفهان :دانشگاه اصفهان ،)1348 ،ص .13
 .73بر اساس بند هشتم قانون اساسی تمامی اهالی ایران در مقابل احکام دولتی مساوی بودندکه این موضوع ناقض رأی علما در
عدم تساوی مسلم و کافر در دیه و حدود بود ،نک :احمد کسروی ،تاریخ مشروطیت ،ج( ،2تهران :امیرکبیر ،)1369 ،ص.315
 .74میرزا محمد ناظماالسالم كرمانی ،تاریخ بیداری ایرانیان ،به کوشش علیاکبر سعیدی سیرجانی ،بخش  ،1ج  ( ،3تهران :آگاه،
 ،)1361ص 583؛ «فارسیان ایران» ،روزنامۀ تربیت ،سال  ،9ش  29 ،417شعبان  ،1324ص 2252ـ .2253
 .75حبلالمتین (کلکته) .تهیه و تنظیم عنایتاهلل رحمانی .ج ( 11تهران :سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران .)1383 ،س،14
ت مربوط به
ب مشروطی 
ش ،21-22ذیقعده  .1324ص6؛ ناظماالسالم كرمانی ،بخش  ،2ج  ،4ص  20ـ 19؛ایرج افشار ،اوراق تازهیا 
سالهای 1325ـ 1330قمری (تهران :بینا ،)1359 ،ص .396
 .76پس از ختم غائلۀ سردار و ساالر ملی یکصد وشصت وسه هزار تومان از اموال جمشیدیان به غارت رفت ،نک :زارع،
ص.163
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باجگیری از افراد متمول 77،گس��ترش اختالل در ساختار اقتصادی ،و غارت پارک اتابک در ماجرای
فتح تهران 78منجر به انفعال سیاس��ی جمش��یدیان و تأکید بر حفظ روابطش با دربار گردید .چنانکه
پس از ماجرای به توپ بستن مجلس نه تنها مورد غضب شاه قرار نگرفت که طی فرمانی (ذیحجه
80
1326ق) به ریاست مخزن نظامی منصوب 79و تا ده سال عهدهدار آن بود.
آشفتگی در مدیریت داخلی
مبتنی بر توسعۀ روزافزون مؤسسه که بالطبع از دخالت مستقیم جمشیدیان در جزئیات امور میکاست،
برقراری و حفظ انس��جام یا اختالل در نظم داخلی ،ارتباط خاص با نحوۀ کارکرد دو بخش تجاری
و ملکی داشت.
همگام با ثبات سیاس��ی ایران ـ در قیاس بااوضاع پس از مش��روطیت ـ و نفوذ جمش��یدیان در
طبقات عالیۀ سیاس��یـاقتصادی ،ریاست میرزا دینیار سروش و اردش��یر زارع فرصت مناسبی برای
گسترش تجارتخانه فراهم آورد .ا ّما به دنبال مرگ دینیار و جایگزینی مال بهرام (1324ق) مدیریت
امالک نیز به میرزا سیاوش انتقال یافت .چنین تغییراتی که نهایت ًا به انتصاب میرزا گشتاسب ـ برادر
زن ارباب ـ در مقام منشیباش��ی ،میرزا س��یاوش به محاس��بی امالک و میرزا بهرام به سرمباشری
81
انجامید بر افت تدریجی تجارتخانه تأثیرگذار بود.
