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چڪیده

ایران دورۀ قاجار درنتیجۀ برخورد مستقیم با دنیای بیرونی و بهخاط ِر
داشنتموقعیتمناسبتجاری،گامیبهنظاماقتصادجهانینزدیکرت
و کشور به بازاری برای فروش کاالهای خارجی تبدیل شد .تغییر
در مسیرها و طرفهای تجاری ایران قرن نوزدهم ،نقش و کارکرد
تجار و رصافان ،ازجمله تومانیانتس را گسرتش داد .کمپانی برادران
ارمنی تومانیان ازجمله نهادهای اقتصادیای بود که با فعالیت در
زمینههای مختلف حملونقل و تأسیس تجارتخانه ،امور رفاهی و
عمرانی ،صنایع ،بانکداری ،و کشاورزی –بهویژه در نیمۀ شاملی
کشور و با روسیۀ تزاری– در امور اقتصادی کشور فعالیت میکرد.
هدف:هدفاینپژوهشتبیینعملکردکمپانیبرادرانتومانیانتس
در ساختار اقتصــادی -تجاری ایران دورۀ قاجار و نقش آنان در
وضعیت رسمایهداری کشور است.
روش و رویکرد :این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و با
استفادهازمنابعکتابخانهایواسنادآرشیویتهیهشد هاست.
یافتههاونتایج:کمپانیتومانیانتسفعالیتگسرتدۀاقتصادی،توان
مالیباالوهمینطوراستقاللنسبیداشت؛ولیبرخیعواملازقبیل
بیثباتی و ضعف سیاسی-اقتصادی ،فقدان حامیت دولتی ،متایل
نداشنتبهرسمایهگذاری،سلطۀرقبایخارجی،نگرشاستعامریغرب،
و فقدان سیاستگذاری روشن اقتصادی مانع از آن شد که این کمپانی
نقش تأثیرگذاری در عرصۀ اقتصاد کشور و ورود به رسمایهداری داشته
باشد؛بنابرایندرنهایتبااقدامهایخود،بروابستگیبیشرتبهرسمایه
و کاالی خارجی افزود.

ڪلیدواژهها
تومانیانتس (تومانیان -تومانیانس) ،قاجار ،رصافی و بانکداری ،وابستگی اقتصادی ،روسیه.
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مقدمه

عصر قاجار در تاریخ تحوالت اقتصادی کشور ،مقطع مهم و پرتحولی بود که در رقابت بین
استعمارگران بهویژه روس و انگلیس ،فرازوفرودهای متعددی را ازسرگذراند .اقتصاد شهری
این دوره نقش زیادی در برقراری و ارتباط ایران با جهان خارج داشت و در این راستا تجار،
قدرتمندترین طبقۀ شهری محسوب میشدند که همزمان در خریدوفروش ،امور تجاری
و صنعتی ،بانکداری و زمینداری و  ...مشارکت میکردند .ازجمله گروههای قومی که در
ایران -بهویژه از دورۀ صفوی به بعد -به کارهای بازرگانی و خریدوفروش اشتغال داشتند،
ارامنه بودند و با رفتوآمد در قلمرو حکومتهای مختلف باعث توسعۀ تجارت میشدند.
از مهمترین این افراد در دورۀ قاجار ،تومانیانها بودند که کار خود را ابتدا از تبریز -که
از دورۀ ناصری به بعد از مهمترین مراکز تجاری ایران بود و راههای زیادی به آنجا ختم
میشد -آغاز کردند .از طرفی در آن دوره کاالهای خارجی زیادی به ایران وارد میشد و
در این راستا واردات از روسیه بیشتر از دیگر کشورها بود (انتنر ،1369 ،ص .)110کمپانی
برادران تومانیانتس 3ارمنی ،یکی از این نهادهای بورژوازی داخلی بود که به مدت تقریب ًا
یک سده به امور تجاری ،صرافی ،زمینداری و کشاورزی -بهویژه در نیمۀ شمالی کشور و
حوزۀ نفوذ روسیۀ تزاری (آذربایجان ،گیالن و مازندران ،خراسان ،آستارا ،سمنان ،شاهرود،
باکو و  -)...اشتغال داشت و توانایی مالی آن ،سبب اعتبار داخلیاش شده بود .هدف این
کمپانی در وهلۀ اول کسب سود بود و این امر در استمرار وابستگی اقتصاد ایران به اقتصاد

 .1دانشـیار تاریخ دانشگاه بیناملللی امام
خمینی(ره) قزوین
poor_Amlashi@yahoo.com
 .2دانشجــــوی دورۀ دکتـــری تاریـــخ،
دانشــگاه بیناملللـی امـام خمینـــی(ره)
قزویـن (نویسـندۀ مسـئول)
masoud.adineh66@yahoo.com
 .3نـام ایـن کمپانـی در متـون و منابـع
مختلـف بـه صـورت تومانیانـس ،تومانیان
و طومانیـان هـم آمـده اسـت .اسـم ایـن
کمپانـی برگرفتـه از نام تومان میباشـد که
بـا کمک سـه پسرش (هاروتون ،باالسـان و
ُ
ملکـن رسکیسـیان) کار تجارتخانـه را رونق
بخشـید .بعد از وی به این سـه برادر تاجر،
تومانیانتـس یـا تومانیانهـا اطالق شـد.
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جهانی نقش زیادی داشت و به لحاظ سیاسی نیز کشور در دست استعمارگران ماند .این
کمپانی تا سالهای نخست جنگ جهانی اول از بزرگترین مؤسسههای تجاری-بانکی
کشور محسوب میشد و در امور تجاری ،کشاورزی و زمینداری نیز فعال بود و بعدازآن
بهتدریج رو به سقوط نهاد؛ لذا تومانیانها که همچون دیگر تجار این دوره در اقتصاد داخلی
و خارجی سهیم بودند ،فرصت مناسبی برای ایجاد تغییرهای بنیادین در ساختار جامعه
داشتند؛ بااینحال منفعتطلبی ،بیاعتمادی به سرمایهگذاری داخلی در بلندمدت ،فقدان
بستر مناسب برای رشد سرمایهداری ،رقابت سرسختانۀ همتایان خارجی که از حمایت
دولتهای متبوع خود برخوردار بودند و دیگر موانع داخلی و خارجی این فرصت را از
آنان گرفت و نتوانستند مانند تجار دیگر برای صنعتیکردن کشور اقدام زیادی انجام دهند.
دربارۀ اقتصاد ،تجار و تجارت ایران در دورۀ قاجار ،آثار متعددی تألیف شده است؛
ازجمله هما ناطق در کتاب بازرگانان با تکیهبر اسناد امینالضرب رابطۀ او را با کمپانی رژی
بررسی کردهاست .سهیال ترابی فارسانی در کتاب تجار ،مشروطیت و دولت مدرن بیشتر به
نقش سیاسی تجار و رابطۀ آنان با جنبشها توجه کرده و اشارههایی پراکنده به تومانیانس
داشته است .احمد اشرف و محمدرضا فشاهی نیز به ساختار اقتصادی کشور و نقش و
جایگاه آن در سرمایهداری پرداختهاند؛ بااینحال تاکنون ،کمپانی برادران تومانیانتس -که
حضور گستردهای در حیات اقتصادی ایران عصر قاجار داشته است -در تحقیق مستقلی
بررسی نشدهاست .پژوهش حاضر با اتکا بر منابع دورۀ قاجار و همچنین اسناد موجود در
مراکزی مانند سازمان اسناد و کتایخانة ملی ،مرکز اسناد کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس
شورای اسالمی و آرشیو ادارة اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه ،ماهیت و نقش
این کمپانی و جایگاه آنان را در وضعیت تجاری و سرمایهداری ایران دورۀ قاجار واکاوی
میکند.

وضعیت اقتصادی و تأسیس تجارتخانهها در عرص قاجار با تأکید بر کمپانی تومانیانتس

 .1از مهمتریـن تحقیقـات در ایـن زمینـه
اثـر (تیمـوری ،ابراهیـم .)1332( .عصر
بیخبری .تهـران :اقبـال ).اسـت کـه
بهخوبـی نشـان داده کـه سـلطۀ نظامی و
سیاسـی بر ایـران زمینـۀ نفوذ اقتصـادی را
فراهـم و رسمایه و کاالی خارجی بر حیات
اقتصـادی کشـور غلبـه پیـدا کـرده اسـت.
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مناسبات ایران قاجاری با دولتهای خارجی با برخورد نظامی آغاز شد .ابتدا ،روابط ماهیت
نظامی داشت و در این راستا روسیۀ تزاری بعد از دو مرحله پیروزی ،با معاهدههای گلستان
و ترکمانچای به قلمرو ایران نفوذ یافت و با گنجاندن مواد تجاری در این عهدنامهها ،زمینه
را برای تسلط اقتصادی خود فراهم کرد .خروج مواد خامی چون ابریشم و ورود کاال به
ایران ،تراز بازرگانی روسیه را تا اوایل قرن 20م سه برابر افزایش داد (رزاقی ،1367 ،ص.)6
در ادامه ،عصر امپریالیسم امتیازی پیش آمد 1و در کنار خارجیان ،تعداد زیادی از گروههای
داخلی نیز به فعالیت پرداختند؛ بنابراین تجارت خارجی جایگاه ویژهای در اقتصاد کشور
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واکاوی نقش و جایگاه کمپانی
برادران تومانیانتس در وضعیت
اقتصادی -تجاری ایران عرص قاجار

پیدا کرد .اصوالً میزان رونق و یا رکود اقتصاد هر مملکت در شکلگیری نهادهای تجاری
و وابسته به امور بازرگانی نقش مؤثری دارد .ایجاد شرکتهای تجاری و تجارتخانهها
نیز نتیجۀ رونق تجارت داخلی در ارتباط با تجارت خارجی است .این روند در عصر
قاجار شدت گرفت چون اقتصاد دولتی هنوز شکل نگرفته و ارتباط با دولتهای خارجی
روبهازدیاد بود .در این زمان باوجودِ سلطۀ فئودالیسم ،زمینۀ گسترش یک بازار داخلی و
ملی فراهم شد و با توسعۀ مناسبات بازاری و پولی در کشور بین مناطق مختلف پیوندهای
اقتصادی برقرار شد و این روند نقش زیادی در پیوستن ایران به دایرۀ نظام جهانی داشت
(عیسوی ،1369 ،ص .)65در نیمۀ دوم قرن 19م روند ورود کاال و مصنوعات خارجی به
کشور افزایش یافت و در شرایطی که دولت قاجار توانایی کنترل بر این جریان را نداشت،
در داخل کشور عدۀ زیادی از تجار خردهپا -که درواقع نقش واسطه داشتند -بهتدریج به
خریدوفروش این کاالها پرداختند و در کنار تجار خارجی مخصوص ًا روس و انگلیس،
تجارت را رونق دادند.
در دورۀ قاجار به دلیل فقدان تمرکز سیاسی ،اقتصاد و تجارت بیشتر در اختیار بخش
خصوصی بود و حکومت قاجار تا اواخر دورهاش در تشکیل سرمایه وارد نمیشد (بارییر،
1
 ،1363ص)7؛ چراکه ابزار و وسایل حملونقل و توانایی ادارۀ آن را نداشت و سرمایهگذاری
ابتدا بهوسیلۀ خارجیان انجام میشد .از طرفی ایران بعد از امضای معاهدهها و واگذاری
امتیازهایی به دولتهای خارجی ،مستقیم با آنها رابطه برقرار کرد و بخشی از مناسبات
نظام جهانی را تشکیل داد .این روند به تجار داخلی استقالل میداد و وقتی میدیدند که
استعمارگران با انحصارطلبی برای حذف آنان تالش میکنند ،بدون توجه به تأیید از جانب
حکومت به رقابت با آنها میپرداختند؛ ولی دولت با دادن امتیاز به بیگانگان برای تأمین
هزینههای خود ،باعث ضربه به تجار ایرانی میشد .بههرحال در ادامۀ رشد و رونق تجارت
داخلی آنهم بهوسیلۀ عمال تجاری غرب بود که کمپانیهای بزرگ و کوچکی در داخل به
وجود آمدندِ .
قابلذکر است که گرچه بر اساس تفکر مارکسیستی از تاریخ ایران و نوع نگاه
ایرانشناسی روسی گفته شدهاست که در عصر قاجار قبل از مشروطه ،حاکمیت سیاسی و
ِ
دولت متمرکز نمود یافته بود و مملکت در اختیار دولت قرار
مالکیت ارضی در وجود یک
داشت؛ 2ولی وجود نهادهایی چون کمپانی برادران تومانیانتس و جمشیدیان و  ...ردی بر
این نظریه و منطبقنبودن دقیق آن با تاریخ ایران است .نکتۀ دیگر اینکه روشنفکران با ارائۀ
طرحهایی به تجار از ایجاد کمپانیها حمایت میکردند (ترابی فارسانی ،1384 ،ص)72؛
بنابراین شکلگیری و فعالیت تجارتخانهها از نتایج آنی رشد و رونق تجارت داخلی و
خارجی بوده است و تجارتخانۀ برادران تومانیان نیز یکی از آنها به شمار میرفت.

 .1رسمایـهداران خارجـی از دورۀ نـارصی
بـه بعـد رسمایـۀ خـود و اتبـاع خـود را در
امـور صنعتـی ایـران بـه کار گرفتنـد و بـا
تأسـیس و مونتـاژ کارخانههـای متعـدد و
بهخدمتگرفتن اتبـاع مختلـف در ایـران،
زمینـه را برای تحقق رشایط نیمهاسـتعامری
ایـران فراهم کردنـد( .برای آگاهـی از برخی
از اقدامهـا در ایـن زمینـه بنگریـد بـه:
ارشف ،احمـد .)1359( .موانع تاریخی رشـد
رسمایـهداری در ایـران :دورۀ قاجـار .تهـران:
زمینـه .صـص).69-60
 .2برای اطالعی کلی از این امر ر.ک به :ولی،
عباس .)1380( .ایران پیش از رسمایهداری.
(حسن شمسآبادی ،مرتجم) .تهران :مرکز.
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 .1اوبـن کـه در آسـتانۀ مرشوطیـت ازآنجا
دیـدن کـرده اسـت ،میگویـد« :تربیـز
 250000نفـر جمعیـت دارد و انتهای خط
کاروانهایی اسـت کـه برای واردکـردن کاال
مشـغولاند و  1200کارگاه قالیبافـی در
آن موجـود اسـت و  10000کارگـر آن در
 28بخـش شـهر سـاکناند» (اوبـن،1362 ،
صـص 54و .)71-70
 .2بـرای اطلاع از ایـن موضـوع میتوانیـد
ر.ک بـه :بایبوردیان ،واهـان .)1357( .نقش
ارامنـه در تجـارت بیناملللـی تا پایان سـدۀ
هفدهـم( .ادیـک باغدارسـاریان ،مرتجـم).
تهـران :بینا.
 .3این کمپانی در بیشتر شـهرهای شاملی
ایـران و همینطور در قلمرو روسـیه چون
مسـکو ،و باکو شـعبههایی زده بود.
 .4دربـارۀ ایـن نهادهـای نویـن بانکـی
تحقیقـات زیـادی صـورت گرفتـه اسـت،
ازجملـه :شـاهدی ،مظفـر .)1381( .تاریـخ
بانـک اسـتقراضی روس در ایـران .تهـران:
مرکـز اسـناد و تاریـخ دیپلامسـی وزارت
امـور خارجـه؛ شـاهدی ،مظفـر.)1387( .
تاریـخ بانـک شاهنشـاهی ایـران .تهـران:
پژوهشـکدۀ پولـی و بانکـی؛ دانشـپور،
عبدالحسـین( .بیتا) .بانک شاهنشـاهی و
امتیـاز .بیجـا :نامـۀ مظفـر.
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کمپانی تومانیانها (ارامنۀ ساکن تبریز) ازجملۀ مهمترین مؤسسههای تجاری-
اقتصادیای بود که از عهد ناصری تا جنگ جهانی اول به حیات خود ادامه داد و در امر
واردات ،صادرات و بانکداری فعالیت داشت .هستۀ این مؤسسه را باید در دکۀ کوچکی
جستجو کرد که مردی بنام هاروتون تومانیان ارمنی در تاریخ 1257ق1840/م در شهر
پررونق آن زمان ،تبریز 1،افتتاح کرد (بیات ،1375 ،ج ،2ص .)94باید گفت ارامنه از دوران
ماقبل قاجار در امور تجاری شرکت فعال داشتند 2و تومانیانها نیز بهنوعی میراثدار حرفۀ
آنان بودند .تبریز کانون اقتصاد آذربایجان و بهترین مرکز تجارتی ایران (جکسن،1352 ،
ص ،)62انبار کاالهای روسیه و از بزرگترین شهرهای ایران به شمار میرفت .هاروتون
تومانیان از اهالی قراچهداغ آذربایجان بود و با صدور و ورود کاالهایی چون آهنآالت و
نعل اسب ،میوه خشک ،پنبه و ابریشم کمکم در تبریز شهرت یافت و کمی بعد چهار پسر
او با همکاری یکدیگر تجارتخانۀ معروف به تومانیانتس را در این شهر تأسیس کردند
(فاتح ،1309 ،ص .)319بعدازآنکه آنان از تجارت با روسیه پولی به دست آوردند ،بهتدریج
در شهرهای آذربایجان و شهرهای شمالی کشور شعب 3شرکت خود را گسترش دادند
(تاریخچۀ سیسالۀ بانک ملی ایران ،1338 ،ص .)47وجود این شعب نشانۀ رونق کار و
توانایی مالی آن بود؛ بنابراین در عصر امتیازات -زمانی که تجار داخلی متوج ِه خطر بیگانه
شدند -به گشایش تجارتخانههایی هرچند کوچک برای صدور و ورود کاالها اقدام کردند
ِ
صورت
و با صدور مواد خام به خارج ،در کنار تجار غیرِایرانی به ورود کاالهای خارجی به
مستقیم پرداختند .کمپانی تومانیانتس بعد از شکلگیری ،به خریدوفروش کاال در بازارهای
داخلی و کمی بعد در خارج از ایران و بهویژه در قلمرو روسیه مشغول شد.

کمپانی برادران تومانیانتس و امور رصافی و بانکداری

از مهمترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران معاصر مسئلۀ بانک و بانکداری است که درنتیجۀ
افزایش مبادالت تجاری و ازدیاد پول به آن توجه شد .بانک صرفنظر از کموکیف تأسیس
آن ،موضوع ِ
قابلتوجه َص ّرافخانههای سنتی و محلیِ مستقل بود که با هدف کسب سود
به این اقدام روی آوردند .ورود روزافزون کاالهای خارجی در نیمۀ دوم قرن 19م و پرشدن
بازارهای کشور باعث شد تا تجار خارجی هم ،با اهداف سیاسی و اقتصادی و پسزدن
تجار و صرافان داخلی به ایجاد مؤسسههای مالی اقدام کنند و سمبل آشکار این نهادها،
بانکهای استقراضی روس و شاهنشاهی انگلیس بود 4.در چنین شرایطی که دولت مرکزی
توانایی مقاومت در برابر آنان را نداشت ،این تجار بودند که با اقدامات تجاری و صرافی
خود در برابر مؤسسههای خارجی مانعتراشی میکردندِ .
قابلذکر است که تجار و صرافان
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دو قشر مجزا بودند (ترابی فارسانی ،1384 ،صص)58-55؛ بااینحال برخی از تجار مانند
تومانیانها به علت توان مالی باال در زمینۀ صرافی نیز فعالیت میکردند .تجارتخانهها،
بهخصوص ،در تبریز ،مشهد ،تهران و اصفهان نقش مهمی در کارهای صرافی داشتند؛
ازجمله برادران تومانیان بعد از مدتی که مقداری پول از راه تجارت به دست آوردند ،آن
را درزمینۀ بانکداری به کار گرفتند .کمپانی تومانیانتس در کنار امر صادرات ،واردات و
کشاورزی در امر بانکداری نیز مشارکت میکرد و اولین تجارتخانهای بود که به شکل
مدرن و وسیع در 1309ق به امور صرافی پرداخت (بیات ،1375 ،ج ،2ص .)94گرچه
عموم ًا گفته میشود اولین بانکهای عصر قاجار را روس و انگلیس ساختند ،اما در اواخر
قرن 19م عملیات بانکی کام ً
ال در دست صرافان وامدهندۀ محلی (بهویژه مؤسسههای ارمنی)
قرار داشت که به تنظیم بروات ،انتقال و مبادلۀ پول و ارز از شهری به شهر دیگر مشغول
بودند (بارییر ،1363 ،صص)20-19؛ بنابراین مؤسسههایی همچون کمپانی تومانیانتس در
کنار خارجیان به فعالیت پرداختند.
در نیمۀ دوم قرن 19م ،تومانیانها که با روسیه ارتباط داشتند ،برات داخلی و خارجی
خریدوفروش مینمودند و وجوهی به قرض میدادند .درواقع موفقیتی که در تجارت
نصیب آنها شده بود باعث ایجاد شعب مختلف شد و این تجارتخانه را واداشت که یک
قسمت از کار خود را به عملیات صرافی تخصیص دهد؛ بنابراین مؤسسۀ تجاری تومانیانس
در تالشی چندگانه در کنار فعالیتهای تجاری و حملونقل کاال ،به امور صرافی نیز اشتغال
داشت .یکی از شعبههای این کمپانی در بندرگز بود ،که به صدور برات میپرداخت و
بسیاری از بازاریان آنجا از ادارۀ تومانیانس وام میگرفتند (استادوخ1328-51-5 ،ق ،ص )9؛
بنابراین یکی از کارکردهای اصلی این تجارتخانه ،دادن وام و صدور برات بود.
ِ
قابلذکر است که به علت نبود تمرکز اقتصادی و ضعف قدرت مرکزی در این عرصه،
تجار نقش و تأثیر مهمی در وضعیت اقتصادی کشور داشتند .آنها احترام زیادی داشتند و
مردم از سپردن پول به آنان باکی نداشتند ،بهاینخاطر بخش اعظم پول کشور در دست آنان
بود (عیسوی ،1369 ،ص .)52این امر بر ثروت و قدرت تجار میافزود و آنان مانند منابع مالی
برای دولت به شمار میرفتند .همین قدرت باعث رقابت با بانکهای خارجی میشد؛ هم
درزمینۀ وامدادن و هم توزیع و انتقال ارز خارجی .به هنگام طرح تأسیس بانک ملی نیز قرار
شد تا وقتیکه قانون بانک موافق ترتیبات بانکهای ملی متمدنه تنظیم شود ،افراد وجه سهام
خود را در پنج شعبه بگذارند ،حجرۀ تومانیانتس (آدمیت ،1985 ،ج ،1ص)436؛ درنتیجه
فعالیت بانکهای شاهنشاهی و استقراضی مدتی راکد شد .البته تومانیانس بیشتر با روسیه
1
ارتباط داشت؛ بنابراین در مقایسه با بانک شاهنشاهی ،رقابت چندانی با بانک استقراضی
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 .1درهرصـورت بـا تأسـیس بانکهـای
خارجـی در عصر قاجـار ،تجـار و رصافـان
داخلـی با روشهای سـنتی خـود به رقابت
بـا آنان پرداختنـد؛ چراکه آنان این نهادها را
مزاحم کسبوکارشـان میدیدنـد؛ بنابراین
در جنگـی نابرابر رودرروی هم ایسـتادند؛
بااینحال تجارتخانۀ تومانیانتس از دشمنی
و رقابـت آشـکار با بانک اسـتقراضی روس
خـودداری کرد؛ چراکه رفتوآمد به روسـیه
پـول زیـادی نصیبش کـرده بـود و روسها
واسـطۀ تجـاری آن بـه شمار میرفتنـد
(شـاهدی ،1381 ،صـص.)223-222
 .2البتـه ایـن رصافخانههـا را بـه معنـای
واقعـی منیتـوان بهعنوان مؤسسـۀ بانکی،
بـه شمار آورد؛ زیـرا امـور بانکـداری تنهـا
بخشـی از کار آنها بـود و بهطور همزمان
در کار تجـارت ،صنایـع و معـادن ،و
کشـاورزی نیـز سـهیم بودنـد .تومانیانهـا
املاک فراوانـی در مازنـدران و تربیـز
خریـداری کردنـد و بعـد از ارتبـاط بـا تجار
خارجـی و اطلاع از سـاختار نظـام پولـی و
بانکـی روسـیه و غـرب ،به خریـد و فروش
ارز خارجـی پرداختنـد و بدیـن ترتیـب
از امـور بانکـداری ،کمـی دورتـر شـدند
(محمـدی ،1347 ،صـص .)231-228