بروز اس��رار تجاری توس��ط ش��اه بهرام و شرایط نخس��تین سالهای مش��روطیت باعث شد تا
هّ
نصرالل تهرانی ،امینالتجار کردستانی ،حاجی مح ّمدتقی
برجس��تهترین رقبای جمشیدیان چون سید
بنکدار ،و ملکالتجار 82با شایعه ورشکستگی تجارتخانه و بالطبع ترغیب مشتریان به خروج سرمایه
خود ،مؤسس��ه را تا مرز س��قوط به پیش برند .عالوه بر این ،عدم دلبس��تگی و تخصص کارگزاران
جدید به ادارۀ امورـ آن هم در ش��رایط بحرانی پس از مشروطه ـ انتصاب افرادی فاقد صالحیت در
شعبات را به همراه آورد .چنانکه از نامههای ارسالی به شاه بهرام و از جمله نام ْه کارگزار تجارتخانه
 .77ارباب جمشید نیز از این باجگیری در امان نماند چنانکه ده هزار تومان ازو گرفتند ،نک:کتاب نارنجی ،مجموعه مقاالت
سیاسی ،گزارشهای سیاسی وزارت خارجه روسیه تزاری درباره انقالب مشروطه ایران ،ج  ،2به کوشش احمد بشیری (تهران :نور،
 ،)1366ص.219
 .78زارع ،ص 163
 .79اشیدری ،ص.379
 .80روزنامه چهرهنما .ج ،4تهیه وتنظیم عنایتاهلل رحمانی (تهران :سازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران ،)1384 ،س ،14ش،39
ص.11
 .81زارع ،ص .162
 .82همان ،ص.160
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در رشت (مورخ 1328ق) میتوان به نمایی از شرایط موجود پی برد .در یکی از نامهها نگارندۀ نامه
ضمن گالیه از عزل و فراخوان دفتردار خود به تهران مینویسد:
هیچ سزاوار نبود که در این موقع به حرف و قول و تحریک یک نفر طفل  ...چنین کاری را
بدون اطالع و خبر انجام دهید .جنابعالی باید به خیال عالی و رأی مستقیم خودتان کار کنید
نه آنکه عقل و رأی ناقص فاسد یک نفر طفل  ...را که خودتان بهتر میدانید و میشناسید
به کار بندید ( ...نقطهچینها متعلق به اصل اس��ت)» .وی هم چنین در شرح خیانت دفتردار
برآنس��ت «  ...از تجارتخانه پول گرفته که جمع بنده بیرون نوش��تهاند .مبلغی هم متدرج ًا از
خود بنده گرفته و دفعه به دفعه قبض داده اس��ت  ...میرزا و دفتردار هم محرم و امین اداره
محرمیت و امینی
اس��ت  ...خیانت و تقلبی از این باالتر میش��ود .میرزا و دفت��ردار در حین
ّ
83
چنین خیانتی را بنماید . ...
کارشکنی بانک استقراضی و شاهی
بیثباتی ناش��ی از حوادث اس��تبداد صغیر و فتح تهران ،ناامنی را بدان حد گس��ترش داد که نه تنها
مالکان قدرت ضبط محصول خود را نداشتند بلکه انسداد مراوده میان تجارتخانهها و والیات بخش
عمدهای از امالک تجار را نیز در معرض غارت اشرار قرار داد .با شیوع باجخواهی انجمنها ،بالطبع
تجار و بنگاههایی چون جمشیدیان برترین مرجع برای وامگیری با بهرههای کالن به شمار میرفت.
البت��ه هرچن��د پرداخت وام بخش مهمی از کارکرد مالی تجارتخانه را تش��کیل میداد ،ا ّما در فقدان
ثبات و امنیت ،نه مقروضین توان بازپرداخت داشتند و نه در تأدیۀ آن هیئت حاکمهای قدرتمند یافت
میشد .در این بین ،تجارتخانۀ جمشیدیان كه تحت مدیریت کارگزاران جدید و بدون لحاظ جوانب
احتیاط از بانکهای اس��تقراضی و ش��اهی وامهایی مدتدار ( %4از بانک استقراضی و  %8از بانک
85
شاهی) 84گرفته بود ،توان بازپرداخت را از دست داد.
با سررسید وامهای دریافتی و بهرههای کالن آنها 86،بانک استقراضی که در پی دستاویزی برای
اخراج رقیب از گردونه بود ،بدون اطالع و «به رغم داش��تن تأمین تجارتخانه» 87،نخس��ت ش��عبات
 .83علی اکبر تشکری بافقی« ،نامه کارگزار تجارتخانه جمشیدیان در رشت به شاه بهرام در تهران 1329 »،قمری .اسناد آرشیو شخصی.