12

نکرد و مشی اقتصادی دو نهاد شبیه هم بود و اقدامات تومانیانتس جنبۀ سیاسی نداشت
(تاریخچۀ سیسالۀ بانک ،1338 ،...ص .)49در یک مورد صرافان تهران چون تومانیانس و
ملکالتجار با استفاده از نارضایتی مردم از بانک شاهنشاهی ،سندیکایی تشکیل دادند تا کار
بانک مانند انتشار پول و وامدادن را خنثی کنند (کاساکوفسکی ،1355 ،صص.)213-212
این رقابت بااینکه تالشی برای کسب سود و منافع شخصی بود ،راهی برای محدودکردن
سرمایۀ خارجی نیز به شمار میرفت .تومانیانها برای جلوگیری از حذف تجار و رقبای
داخلی در مقابل خارجیان تالش میکردند:
«بانک شاهنشاهی و بانک [استقراضی] روس دادوستد را منحصر به خودشان و
زرتشتیها را تمام [بیچاره] کرده و گویا حاال نوبت تومانیانتس است که آن بیچاره
هم به دستوپا افتد» (عینالسلطنه ،1374 ،ج ،5ص.)3837
این واکنشها عاقبت تأثیر خود را گذاشت و صرافان داخلی را به حاشیه راند.
تومانیانتس با دادن سود  %6به صاحبان پول ،مشتریان زیادی جذب کرد و با سپردههای
مردم نزد خود ،در قبال گرفتن اموال غیرِمنقول بهعنوان وثیقه ،به مردم وام میداد و از این
روش مانند سالحی برای مقابله با نهادهای مالی خارجی استفاده و با آنان رقابت میکرد
(محمدی ،1347 ،ص)230؛ این رقابتها از یک منظر نوعی مقاومت در برابر خارجیان به
شمار میرفت.
بااینحال باوجودِ تالشی که مؤسسۀ تومانیانتس برای رتقوفتق امور پولی و ارزی
انجام داد ،نهایت ًا به عللی چون فقدان امنیت ،پشتیبانینکردن دولت و نبود وسایل حملونقل
مغلوب نمونههای خارجی شد و بر نظام پولی کنترل پیدا نکرد .با برپایی بانک ،کاروبار
برخی اصناف و بهویژه صرافان به کسادی کشیده شد و فشار مالیاتی هم همچنان بر آنان
وجود داشت (ناطق ،1373 ،ص .)30از طرفی مؤسسۀ 2تومانیانتس زیرمجموعۀ بانکهای
خصوصی داخلی بود که با سرمایۀ خصوصی ایجاد شده بود و تشکیالت مفصل امروزی
و سیستم اداری منظم و کارکنان تعلیمدیده در اختیار نداشت و فاقد شکل حقوقی معینی
نیز بود .این موسسه ابتدا به امور بازرگانی پرداخت و بهخاط ِر تماس با تجار و پول خارجی
به امر صرافی نیز مشغول شد (محمدی ،1347 ،صص .)229-227پراکندگی و نبود تمرکز
مالی و ارتباطنداشتن باهم ،نبود مرکز تجاری واحد ،نداشتن تجربه و تخصص در امر
بانکداری ،وجود رابطۀ عرف و عادت بر معادالت ،نبود نظارت و کنترل دولتی از طرفی
و فعالیت و نظم امور بانکی روس و انگلیس از طرف دیگر باعث ناکامی عملیات صرافی
بانکداران ایرانی شد (محمدی ،1345 ،صص38-37؛ دولتآبادی ،1362 ،ج ،4ص.)201
نبود مقررات و الزامات صدور چک و برات و اتکای این معاملهها بر اساس اعتبار و ُحسن
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شهرت صرافیها نیز مانع از برقراری نظم در این زمینه میشد.
سرمایه و اعتبار شخص مؤسس بانک در رونق آن بسیار مؤثر بود و مردم بر اساس
حسن شهرت مؤسس ،با بانک معامله میکردند .کمپانی تومانیانس به دولت وام میداد؛
بهطورِمثال در 1315ق؛ «اهالی نظام ،حقوق سنۀ پیچیئیل را از دولت طلب داشتند ،به
استظهار صدراعظم  ...دو کرور تومان از کمپانی تومانیانتس قرض کرد» (سپهر1368 ،ب،
ص .)225همچنین در سال 1317ق؛ که دولت قاجار میخواست از روسیه وام بگیرد،
الکساندر تومانیان با عریضهای ،آمادگی خود را برای تهیۀ این پول به دولت اعالم کرد
(هوویان ،1380 ،ص .)292انگیزۀ آنان از این کار هرچه بود ،شاید در آن زمان تالشی برای
جلوگیری از فروش کشور و دادن امتیاز به روسیه نیز بود .نامهای از الکساندر تومانیانس
موجود است که وقتی شاه در 1318ق .میخواست از روسیه وام دریافت کند ،او اعالم
آمادگی و آن مبلغ را پرداخت کرد (معتضد ،1366 ،ص)646؛ بعالوه بعد از مشروطه تا
1334ق نیز ادارۀ مالیۀ قزوین برای پرداخت حقوق فوج گیالن ،از کمپانی تومانیانتس
وام میگرفت (ساکما)240/48430 ،؛ همچنین از آنان برای تأمین هزینۀ اردوی یفرمخان
و سردار بهادر ،پول گرفته شد (ساکما)240/14874 ،؛ بنابراین در مواقعی که توان مالی
دولت کفاف هزینهها را نمیداد ،تومانیانها همکاری میکردند؛ مث ً
ال ادارۀ ژاندارمری برای
تهیۀ مخارج خود ،از آنان مبلغی گرفت (ساکما .)293/1025 ،این سیاست نقش زیادی در
شهرت و نفوذ آنان بازی کرد و از این طریق سود زیادی نصیبشان شد.

اقدامات تجارتخانۀ تومانیانتس در عرصۀ تجارت

گذشته از امور بانکداری و صرافی ،شهرت تومانیانها بیشتر به اشتغال آنان در امور بازرگانی
برمیگشت و پابهپای دیگر تجار ،در امر تجارت داخلی و خارجی درگیر بودند.

الف .تجارت داخلی

در عصر قاجار که حضور نمایندگان خارجی بعد از امضای قراردادها از عهد ناصری به
بعد ،پررنگتر شد ،زمینه برای رونق تجارت و افزایش تراز بازرگانی در ایران نیز فراهم
گشت .این مسائل موجب گشایش درهای کشور به روی سرمایهها و محصوالت خارجی
و شکلگیری شرایط نیمهمستعمره شد و وابستگی اقتصادی ،مقدمۀ اسارت سیاسی کشور
را نیز مهیا نمود (ایوانف ،1356 ،صص .)8-7در مفاد این قراردادها همواره بندهایی به
ِ
صورت منطقۀ حائلی
امور اقتصادی مربوط میشد .با طرح مسئلۀ «بازی بزرگ» ،ایران به
بین استعمارگران درآمد و روسیه در بین بازرگانان شمال کشور نفوذ فراوانی پیدا کرد
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 .1انزلـی شـهر تجارتـی بـود و اغلـب
مالالتجارههـای روس و ایـران ،از همیـن
بنـدر وارد و خـارج میشـد (عبدالـرؤف،
 ،1369ص.)393

14

(فوران ،1388 ،صص172و .)177بعد از پیشروی روسها به مرزهای شمالی کشور ،مبادلۀ
کاال بین روسیه و ایران توسعه یافت و این برتری جدای از توان نظامی روس ها ،به
دلیل وجود کمپانیها و نمایندگان روسی و ایرانی بود که تومانیانها یکی از آنان به شمار
میرفتند و در ادامه تجار داخلی به واردکردن مصنوعات خارجی پرداختند (رواسانی،1388 ،
ص .)85رویآوردن تجار ازجمله تومانیانها به بانکداری ،وامدادن ،کشاورزی و زمینداری
از دستاوردهای تجارت کاال بود .این شواهد نشان میدهد که تجارت ایران تمام ًا در دست
اروپائیان نبود و با رسیدن کاالها به ایران تجار ،بهویژه ارامنه ،آن را توزیع میکردند (لمبتون،
 ،1375ص .)219لذا برادران تومانیانس نیز سهم عمدهای در تراز بازرگانی داخلی داشتند
و باوجودِ مشکالت فراوان ،همچون خارجیان به خریدوفروش و حمل کاال در اکثر نقاط
کشور مشغول بودند.
روسیه بعد از پیشروی به شرق دریای خزر ،بااینکه بیشتر به آنجا توجه داشت ،اما از
جنوب هم غافل نبود .امتعۀ روسی را سوداگران خردهپای ارمنی بعد از فروش مواد خام به
آن کشور ،به ایران وارد میکردند (کاظمزاده ،1354 ،صص .)156-155پارچه ،قند ،شکر
و پنبه اقالم صادراتی روسها به ایران بود که فروشندگان روس آن کاالها را در باکو به
تجار ایرانی میدادند (انتنر ،1369 ،صص .)114-113تومانیانها ازجملۀ این تجار بودند
که برای سهولت جابهجایی مصنوعات و مواد خام ،تجارتخانهها و کاروانسراهای زیادی
تأسیس کردند؛ مث ً
ال در شاهرود (شریعتزاده ،1371 ،ص .)79شاهرود با داشتن موقعیت
سوقالجیشی ،انبار محصوالت مازندران و واردات روسی بود شرکتها و تجار ارمنی کاالها
را وارد آنجا میکردند و ازآنجا به اطراف حمل میکردند (کرزن ،1373 ،ج ،1ص376؛
عبدالرؤف ،1369 ،ص .)281تومانیانسها همینطور در بندر انزلی 1نیز تجارتخانه تاسیس
کردند و مظفرالدینشاه در هنگام سفر به فرنگ ،از تجارتخانۀ آنها در آنجا دیدن کرد
(مظفرالدین قاجار ،1390 ،ص .)67قبل از اینکه شاه به آنجا رود ،هاروتون تومانیان با
ِ
سری مالقات و دربارۀ استقبال از شاه صحبت کرد (استادوخ،
مستخدمین
گمرک آنجا بهطور ّ
1323-26-5ق ،ص .)12آن زمان تومانیانها تبعه روس بودند و هاروتون نمایندگی آنان را
در بندرجز (بندرگز) بر عهده داشت.
نکتۀ دیگر اینکه تومانیانسها کارهای عامالمنفعه نیز انجام میدادند؛ مث ً
ال در انزلی محل
گمرک قدیم را که مخروبه بود ،خریدند و به وضع خوشی عمارت و آباد کردند (امینالدوله،
 ،1354ص .)8این اقدام نیز تالشی برای رونق تجارت بود .همچنین در کمیسیونی که برای
تعمیر پل علیآباد برپا شد ،تومانیانها پذیرفتند هزینۀ آن را تقبل نمایند (ساکما.)293/2973 ،
در آستانۀ جنگ جهانی اول نیز بخشی از کاالهای روسی از آستارا به اردبیل میآمد و سپس
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با شتر به تبریز حمل میشد که از مهمترین شرکتهای حملونقل آنجا کمپانی برادران
تومانیان بود (لیتن ،1367 ،ص .)239خط آستارا-تبریز -بادکوبه جادهای روسی بود و میزان
صادرات به روسیه در 1881م 198/716 ،لیره و واردات  52/404لیره بود (کرزن،1373 ،
ج  ،2صص 674و .)691تجارت آستارا که شهری بندری بود و گمرک خوبی هم داشت،
عموم ًا در دست اتباع روسی اهل باکو بود (اوبن ،1362 ،ص .)149این حوزهها محل اصلی
فعالیت تومانیانها به شمار میرفت .قسمت اعظم تجارت اروپا با ایران در استانبول و تبریز
متمرکز بود و تجار ارمنیِ تبریز با ُعمال خود در خارج رابطه برقرار میکردند .کمپانیهای
خارجی ،کاالهای خارجی را به ارامنه [ازجمله تومانیانها] میفروختند و آنها کاالها را
توزیع میکردند و بدینوسیله با مسافرتهای طوالنی اجناس را به بازارهای داخلی وارد
میکردند (عیسوی ،1369 ،صص .)151-150کمپانی تومانیانتس در حیات خود در کنار
حمل قانونی ،بهصورت قاچاق نیز کاال وارد میکرد که با هدف کسب سود انجام میشد:
«در سال پیروزی مشروطیت ،کشتی ساروخان ارمنی به انزلی رسید و در بین
بارهای آن یک صندوق [آالت] ناریه 1متعلق به تومانیانتس ارمنی دیده شد و گرفتار
آمد» (سپهر1368 ،الف ،ص.)233
ِ
قابلذکر است که مسیر باکو -انزلی -رشت مهمترین راه ورود کاالهای روسی و
اروپایی به ایران بود که تجاری چون تقیاف و تومانیانس آنها را حمل میکردند (بهرامی،
 ،1363ص)85؛ بنابراین کمپانی تومانیانتس نقش مهمی در حمل کاال و مسافر -ازجمله
کارگرانی که برای کار در معادن نفت باکو به آنجا میرفتند -داشت .دولت روسیه بعد
از ترمیم راهها و بهبود حملونقل ،خط دریایی باکو–انزلی و بابلسر را برقرار و برخی از
کشتیهایش را در اختیار کمپانیهای تجاری گذاشت (عیسوی ،1369 ،صص)250-247؛
این امر در رقابت با بریتانیا و تالش برای جذب تجار داخلی بهعنوان واسطه بود .مؤثرترین
وسیلۀ مبارزه روسیه با انگلیس در ایران ،تشویق تجار و راهسازی ،توسعۀ کشتیرانی ،بهبود
وضع انزلی و تلگراف بود (کاظمزاده ،1354 ،ص .)318در ادامه برادران تومانیان دو کشتی
تجاری در خزر برای حمل مالالتجارهشان بین ایران و روسیه به کار انداختند (اشرف،
 ،1359ص .)80این موضوع که با رضایت دولت روسیه انجام شده بود ،آنان را بیشتر
بهسوی این کشور متمایل میکرد.
نکتۀ مهم دیگر اینکه امر تجارت بدون مشکل هم نبود؛ در عصر قاجار با ضعف و
ناتوانی دولت ،پدیدههایی چون دزدی و غارت امری عادی بود و در این زمینه تاجران
و تجارتخانهها نیز هرازگاهی غارت میشدند .یکی از شعبههای کمپانی تومانیانتس در
رشت 2قرار داشت و یک روز که سه هزار تومان نقره ازآنجا به پیری بازار میفرستاد،

 .1ابـزار و تجهیـزات و وسـایل مربـوط بـه
جنـگ بـا سلاح هـای گـرم بـه آالت ناریـه
شـهرت داشـتنه انـد.
 .2رشـت مرکـز تجـارت ابریشـم ایـران بـود
کـه چهلوهشـت جایـگاه پیلهدرسـتکنی
متعلـق بـه ایرانیـان و ارامنـه (ازجملـه
تومانیانسهـا) در آن وجـود داشـت (اوبـن،
 ،1362صـص.)151-150
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عدهای از دزدان ،هارتیون تومانیان را گرفته و پولش را ربودند (فخرایی ،1352 ،ص.)133
مشکالتی ازایندست همواره فعالیت تومانیانها را تهدید میکرد .در جریان حمل برنج
به تهران بهوسیلۀ آنان ،نیز مردم مازندران برای رهایی از انحصار دولتی از این کار ممانعت
میکردند (ساکما .)240/1078 ،همچنین تومانیانها ،ارمنی بودند و با تجار دیگر دینها،
اختالفاتی نیز پیدا میکردند و تعصب اکثریت مسلمانان میتوانست آثار منفی داشته باشد.
در 1323ق1283/ش تجار مسلمان باکو در عرایضی به مظفرالدینشاه ،از برخورد ارامنه
با خود و بیتوجهی روسیه به این موضوع گفتند و کمک خواستند .در این درگیریها
عدۀ زیادی کشته شدند و  80خانۀ مسلمان و  150خانۀ ارمنی ،در آتش سوخت (سپهر،
1368الف ،صص299و)317-316؛ بنابراین موانع مذکور نیز کار تومانیانها را با مشکل
مواجه میکرد.

1

ب .تجارت خارجی

 .1کمپانـی تومانیانـس علاوه بـر صـدور
برنـج نقـش زیـادی در خریـد و انتقـال ایـن
کاال از شمال به تهـران داشـت؛ در 1295ش
میـزان آن ده هـزار خروار بود (سـاکام ،سـند
 ،340/4078بازیابـی .)13/1/4073
 .2بـرای اطلاع از مهمتریـن امتیـازات
روسـیه از ایـران ر.ک بـه :تیمـوری ،ابراهیم.
( .)1332عصر بیخبری .تهران :اقبال .صص
.250-240
 .3گرچـه محـل اصلـی فعالیـت تومانیانها
در شمال قـرار داشـت ولـی بهصـورت
پراکنـده در نواحـی پررونق جنوب که حوزۀ
نفـوذ انگلیـس بـود ،نیز فعالیـت میکردند.
سـایکس وقتـی از رفسـنجان میگذشـته،
اشـاره کـرده اسـت« :سـابق بر این قسـمت
مهـم پنبـۀ آنجا به هنـد صادر میشـد ،ولی
از 1898م [1306ق] بـه بعـد مثقالبهمثقال
آنـرا بـا شتر از طریـق شـاهرود بـه روسـیه
میبردنـد و تجـارت ایـن کاال بدسـت
تجارتخانۀ تومانیانتس روسـی افتاده است»
(سـایکس ،1363 ،ص .)214