 .84شهمردان ،ص.444
 .85زارع ،ص .164
 .86بدهی تجارتخانه به بانک استقراضی شامل دو فقره بود .هشتصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و هفتاد و نه تومان و در قسم
د ّوم پانصد و هفده هزار و سیصد و چهل تومان ،روزنامه چهرهنما ،ص.13
 .87چهرهنما .1385 .ج .4س .14ش ،39ص.10
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فعالیت باز داشت .چنین اقدامی
کرمان ،همدان ،رش��ت و سپس اصفهان ،یزد ،ش��یراز و تهران را از ّ
عالوه بر آن که س��ه کرور تومان به تجارتخانه خس��ارت زد فرصتی نیز به بدهکاران بخش��ید تا با
استفاده از شرایط موجود ،پرداخت معوقات را به فراموشی سپارند.
بدین ترتیب جمشیدیان که خود را در تنگنای بانک روس میدید با اعالم ورشكستگی ،در خانۀ
عالءالسلطنه نخستوزیر وقت متحصن شد و دولت قول به مذاکره با سفارت روس داد 88.در نهایت
مق��رر گردی��د با حضور نمایندگان س��فارت روس و انگلیس دعاوی دو طرف مورد بحث و بررس��ی
ق��رار گیرد .بدین منظور کمیس��یونی در وزارت خارجه منعقد ش��د ( 18ربیعاالول 1331ق1913/م)
که در آن عالوه بر نمایندگان مذکور افرادی چون حاجی س��ید نصراهلل ،حاجی شیخ اسمعیل رشتی،
ذکاءالمل��ک ،حکیمالملک ،مهندسالممالک ،معینالتجار بوش��هری و کیخس��رو ش��اهرخ به عنوان
نماینده تجارتخانه 89شركت داشتند.
کمیسیون طی مذاکراتی که انجام داد ،پس از بررسی اولیۀ دعاوی طرفین ،نظرات خود را در پنج
کلیۀ صورت دادوس��تد و دارایی ارباب جمشید،
بند به هیئت دولت ارائه نمود« :رس��یدگی به صحت ّ
ترتی��ب اصالح عمل بانک اس��تقراضی به ارباب و طریق تأدیه آن ،نقش��ۀ وص��ول مطالبات ارباب
90
جمشید ،ترتیب تأدیۀ مطالبات ارباب جمشید و نقشۀ اداره کردن مشارالیه امور خود را».
از محت��وای مذاک��رات چنین برمیآی��د که بانک به دلی��ل فروش امالک تأمینی خود توس��ط
جمش��یدیان ،انسداد دارائیهای او را قانونی میدانست 91.حال آن که جمشیدیان با رد هرگونه کسر
و کاهش��ی در آنها ،مدعی اعتبار در قبال بدهی بود .از آنجا که کل اراضی تأمینی ارباب جمش��ید در
ساوه ـ که در قبال یکصدوهفتادهزار تومان به بانک تأمین داده بودـ موجود بود ،بانک فروش قناتی
معروف به ش��ورجه ـ نزدیک شاهس��ون ـ را دستاویز ساخت که آن هم سرانجامی نیافت 92و اعضاء
93
کمیسیون ضمن رد استدالل بانک ،جبران خسارت از جمشیدیان را ضروری دانستند.
ن میرزاصالح
 .88کیخسرو شاهرخ ،خاطرات ارباب كیخسرو شاهرخ ،بهكوشش شاهرخ شاهر خ و راشنا رایتر .ترجمه غالمحسی 
ت سیاسی فرخ ،به اهتمام پرویز لوشایی (تهران :امیرکبیر،)1347 ،
(تهران :مازیار ،)1381 ،ص74؛ مهدی فرخ (معتصمالسلطنه) ،خاطرا 
ص .214
 .89چهرهنما ،ص.13-14
 .90همان.13-14 ،
ب جمشید به دلیل بدهیهای وی به بانكهای شاهنشاهی و استقراضی»،
ت اربا 
 .91سازمان اسناد ملی« ،ضبط امالك و مستغال 
سند مورخه  1299ش ،شماره .23000061
 .92زارع ،ص.164
 .93چهرهنما ،ص.14-15
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بخش دیگر از دعاوی بانک مربوط به ششصدهزار تومان بدهی تجارتخانه بابت اسناد تضمینی
بود .بخشی از این اسناد به ضمانت یک ساله و بعض ًا شش ماهۀ رجال دولتی و تجار در بیستوسه
س��ال پیش بازمیگش��ت و مابقی تضمین مالی دولتمردان پیش از س��لطنت محمدعلی شاه بود .در
پاس��خ ،جمش��یدیان ضمن تأکید بر زمان یادش��ده ،دعوی بانک را به دلیل ع��دم احضار و یا حتی
اطالعرسانی به تجارتخانه ناموجه خوانده ،و در نتیجه افزایش سود نزولی ساالنه بر آنها را غیرقانونی
دانست.