16

تومانیانها در کنار تجارت داخلی ،در عرصۀ خارجی نیز -بهویژه با روسیه -فعالیت میکردند.
از مهمترین تفاوتهای عصر قاجار با دوران قبل ،گسترش مناسبات و شدتگرفتن میزان
حضور تجار و نمایندگان خارجی بود .افزایش بیچونوچرای کنترل خارجی بر ایران این
دوره ،سبب شد کشور به حاشیۀ نظام اقتصاد جهانی کشیده شود (فوران ،1388 ،ص،)182
موقعیتی که محصول شرایط نیمهاستعماری ایران بود .در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی،
روسیه طرف عمدۀ تجاری ایران بود .تا اوایل قرن بیستم مبادالت دو کشور از  6میلیون
روبل به  87میلیون روبل رسید ( .)Issawi, 1983, P 234در این شرایط هرچه روسها بیشتر
در ایران نفوذ و امتیازات بیشتری دریافت میکردند 2،راه برای توسعۀ عملیات اتباع آنان
چون برادران تومانیانتس هموارتر میشد .گروهی از تجار روسیه برای صدور مواد خام
و واردکردن کاالهای خود به ایران آمدند و سپس گروهی از آنان به سرمایهگذاری و
فعالیتهای صنعتی پرداختند که در این راستا بعد از الحاق شرق خزر به قلمرو تزار ،عمدۀ
مبادالت روسیه با ایاالت شمالی 3ایران بهوسیلۀ تجار و اقلیت ارامنه انجام میشد (اشرف،
 ،1359ص .)50بزرگترین طرف تجاری تومانیانها در خارج ،روسیۀ تزاری بود که در
رقابت با بریتانیا و فرانسه تالش گستردهای را هم برای بهدستآوردن مواد خام و هم برای
بازاری جهت فروش کاالهایش در ایران آغاز کرد و هم تجارتخانههای متعددی ساخت و
در شهرهای مختلف تاجرباشیهای زیادی را به خدمت گرفت .این کمپانی بیشترین ارتباط
را با روسیه داشت و به همین خاطر در اینجا مناسبات اقتصادی خارجی ایران با روسیه
مدنظر است .این امر تا حد زیادی بهواسطۀ نزدیکی خزر به روسیه و سهولت حملونقل به
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آنجا بود که هزینهها و مخاطرههای کمتری از تجارت مستقیم با اروپا داشت.
در نیمۀ قرن 19م ایران  900هزار روبل کاال به روسیه و روسیه  5/5میلیون روبل کاال
به ایران ارسال کرد؛ بنابراین ایران به بازاری برای فروش کاالهای روسی تبدیل شد و بیش
از نیمی از واردات و صادرات کشور در اختیار آنان قرار گرفت (فوران ،1388 ،صص-174
)178؛ بنابراین پیشروی نظامی روسیه راه را برای نفوذ اقتصادی و سیاسی این کشور در
ایران فراهم و تا آخر دورۀ قاجار آن را حفظ کرد .روسیه بعد از معاهدۀ آخال و تأسیس
راهآهن ماورای خزر (1887م1299/ق) و نفوذ در خراسان ،در زمینه تجارت و ورود کاال به
ایران یکهتاز شد و حجم صادرات آن کشور به ایران به  21میلیون روبل رسید (انتنر،1369 ،
صص .)56-53این سیاست که به «امپریالیسم روبل» شهرت دارد نفوذ روس را تثبیت کرد.
در چنین بستری تجار داخلی در کنار همتایان خارجی ،به امور بازرگانی روی آوردند و
ساختار زمینداری شرقی ،دست آنان را باز کرده بود که رابط مناسبات بازرگانی بین شهرو
روستا شوند و به صدور و ورود کاالهایی چون تریاک ،پنبه ،ابریشم ،میوه و خشکبار
پرداختند که بازار خوبی در خارج داشتند و از این منظر پول هنگفتی نصیب آنان شد
(فشاهی ،1360 ،صص229-226؛ عیسوی ،1369 ،صص .)109-107در چنین شرایطی
تومانیانها از فرصت استفاده کردند و با برقراری ارتباط با روسیه ،نقش پررنگی در صدور
مواد خام ایرانی به روسیه و ورود اجناس روسی به بازارهای داخلی داشتند؛ ازجمله ،ساالنه
مقادیر هنگفتی برنج به روسیه صادر میکردند (ساکما.)290/2438 ،
مناسبات بازرگانی ایران و روسیه در قرن 19م را میتوان به چند مرحله تقسیم کرد:
اول ،بعد از ترکمانچای تا احداث خط آهن ماورای خزر؛ دوم ،بعد از این تاریخ تا امضای
تعرفۀ گمرکی روسیه و ایران که بهواسطۀ مسیو نوز اجرا شد و بعد از آن تا آغاز جنگ جهانی
اول .تعرفۀ گمرکی 1903م؛ و برداشتن عوارض راهدارخانه باعث رونق تجارت روس شد
(عیسوی ،1369 ،صص111و  )230-226و درنتیجۀ بهبود حملونقل ،تومانیانسها به باکو
رفتند .تجار روسی و ارمنی از راه رشت و خزر  4284000پوند پنبۀ قزوین ،زنجان و طارم را
به مسکو صادر کردند ،برنج و تریاک نیز از دیگر کاالهای صادراتی آنان بود (عیسوی،1369 ،
صص  .)386-354همچنین ابریشم خام ،پایۀ اقتصاد و تجارت خارجی را تشکیل میداد و
تجار ارمنی شمال ایران چون کمپانی تومانیانتس در انتقال و صدور آن نقش زیادی داشتند.
نکتۀ ِ
قابلذکر دیگر بدبینی و دشمنی نیروهای داخلی ،نسبت به روسها و سرسپردگان
آنان (چه دولتمردان و چه سایر اقشار) بود و این مخالفتها در مقاطعی علنی میشد.
تعصب مذهبی نیز علیه آنها وجود داشت؛ چون تومانیانسها ارمنی بودند و در مقاطعی
به اموال آنان حمله میشد .در 1912م سه هزار تومان مال تومانیانها را که از رشت به
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پیری بازار میرفت ،مجاهدی مسلمان زد (روشن ،1352 ،صص .)84-83این زمان آنان
تبعۀ روسیه بودند و بسیاری از مردم منطقه 1به آنان به چشم دشمن مینگریستند .مبارزه
با امتعۀ خارجی از سوی نیروهای داخلی پیگیری میشد و آن را ابزاری برای مقابله با
نفوذ بیگانه میدانستند (افشار ،1359 ،صص .)64-61بعد از اولتیماتوم روس به دولت
ایران برای خروج مستر شوستر 2آمریکایی از ایران ،به تصریح جورابچی (یکی از تجار آن
دوره)« :گرچه ترک امتعۀ روسی نمودهایم ،اما از نمک تا آرد همهچیز را محتاج روسیهایم»
(جورابچی ،1386 ،ص .)254ب ه دلیل مبارزه با کاالی خارجی بازار کاالی خارجی راکد
شده بود و اتفاق ًا در حوادثی چون واقعه تنباکو سالح تحریم ،نقش بازی کرد و کسانی چون
تومانیانها که این کاالها را وارد میکردند ،متضررشدند؛ بنابراین روسیه گرچه سعی در
تسلط کامل سیاسی -اقتصادی داشت و در این راستا پول زیادی صرف کرد؛ ولی بدون
رقیب نبود .رقابت انگلیس ،آلمان و فرانسه با روسیه و همچنین جنگ روسیه با ژاپن و
عثمانی ضمن عملیات تجاری روسیه وجود داشت و این امور ،مشکالتی را سر راه نفوذ
روسیه ایجاد میکرد .در1307ق؛ حدود  70درصد از واردات کاالهای خارجی به ایران،
انگلیسی بود و میزان صادرات ایران به کشور انگلیس هم  11درصد بود (کرزن ،1373 ،ج،1
ص)674؛ لذا رقابت خارجیان ،بهنوعی عرصه را برای فعالیت تجار داخلی فراهم میکرد و
مانع از انحصار در دست یک دولت خارجی میشد؛ گرچه روسیه و انگلیس نفوذ سیاسی
و اقتصادی چشمگیری داشتند.

توجه برادران تومانیانتس به زمینداری

 .1محـل فعالیـت تجار ارمنی ایـران ازجمله
تومانیانسهـا ،در قلمـرو روسـیه ،قفقـاز،
باکـو ،حاجـی طرخـان و مسـکو بـود (اوبن،
 ،1362ص.)212
2. Shuster
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در زمان قاجار ،زمینداری ازجمله مشاغل پردرآمد بود که چون محدودیت خاصی در آن
وجود نداشت ،افراد بهراحتی میتوانستند به آن روی آورند؛ بنابراین به قول اوبن« :ایرانیان
عادتشان این است که بهمجرد دستیابی به پول و ثروت ،آنرا تبدیل به ملک میکنند» (اوبن،
 ،1362ص .)32این روند در ادامۀ غلبۀ سرمایه و کاالی خارجی و فقدان زمینۀ داخلی برای
سرمایهگذاری رخ داد و تجار بزرگ در کنار واردکردن مصنوعات خارجی ،به پرورش
محصوالت کشاورزی پرداختند و قشر تاجر-زمیندار شکل گرفت .از طرفی علنیشدن
ثروت در بسیاری از موارد مساوی با مصادرۀ آن بود (سیف ،1373 ،ص )291و درواقع
این عامل بسیار مهمی در رویآوردن تجار به زمینداری بود .با صدور فرمان فروش
امالک خالصه در 1306ق1890/م شرکت تومانیانتس به خرید زمینهایی در قزوین گیالن
و آذربایجان پرداخت (فشاهی ،1360 ،صص .)275-274با رویآوردن تجار ایرانی به
ملکداری که راهی برای کسب سود بود؛ تومانیانها نیز با توجه به نیاز بازارهای خارجی
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به خرید و اجاره و کشت محصوالت پرداختند .حاجسیاح بهخوبی اشاره کرده است که:
«رقابت غریبی بین تجار و صاحبثروتان برای بیرونآوردن زمین و مستغالت از
کف کارکنان و زارعین پیدا گردیده  ...تجار هم این نعمت بیزحمت را در مالکی
دیدند و [دارایی و ثروت] آنها که میبایست در راه تجارت مملکت و ترویج متاع
و مصنوعات وطن صرف شود ،به زمینداری اختصاص یافت  ....تجار با فریبدادن
مالکان دهات اطراف و دادن مالالتجاره ،دهاقین را مستأصل گردانیده و مالک امالک
میشدند» (حاجسیاح ،1356 ،صص.)472-471
زمینداری منع قانونی نداشت؛ بنابراین تجار همزمان با تجارت به زمینداری نیز
میپرداختند .برادران تومانیانتس هم که بعد از امینالضرب بزرگترین تجار بودند ،بخش
عمدۀ ثروتشان ریشه در زمینهایشان داشت نه سرمایهشان (سیف ،1373 ،صص-287
 .)288هدف واقعی تجار از زمینداری ،افزایش ثروت و کسب سود در کوتاه مدت بود.
بیاعتمادی به اوضاع و تالش برای سودکردن در کوتاهمدت نیز انگیزۀ آنان را دوچندان
میکرد و بخش عمدهای از اراضی کشور به دست تجار افتاد .از طرفی با این کار دارایی آنان
چندان در انظار دولت نبود و کمتر در معرض مصادره و مالیات قرار میگرفت .بزرگامید
که ریاست ادارة مالیات را بر عهده داشت تصریح کرده است:
«در سالهای اول مالیات بوسیلۀ تومانیانها خوب وصول میشد .علت واگذاری آن
به کمپانی تومانیانتس ،بنیۀ مالی و خوشنامی بود .البته باید گفت این زمان دارایی آنان
ِ
صورت رسمی (در زمان الکساندر)،
در روسیه و باکو مصادره شده و اجارۀ تریاک به
کمپانی را موقت ًا از ورشکستگی نجات داد» (بزرگامید ،1363 ،صص .)269-268
تومانیانها به دولتیان و حکام و سایر مردم وام میدادند و زمینهای آنان را رهن
میکردند و یا به ضمانت میگرفتند .در صورتیکه این افراد وامها و قرضهای خود را
پرداخت نمیکردند ،امالکشان توسط مسئولین کمپانی مصادره میشد .در ادامۀ این روند
ِ
صورت
که تحولی در زمینداری نیز بود ،بسیاری از تجار ایرانی از جمله برادران تومانیان به
ارباب زمیندار درآمدند و همین امر ،پایههای نظام ارباب-رعیتی را مستحکم کرد .تومانیانها
بعدازآنکه امالکی به دست آوردند ،از دولت تقاضا کردند تا این داراییها ثبت قانونی
شود (ساکما .)240/18139 ،همچنین تفاوت این بورژوازی مالک با اشرافیت زمیندار،
این بود که تجار مستقیم ًا با امپریالیسم ارتباط داشتند (فشاهی ،1360 ،صص،)270-269
بدین معنا که مث ً
ال بعد از بیماری کرم ابریشم به تولید پنبه ،تریاک ،میوه و خشکبار ،برنج و
زیتون برای صادرات پرداختند (تاریخچۀ سیسالۀ بانک ،1338 ،...صص51-47؛ لمبتون،
 ،1375صص .)82-81تومانیانسها نیز که ازجمله این تجار زمیندار بودند ،بخش عمدۀ مواد
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صادراتی را در امالکشان در آذربایجان کشت نموده (سیف ،1373 ،ص )288و بهصورت
مستقیم صادر میکردند و برای این کار به استخدام دهقانان و زارعین پرداختند.
نکتۀ دیگر دربارۀ تجار عصر قاجار ،مشارکت آنان در امور صنعتی و ایجاد کارخانجات
بود؛ کسانی چون امینالضرب و جمشیدیان 1اولین نمونههای کارخانجات را وارد کشور
2
کردند.
ایران دارای معدنهای زیادی بود و در این دوره عالوه بر امتیاز بهرهبرداری از معدنها،
که به خارجیان داده میشد ،برخی از متمولین داخلی نیز به کار معدن مبادرت میکردند؛ در
1888م معدن فیروزۀ نیشابور به چهار ایرانی داده شد (عیسوی ،1369 ،ص)37؛ بااینحال
تومانیانها وارد حوزۀ صنایع نشدند و یک علت این امر بیاعتمادی آنان به آینده و نداشتن
ضمانت برای فعالیت در این زمینه بود .در نیمۀ دوم سلطنت قاجار ،کارخانههای متعددی
در کشور ایجاد شدند (اشرف ،1359 ،صص86-82؛ رزاقی ،1367 ،صص)19-16؛ ولی
نهایت ًا در این زمینه از نمونههای خارجی شکست خوردند و بورژوازی صنعتی شکل
نگرفت .درواقع ایران صادرکنندۀ مواد خام بود و این مانع بزرگی بر سر راه صنعت به
شمار میرفت .از طرفی به دلیل عالقۀ شدید به رابطۀ پول-کاال-پول و تمایل به سود
کوتاهمدت ،سرمایهگذاری در امور صنعتی بهندرت اتفاق میافتاد و برادران تومانیان در این
زمینه برخالف بانکداری و تجارت ،چندان فعالیتی نداشتند.

تأثیر اقدامهای کمپانی برادران تومانیانتس در اوضاع رسمایهداری ایران عرص قاجار

 .1جمشـیدیان ازجملـه زرتشـتیان مطـرح
زمـان بـود که در حیـات سیاسـی -اقتصادی
ایـران قـرن نوزدهم و بیسـتم میلادی نقش
پررنگـی ایفـا کـرد( .بـرای اطالعـی مختصر
از او ر.ک بـه :تشـکری بافقـی ،علیاکبر.
(« .)1389نهـاد رصافـی و کارکـرد تجارتخانۀ
جمشـیدیان در دورۀ قاجـار» .تاریـخ ایـران.
ش ،5بهـار ،1389صـص.)23-2
 .2بـرای اطلاع از گوشـهای از ایـن اقدامـات
ر.ک بـه :معتضـد ،خسرو .)1366( .حـاج
امینالضرب :تاریخ تجـارت و رسمایهگذاری
در ایـران .تهـران :جانزاده.
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اقتصاد ایران در نیمۀ دوم قرن سیزدهم قمری ،درنتیجۀ هجوم و رقابت استعمارگران و
مواردی چون رشد سرمایهداری آنان و نیاز شدید به مواد خام جهت تولید کاال ،یافتن
بازاری برای فروش کاالی خود و  ...موردِتوجه ویژۀ خارجیان قرار گرفت؛ این در حالی
بود که در ایران مناسبات و ساختار اقتصادی همچنان سنتی باقی مانده بود و در کشور
ابزار عمدۀ تولید کاال وجود نداشت؛ بنابراین باوجودِ تالش کمپانیهای ایرانی و رقابتشان
با همنوعان خارجی ،نبض اقتصادی کشور در عهد قاجار همچنان در دست تجار خارجی
بود و کاالهای ایرانی نیز به مرحلۀ تولید انبوه نرسید که با صدور آن به رقابت با کاالهای
خارجی بپردازد .تاجران و صرافان داخلی –به دلیل نداشتن ابزار قانونی و حمایت نهچندان
مهم و رسمی از سوی حکومت -نتوانستند در برابر رقبای قدرتمند خارجی از منافع خود
دفاع کنند و دچار انفعال شدند (شاهدی ،1390 ،صص )139-132در مقابل ،مؤسسههای
خارجی بهصورت روشمندتر و منظمتر به ارائۀ خدمات بانکی میپرداختند؛ بنابراین
طبیعی بود که درنتیجۀ مخالفت همتایان خارجی و رقابت سخت صرافان ایرانی با آنان
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و مشکالت مختصری که گهگاه با آن روبهرو میشدند (محبوبی اردکانی ،2537 ،ج،2
ص ،)89درنهایت ،صرافان ایرانی مغلوب رقبای خارجی شدند و بورژوازی نوپای ایرانی
نتوانست در برابر آنان دوام بیاورد .بعد از ورود گستردۀ خارجیان و گشایش ایران به روی
آنان ،ارامنه به ابتکار خود به ایجاد نفوذ روسیه کمک و سود زیادی کسب کردند؛ ازجمله
برادران تومانیان که در اکثر بازارهای شمال ایران بزرگترین صادرکنندۀ کاالهای ایرانی به
روسیه بودند (اوبن ،1362 ،ص )308و این امر سبب تمرکز پول در دست آنان میشد.
این زمان گرچه تالشهای زیادی برای صنعتیکردن کشور و انباشت سرمایه صورت
گرفت؛ ولی ساختار سیاسی-اقتصادی و تولیدی ایران عصر قاجار توانایی رقابت و ایستادگی
در برابر اقتصاد جهانی را نداشت .بعد از توجه روس به شرق دریای خزر ،اقتصاد خراسان
نیز به دست آنان افتاد و درنتیجۀ تأسیس نمایندگیهای بازرگانی و بهبود راهها ،از استرآباد
تا مشهد پر از کاالی روسی بود (کرزن ،1373 ،ج ،1صص )285-280و تومانیانها در این
روند نقش زیادی داشتند؛ آنها با صادرکردن مواد خام به خارج ،از سرمایهگذاری در صنایع
و تبدیل این مواد اولیه به کاالی تولیدی دور ماندند .گرچه تجار و پولداران بزرگی چون
امینالضرب و تومانیانها به همکاری و رقابت با همتایان خارجی میپرداختند؛ ولی فعالیت
آنان برخالف کشورهای غربی به دلیل فراهمنبودن بسترهای داخلی 1و اشکالتراشی رقبای
بیگانه برای گذر به مرحلۀ سرمایهداری و صنعتیکردن کشور ،به توسعۀ صنعت و پیشرفت
کشور منتهی نشد و اقدامات یکصدسالۀ آنان تنها ایران را بهعنوان یکی از دولتهای
ِ
عبارتدیگر زمینه را برای بسط فعالیت
پیرامونی به دایرۀ نظام اقتصاد جهانی نزدیکتر کرد؛ به
شرکتهای چندملیتی -که ریشۀ تاریخی آنها به اولین روزهای نظام سرمایهداری جهانی
برمیگردد و امپریالیسم بدون آنها وجود نداشت( -سوئیزی و دیگران ،1357 ،ص)85
فراهم نمود.
تجار داخلی چون تومانیانها بااینکه ثروت فراوانی هم در اختیار داشتند و در کوتاهمدت
مانع از سلطۀ انحصاری تجار فرنگی بر بازارهای داخلی شدند و به گزارش سیاحی روسی:
«این سد بزرگی برای تجارت روس بود که تمام تجارت ایران به دست ارامنه افتاده است»
(گزارش ایران  ،1363 ،...ص)18؛ ولی با وجود این تحرکات ،ایران در گذر از مرحلۀ
اقتصاد سنتی یاری نداد .همینطور ،عملیات آنان سرمایۀ تجاری و بهرهبر این کمپانی را
که درنتیجۀ رباخواری داخلی و تجارت با روسیه به دست آمده بود -بهصورت ،پول واوراق قرضه انباشته کرد و نگذاشت راه سرمایهداری ملی هموار شود و از طرفی ،تحرکی
در ساخت نظام ارباب-رعیتی -که یکی از پایههای استثمار داخلی بود و بیشتر روستائیان
و پیشهوران را قربانی کرد -ایجاد نکرد .همچنین اربابان زمینداری که به پول نیاز داشتند،

 .1ازجملـه موانــــع داخلـی ســــــر راه
صنعتیشـدن ایران ،ناامنـی و فقدان نظارت
پویـا در کشـور ،نبـود حامیـت دولتـی و
تعرفههـای حکومتـی ،اسـتبداد داخلـی و
بیسیاسـتی و تسـلیم در برابـر خارجیـان،
کمبـود راههـا و وسـایل حملونقـل آسـان،
بسـتهبودن جوامـع و نداشتن ارتبـاط بـا
دنیای خارج ،غلبۀ سـاختار زندگی روسـتایی
و عشـایری ،قـدرت بـاالی رسان ایلات
و حـکام محلـی ،نبـود معیارهـای مبادلـه
و اسـکناسهای مختلـف ،نبـود اوزان و
مقادیـر واحـد و  ...بـود( .بـرای اطلاع از این
موانـع داخلـی بـر رس راه توسـعۀ اقتصـاد و
صنعـت ر.ک بـه :ارشف ،احمـد.)1359( .
موانـع تاریخـی رشـد رسمایـهداری در ایران:
دورۀ قاجـار .تهـران :زمینـه .صـص126-89؛
فشـاهی ،محمدرضـا .)1360( .تکویـن
رسمایـهداری در ایران .تهران :گوتنربگ .صص
.)258- 231
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 .1گرچـه در اینکـه آیـا عنـوان فئودالیسـم
ایرانـی اصطلاح دقیقـی اسـت یـا خیـر،
اختالفِنظـر وجـود دارد و رصفِنظـر
از داوری دراینبـاره کـه خـود نیازمنـد
اثـری مسـتقل اسـت ،منظـور نویسـنده از
بهکارگیری این اصطالح ،تفاوتگذاشتن بین
اقتصاد سـنتی و پیشـامدرن ایران با نوسازی
اقتصاد اسـت که مشـخصاً با اسـتقرار رژیم
پهلـوی آغـاز شـد و همچنـان ادامـه دارد.