به هر روی ،پس از بررسی دعاوی مذکور ،کمیسیون چنین اعالم نظر کرد:
چون بانک این مدت هیچ اطالعی به تجارتخانه نداده است ،مدتی دیگر را باید به تجارتخانه
مهلت بدهند ،آنهم بدون فرع تا سی سال اقساط مستهلک تغذیه نمایند .و چون مبلغ کلی
از این بدهی که جمشیدیان ضمانت کرده بر عهده وزراء دولت و اشراف مملکت است دولت
هم باید ضمانت تجارتخانه را بکند و نیز بانک باید مبلغ پانصدهزار تومان نقداً به تجارتخانه
94
جمشیدیان برساند.
در مجموع هرچند نتایج حاصله معرف اقدامات غیرقانونی بانک بود اما نابسامانی اقتصادی ایران
در آس��تانۀ جنگ جهانی اول ،ناتوانی جمش��یدیان در کسب مطالبات از مقروضان ،دسایس برخی از
دولتمردان در همدستی با روسها 95و حجم وسیع بدهی به بانک در عمل فرجامی جز ورشکستگی
مؤسسه نداشت.
ه��م چنی��ن دولت در قبال تکفل پرداخت بدهی ارباب به بانک ش��اهی 96مابقی امالک او را نیز
تحت کنترل گرفت کـه در این مورد نیز برخی افراد با حسابسازیهای جعلی و یا در قبال مواجب،
عواید حاصله را تباه کردند.
اینهم��ه كه معرف عدم توانمندی و عزم دولتمردان در حمایت از اتباع خود در مقابل بیگانگان
بود ،همراه با قحطی و فقر اقتصادی س��الهای  1331-1332قمری (1913-1914م) 97در نهایت
ب جمشید و تشكیل كمیسیونی
ت بانك استقراضی و یكی از اتباع انگلیسی از اربا 
 .94زارع ،ص166؛ سازمان اسناد ملی «مطالبا 
ن و تقاضای رفع توقیف امالك ارباب جمشید» ،سند مورخ  1331ق ،شماره .240010899
جهت رسیدگی به آ 
 .95وثوقالدوله با دریافت مبالغی رشوه از روسها قرض جمشیدیان را به عهدۀ دولت انداخت .همچنین در قبال آزادسازی
اراضی توقیفی تجارتخانه ،دولت ایران متعهد گردید که تا پایان قراردادش با بانک حق فروش یاواگذاری نداشته باشد ،نک :سیدمحمد
کمرهای ،روزنامه خاطرات سیدمحمدکمرهای ،ج ،1به کوشش محمد جواد مرادینیا (تهران :اساطیر ،)1384 ،ص 586؛ چهرهنما،
ص.12-14
 .96بدهی تجارتخانه به بانک شاهی دویست و دو هزار و سی هفت تومان و چهار قران بود ،نک :چهرهنما ،ص.13
 .97فلوریدا سفیری ،پلیس جنوب ایران ،ترجمه منصوره اتحادیه و منصوره جعفری (تهران :تاریخ ایران ،)1364 ،ص .39
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تجارتخانه را با دو دهه فعالیت ،به کام نابودی کشاند.
پس از آن ،هرچند جمش��یدیان تا 1311شمسی حیات داش��ت 98اما به فقر روزگار میگذرانید و
كس��ی كه «همیش��ه بر سر سفرهاش بیست الی چهل نفر جمعیت نشسته و غذا میخوردند ،حاال به
تنهای��ی ی��ك لقمه نان و پنیر زندگی میكرد .دیگر نه عیالش مایل به دیدارش بود و نه فرزندان به
99
پدر نظری داشتند».

نتیجهگیری
اقتص��اد ایران از نیم��ه دوم قرن نوزدهم میالدی بنا به دالیلی چند ،مح��ل توجه غرب قرار گرفت
که از آن میان اس��ت ،نیاز س��رمایهداری صنعتی به تأمین مواد خام و کس��ب بازار فروش ،و کارکرد
تکنولوژی در گس��ترۀ ارتباطات تجاری و تغییر مس��یرهای مبادالتی .بر این اس��اس ،به رغم سابقه
تاریخی ایران در ترانزیت کاال ،نه تنها روابط س��نتی آن با کشورهای همجوار آسیبپذیر گردید که
از سویی نگرش استعماری غرب و از دیگر سو فقدان سیاستگزاری اقتصادی ،گذار به سرمایهداری
را با مشکل مواجه ساخت.
در س��اختار مالی ،پیوند تجارت و صرافی به یکدیگر و ضروریات برآمده از شرایط جدید مغایرت
آموزههای اسالمی با رباخواری و بالطبع مخالفت متولیان دینی را به توجیه شرعی از فعالیت صرافان
کش��انیده و حتی آنها را به عالیترین سطوح اجتماعی ارتقا داد .در این میان زرتشتیان که به عنوان
اقلیتی دینی توان برابری با اکثریت مس��لمان را نداشتند متکی بر عواملی چون حمایتهای انجمن
موقعیت تجاری ی��زد و تعامل حکومتگران قاجار ،به عرص��ۀ بازرگانی و صرافی راه
پارس��یان هند،
ّ
یافتند .بدین ترتیب جمش��ید بهمن از کارمندی س��اده به ریاست بر تجارتخانهای ارتقاء یافت که با
دو حوزۀ ملکی و تجاری در اکثر ش��هرهای ایران و حتی دیگرکشورها شعبه یا نمایندگی داشت .در
چنین شرایط مطلوبی اگرچه امانتداری و حسن شهرت جمشیدیان درخور توجه مینمود ،ا ّما روابط
مطلوب با دربار و خاصه حمایتهای امینالس��لطان ،رمز موفقیت وی در گس��ترش حوزۀ فعالیت و
حتی حفظ مالالتجاره از غارت دزدان بینراهی بود.
 .98شهمردان ،ص .445
ق
ب كرد و ب ه منظور معو 
ت خود انتخا 
ل عراقی را ب ه وكال 
س از اعال م ورشكستگی ،فاض 
ب جمشید ،پ 
 .99در اواخر عصر قاجار اربا 
ت
ت مجبور ب ه رسیدگی شد و دادگا ه در  11دی  1302وی را محكو م ب ه پرداخ 
ش شكایتها ،دول 
ن پرونده ،مبالغی رشو ه داد؛ اما با افزای 
ماند 
ب جمشید مدتی در
س از دو ما ه آزاد شد ،اما اربا 
ل عراقی پ 
ت كردند .فاض 
ت رشو ه بازداش 
ش را ب ه جر م پرداخ 
ت مرد م كرد .وی و وكیل 
مطالبا 
ص 644ـ645؛ زارع ،ص .167
ن مشروط ه ،ج ( 1تهران :جاویدان علمی ،)1344 ،
ت ب ه سر برد؛ ابراهیم صفائی ،رهبرا 
بازداش 
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در این بین تحوالت مش��روطه و روند حوادث پس از آن رویکردی دوس��ویه برای زرتش��تیان
داشت .شیوع بیثباتی سیاسی به عرصۀ اقتصاد و کینخواهی مستبدان از آزادیخواهان که در قتل
پرویز شاه جهان نمود یافت ،مانعی بر تداوم همراهی با نهضت ـ که به قصد کسب وجاهت اجتماعی
ش��کل یافته بود ـ گردید .از اینرو گرچه بنابر اصل تس��اوی اهالی ایران در برابر قانون ،جمشیدیان
ب��ه نمایندگ��ی از زرتش��تیان به مجل��س راه یافت ا ّما روند ح��وادث منجر به انفع��ال تدریجی او و
تجارتخانهاش گردید .این همه ،در پیوند با عواملی چون اختالل در ادارۀ تجارتخانه ،گسترش ناامنی
سرمایه از راهها به حوزۀ شهری و دسیسههای بانک شاهی و خاصه استقراضی ،مؤسسه جمشیدیان
موفقیت ساختار اقتصادی در گذار به سرمایهداری با ورشکستگی مواجه
را به عنوان نمودی از عدم
ّ
ساخت.
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