22

امالک خود را به تجار میفروختند (سوداگر ،1359 ،صص .)210-209این بود که تمرکز
پول در دست آنان باقی ماند؛ بنابراین بهنوبۀ خود نقش زیادی در وابستهکردن تجار خردهپا
به خود و مهمتر از آن در وابستگی سیاسی-اقتصادی ایران به استعمارگران خارجی و ضعف
بازار داخلی داشتند و هدف اصلی آنان کسب سود بود .اهمیت این موضوع برای این طبقه
چنان زیاد بود که در تحوالتی چون مشروطه ،دغدغۀ آنان پیروزی جنبش نبود و کسبوکار
برایشان اهمیت بیشتری نسبت به سیاسیشدن داشت (قیصری ،1389 ،ص)309؛ بنابراین
با تمام حضور و نقشی که بقیۀ تجار بهواسطۀ اقامت در خارج و آشنایی با افکار و ساختار
نوین در مشروطه داشتند ،مدرکی که نشان دهد شرکت تومانیانس در این حادثۀ بزرگ نقش
داشته در دست نیست و این شاید بهترین گواه سیاسینبودن این کمپانی باشد؛ بنابراین در
بهترین حالت یک طبقۀ بورژوازی جدید و اقتصاد وابستهتر در ایران شکل گرفت و ضعف
و ناکامی سرمایهداری ملی ،همچون روندی داخلی ادامه یافت.
ازجمله نتایج عملکرد کمپانیها ،سیاسی و اجتماعیشدن طبقۀ تجار بود که بعدا ً در
جریان جنبشهایی مانند رژی و مشروطیت و  ...نقشآفرینی کردند (حاضری و رهبری،
 ،1385صص )86-82و تجار داخلی از فرصتها و داراییهای خود برای ترقی کشور
و گذر از مرحلۀ فئودالیسم ایرانی 1به مرحلۀ سرمایهداری و رونق صنعتی استفاده کردند.
صدور مواد خام از مهمترین خصایص اقتصاد سنتی بود که به عبارتی غارت سرمایۀ ملی
به شمار میرفت و تومانیانها هم که از بزرگترین صادرکنندگان مواد خام بودند ،نقش
زیادی در خروج آن از کشور داشتند و در عوض مصنوعات خارجی وارد میکردند که
رقیبی برای تولیدات داخلی به شمار میرفت و از این منظر به قول حاجسیاح« :این تجارت
بهاینترتیب در اندک زمانی صنایع ایران را نابود و اهل ایران را پریشان و گرسنه خواهد کرد»
(حاجسیاح ،1356 ،ص .)210از مهمترین کارکردهای کمپانیهای تجاری توانایی مالی بود.
بعد از وامهایی که ناصرالدینشاه از خارجیها گرفت ،روزبهروز بر دامنۀ این بدهیها افزوده
میشد و در اواخر دورۀ قاجار ،عالوه بر روس و بریتانیا ،دولت مبلغ زیادی به شرکتهای
تجاری بدهکار بود؛ ازجمله به کمپانی برادران تومانیانتس (جمالزاده ،1384 ،ص)155؛ لذا
دولت در یک مقطع بدهکار تجار شد.
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کمپانی تجاری تومانیانتس و جنگ جهانی اول

وقوع جنگ جهانی اول در ایران ،باوجودِ اعالن بیطرفی دولت در برابر مهاجمان (ساکما،
 ،)293/6138آثار و تبعات زیادی در پی داشت و با شروع آن ،دورۀ جدیدی از حیات
کمپانی تومانیانتس هم آغاز شد و درواقع روند سقوط آنان را تسریع بخشید؛ چونکه آنان
که تا این زمان با پذیرفتن تابعیت روسیه ،هویت روسی یافته بودند ،تحت تأثیر تحوالت
انقالبی آنجا قرار گرفتند .با بروز جنگ میزان رشد صنایع و حجم بازرگانی کم شد و
دولت برای تأمین مخارج خود دائم ًا بر تجار فشار میآورد و جریان سریع تحوالت و
تمرکز جنگ در ایران ،دستاورد تجار را ویران کرد؛ بنابراین ،طبقۀ بورژوازی نوپای ایران که
درصدد سرمایهگذاری در صنایع بود ،ساقط شد (عیسوی ،1369 ،ص .)71بعد از انقالب
بلشویکی 1917م .روسیه ،مشاورالممالک وزیر مالیه در 12خرداد 1297قرارداد شیالت
روسها را لغو و با ضمانت تجارتخانۀ تومانیانتس به گریگور پطروویچ واگذار کرد
(تیموری ،1332 ،ص .)305این امر حاکی از اعتبار برادران تومانیان بود؛ گرچه کمی بعد
بلشویکها کاالهای تومانیانها را ضبط کردند و این باعث ورشکستگی آنان شد و آنها
در 1919م 1تجارتخانۀ خود را فروختند (هوویان ،1380 ،صص .)294-293در جریان
کمبود و قحطی بعد از جنگ -که دولت وقت ایران توانایی حل بحران را نداشت -برخی
افراد متنفذ و توانمند از بار مشکالت کاستند؛ ازجمله ،الکساندر تومانیان که  20اتاق در
بازار تهران اجاره کرده بود تا چند نفر از گدایان را اسکان دهد و غذایشان را تهیه کند
(مجد ،1387 ،ص .)40ناآرامیهای بعد از جنگ سبب شد این تجارتخانه کمتر از سابق
در امر تجارت وارد شود؛ گرچه بخش عمدۀ گندم خراسان به آنان فروخته میشد (ساکما،
 )240/7620اما به جای صادر کردن ،بیشتر به مصرف داخلی میرسید .از طرفی نظر به
اینکه بخشی از فعالیت تومانیانها در روسیه متمرکز بود ،تجارت و مناسبات بازرگانی
آنان با وقوع انقالب روسیه و تحوالت داخلی آنجا ،متوقف شد .بنابراین میزان عملیات
تجارتخانۀ فوق روزبهروز کاهش یافته و به گزارش احتشامالسلطنه:
«تومانیانس تاجر و صرافزادۀ معروف ارمنی در طول چهل سال اول قرن 14ق
طرف حساب و حوالجات داخلی دولت بود و کارش به ورشکستگی کشید و
مدت چهلوچند سال پروندۀ او وسیلۀ سوءاستفادۀ متصدیان مربوط و داراییاش
چند صد برابر بدهیهایش در ادارۀ ورشکستگی معطل مانده بود» (احتشامالسلطنه،
 ،1363ص.)219
تا این زمان تومانیانها پول زیادی جمع کرده بودند و بخش زیادی از ثروتشان ،درواقع
پولهایی بود که مردم به آنان سپرده بودند .بعد از انقالب بلشویکی 1917م .روسیه اموال

 .1در جریـان امضـای قـرارداد 1919م
وثوقالدولـه متهـم شـد کـه از انگلیـس
دویسـت هـزار تومـان رشـوه گرفتـه اسـت.
خـود او گفتـه بـود بـرای خریـد اسـلحه و
مهمات بـوده اسـت .وقتـی تجارتخانـۀ
تومانیانـس در آسـتانۀ ورشکسـتگی قـرار
گرفـت ،وثـوق با توجه به سـابقۀ دوسـتی با
ایـن تجـار ،جهـت مامنعت از ورشکسـتگی
آنهـا برخـی از امالکشـان را کـه بدهـکاران
بهعنـوان وثیقـه گرفتـه بودنـد بـا همیـن
مبلـغ خریـداری کـرد (اسـناد محرمانـۀ
وزارت خارجـۀ انگلیـس( .ج.)1377( .)3
(جـواد شیخاالسلامی ،مرتجم) .تهـران :بنیاد
موقوفـات دکتر افشـار .صـص.)68-67
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آنان را ضبط کرد و کارشان در ایران نیز دچار وقفه شد و سپردهگذاران همگی پولهای
خود را بیرون کشیدند (فاتح ،1309 ،صص )321-320؛ بنابراین از زمان شکلگیری این
نهاد اقتصادی تا وقوع جنگ جهانی اول ،گرچه یک دورۀ تقریب ًا یک قرنی ،شاهد فعالیت
و شکوفایی تجارتخانه و صرافخانۀ تومانیانتس هستیم باوجودِاین بهیکباره با بحران
مواجه و دارایی شعبۀ روس آن مصادره شد و در ایران هم مردم طلبکار ،سپردههای خود
را میخواستند؛ بنابراین در آستانۀ تأسیس رژیم پهلوی حکم توقیف آن تجارتخانه صادر
شد (تاریخچۀ سیسالۀ بانک ،1338 ،...ص .)50بهعالوه تبعات منفی جنگ جهانی اول،
فرصتطلبی رقبای آن ازجمله انگلیس و تغییر و تحول سیاسی در کشور ایران و روسیه هم
نقش مهمی در سقوط این کمپانی ایفا کرد.
تحوالت سیاسی-اقتصادی بعد از انقالب اکتبر تجارتخانۀ فوق را با بحران مواجه
کرد؛ هم سرمایهگذاریهای نقدی و غیرِنقدی آن در شهرهای روسیه به دست دولت شوروی
ضبط شد و هم وامهایش در دست بدهکاران باقی ماند و به همین دلیل دچار ورشکستگی
شد و بعد از کودتای سوم اسفند  ،1299برادران تومانیانتس با نامهای از رضاخان سردار
سپه تقاضای کمک کردند (شاهدی ،1381 ،صص .)225-223آنان در این نامه بحرانها و
مشکالت مالی-اقتصادی خود طی جنگ جهانی ،ایراندوستی و خدمات ارزنده در عرصۀ
تجارت داخلی و خارجی را به رضاخان سردار سپه گوشزد و از او تقاضا کردند تا نگذارد
حق آنان تضییع و اموالشان غارت شود .در این زمان بسیاری از طلبکاران کمپانی مذکور،
اموال خود را طلب کردند (کمام4/30/16/87 ،؛ کمام4/30/16/64 ،؛ کمام.)4/30/43/94،
ِ
موجب سندی در 24مرداد 1302تجارتخانۀ تومانیانتس تمام امالک منقول و غیرمنقول
به
خود را در داخل کشور به رهن دولت درآورد (ساکما ،)240/23421 ،تا بدینوسیله از
مصادره آنها ممانعت کند .بااینحال کمپانی برادران تومانیانتس بعدازآن دیگر هیچوقت قد
علم نکرد و این مؤسسه مالی-تجاری نتوانست از کام ورشکستگی رها شود و پرونده این
کمپانی بسته شد.

نتیجهگیری

در مناسبات اقتصادی ایران قرن نوزدهم میالدی ،کمپانیهای تجاری نقش پررنگی در توسعۀ
مناسبات اقتصادی داخلی و روابط عصر قاجار با دیگر کشورها داشتند که از مهمترین این
نهادها میتوان به کمپانی برادران تومانیانتس از ارامنۀ تبریز اشاره کرد که در اکثر شهرهای
مهم ایران و حنوب روسیه نمایندگی برپا کردند .این مؤسسۀ مالی-تجاری که از طریق
خریدوفروش کاال ،و ورود و صدور مواد خام سود کالنی به دست آورده بود ،از فرصتی
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که داشت برای سرمایهگذاری صنعتی داخلی و خارجی بهره نبرد و بیشتر به امور صرافی و
بانکداری و وامدهی پرداخت و شعبههای آن در شهرهای روسیه نیز بیشتر به دنبال کسب
سود و نقدکردن اجناس در کوتاهمدت بود .از طرفی وجود موانع داخلی و خارجی ازجمله
رشدنکردن صنعت و سرمایهداری ،و فقدان سیاستگذاری مشخص و واحد اقتصادی باعث
شد تا تومانیانها دارایی و پول خود را به امور کشاورزی و زمینداری اختصاص دهند
و از این طریق به تهیه و تولید مواد موردِنیاز و پرفروش بازارهای خارجی ،بهخصوص
روسیه بپردازند .این روند به وابستگی رعایای داخلی به آنان انجامید و بدینوسیله بخشی از
ساختار زمینداری ارباب-رعیتی در کشور شکل گرفت .وجود مناسبات فئودالی در مملکت
سبب شد بورژوازی نوپا به امور غیرِصنعتی روی بیاورد و تومانیانها نتوانستند واحد مستقل
اقتصادی تشکیل دهند؛ بنابراین تنها دستاوردشان گسترش تجارت با دنیای خارج بود و در
این زمینه نیز در رقابت نابرابر با همتایان خارجی به حاشیه رانده شدند .حتی ،آنان برای
سهولت کار و دورزدن محدودیتهای دولتی و گمرکی در یک دوره تابعیت دولت روس
را نیز پذیرفتند و با ایجاد تجارتخانهها و کاروانسراها در شهرهای مختلف ایران و روسیه
ِ
صورت مستقیم و بدون واسطه به صدور و ورود کاال اقدام کردند .بدینوسیله ،یک فرصت
به
طالیی برای صنعتیکردن کشور و برقراری مناسبات سرمایهداری ملی را از دست دادند
و خواهناخواه زمینۀ نفوذ اقتصادی و امپریالیسم تجاری روسیه در ایران و تثبیت وابستگی
سیاسی-اقتصادی کشور به نظام اقتصاد جهانی را فراهم کردند .گرچه فعالیت آنان در مقابل
تجار و سرمایهداران خارجی در کوتاهمدت مانع از سلطۀ سریع و انحصاری سرمایۀ خارجی
شد؛ ولی راه را برای سلطۀ راحتتر و هرچه بیشتر سرمایۀ خارجی و بالطبع ،وابستگی
اقتصادی ایران به استعمارگران فراهم کرد .ایران عصر قاجار با نزدیکی به دایرۀ نظام اقتصاد
جهانی ،همچنان در مرحلۀ وابستگی قرار داشت و بهترین گواه اثبات این فرضیه ،وقوع جنگ
جهانی و تأثیرات بسیار مخرب آن بر حیات ایران بود ،که در مدتی اندک ،نهادی اقتصادی
چون کمپانی تومانیانتس به ورشکستگی کامل گرفتار شد و اموال آن در ایران و در روسیه
مصادره شد.

کرونولوژیاقداماتمهمکمپانیتومانیانس

1257ق :سال تأسیس کمپانی تومانیانس در تبریز.
1306ق :رویآوردن تومانیانسها به زمینداری و خرید اراضی وسیع در گیالن و آذربایجان.
1309ق :ورود به عرصۀ بانکداری و پرداختن به امور صرافی.
1315ق :دادن دو کرور (یکمیلیون تومان) وام به افراد نظام.
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 1317ق :دادن وام به مظفرالدینشاه بهجای روسیه.
1318ق :واگذاری وام دوم به مظفرالدینشاه.
1321ق :پذیرفتن تابعیت روسیه و تأسیس شعبهای از کمپانی تومانیانس در شهر بندری
باکو.
1323ق :مالقات تومانیانها در بندر باکو با مظفرالدینشاه قاجار در سفر به فرنگ و
پذیرایی از وی و همراهانش در این سفر در بندر باکو.
1328ق :گشایش شعبهای در بندر گز و دادن وام به بازاریان آنجا.
1330ق :غارت اموال کمپانی تومانیانس در رشت.
1334ق :دادن وام به ادارۀ مالیۀ قزوین.
1335ق :دادن وام به ادارۀ ژاندارمری.
1337-1336ق :حمل کاال از آستارا به اردبیل در بحبوحۀ جنگ جهانی اول.
1338ق :ورشکستگی کمپانی برادران تومانیانتس و ضبط کاالها و اموال تومانیانها در باکو
توسط بلشویکها.
1339ق :فروش ساختمان کمپانی تومانیانس در باکو.
1341ق :توقیف کمپانی تومانیانس در ایران و دادن اموال منقول و غیرمنقول آن به رهن
دولت و توزیع دارایی این کمپانی به طلبکاران.

منابع

اسناد:

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکما):

ش سند  ،293/2973ش بازیابی 13/1/11601؛ ش سند  ،293/6138ش بازیابی 13/1/14769؛ ش

سند  ،240/1078ش بازیابی 13/1/1078؛ ش سند  ،340/4078ش بازیابی 13/1/4073؛ ش سند

 ،290/2438ش بازیابی 13/1/2438؛ ش سند  ،240/23421ش بازیابی ندارد.؛ ش سند ،240/14874

ش بازیابی 13/1/14784؛ ش سند  ،240/48430ش بازیابی 13/1/48430؛ ش سند  ،293/1025ش
بازیابی 12/9614؛ ش سند  ،240/18139ش بازیابی 13/1/17997؛ ش سند  ،240/7620ش بازیابی
.13/1/7620

کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی (کمام):

دوره  ،4کارتن ،30ج ،16پروندۀ 43؛ دوره  ،4کارتن ،30ج ،16پروندۀ 64؛ دوره  ،4کارتن ،30ج ،16پروندۀ
87؛ دوره  ،4کارتن ،30ج ،16پروندۀ .94

ادارۀ اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه (استادوخ):

سال 1323ق ،کارتن  ،26پروندۀ  ،5ص 12؛ سال 1328ق ،کارتن  ،51پروندۀ  ،5ص .9
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کتبفارسی

آدمیت ،فریدون .)1985( .ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران( .ج .)1سوئد :کانون کتاب ایران.

احتشامالسلطنه .)1363( .خاطرات احتشامالسلطنه( .محمدمهدی موسوی ،کوششگر) .تهران :زوار.

اسناد محرمانۀ وزارت خارجۀ انگلیس( .ج( .)1377( .)3جواد شیخاالسالمی ،مترجم) .تهران :بنیاد موقوفات
دکتر افشار.

اشرف ،احمد .)1359( .موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران :دورۀ قاجار .تهران :زمینه.

افشار ،ایرج ( .)1359اوراق تازهیاب از مشروطیت .تهران :جاویدان.

امینالدوله ،میرزاعلیخان .)1354( .سفرنامه .تهران :توس.

انتنر .مروین .)1369( .روابط بازرگانی روس و ایران( .احمد توکلی ،مترجم) .تهران :بنیاد موقوفات دکتر
محمود افشار.

اوبن .اوژن .)1362( .ایران امروز1906-7 :م( .علیاصغر سعیدی ،مترجم) .تهران :زوار.
ایوانف ،م .س .)1356( .تاریخ نوین ایران( .هوشنگ تیزابی ،مترجم) .تهران :طوفان.

بارییر .ج .)1363( .اقتصاد ایران .تهران :مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی.

بایبوردیان ،واهان .)1357( .نقش ارامنه در تجارت بینالمللی تا پایان سدۀ هفدهم( .ادیک باغدارساریان،
مترجم) .تهران :بینا.

بزرگامید ،ابوالحسن .)1363( .از ماست که بر ماست .تهران :دنیای کتاب.

بهرامی ،عبداهلل .)1363( .خاطرات :از آغاز ناصرالدینشاه تا آخر کودتا[ی رضاخان] .تهران :علمی.

تاریخچۀ سیسالۀ بانک ملی ایران .)1338( .تهران :بانک ملی ایران.

ترابی فارسانی ،سهیال .)1384( .تجار ،مشروطیت و دولت مدرن .تهران :نشر تاریخ ایران.

تیموری ،ابراهیم .)1332( .عصر بیخبری .تهران :اقبال.

جکسن ،ویلیامز .)1352( .سفرنامه :ایران گذشته و حال( .فریدون بدرهای و منوچهر امیری ،مترجمان).
تهران :خوارزمی.

جمالزاده ،محمدعلی .)1384( .گنج شایگان :اوضاع اقتصادی ایران .تهران :سخن.

جورابچی ،محمدتقی .)1386( .خاطرات :حرفی از هزاران که اندر عبارت آید( .علی قیصری ،کوششگر).
تهران :نشر تاریخ ایران.

حاجسیاح .)1356( .خاطرات( .حمید سیاح ،کوششگر)( .سیفاهلل گلکار ،مقدمهنویس) .تهران :امیرکبیر.
دانشپور ،عبدالحسین( .بیتا) .بانک شاهنشاهی و امتیاز .بیجا :نامۀ مظفر.

دولتآبادی ،یحیی .)1362( .حیات یحیی( .ج .)4تهران :عطار.
رزاقی ،ابراهی .)1367( .اقتصاد ایران .تهران :نی.

رواسانی ،شاپور .)1388( .دین و حکومت در ایران .تهران :امیرکبیر.

روشن ،محمد .)1352( .مشروطۀ گیالن :از یادداشتهای رابینو .رشت :صدری.

سپهر ،عبدالحسینخان1368( .الف) .یادداشتهای ملکالمورخین( .عبدالحسین نوایی ،کوششگر).

ڪنجینۀاسناد،شامرۀ 107

27

نصرالله پورمحمدی املشی
مسعود آدینهوند
تهران :زرین.

سپهر ،عبدالحسینخان1368( .ب) .مرآۀ الوقایع مظفری( .عبدالحسین نوایی ،کوششگر) .تهران :زرین.

سوئیزی ،پل و دیگران .)1357( .شرکتهای چندملیتی و کشورهای توسعهنیافته( .سعید رهنما ،مترجم).
تهران :بهاران.

سوداگر ،محمد .)1359( .نظام ارباب-رعیتی در ایران .تهران :پازند.

سیف ،احمد .)1373( .اقتصاد ایران در قرن نوزدهم .تهران :چشمه.

شاهدی ،مظفر .)1381( .تاریخ بانک استقراضی روس در ایران .تهران :مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت
امور خارجه.

ـــــــــــــ( .)1387تاریخ بانک شاهنشاهی ایران .تهران :بانک مرکزی ،پژوهشکدۀ پولی و بانکی.
شریعتزاده ،اصغر .)1371( .فرهنگ مردم شاهرود .تهران :علمی و فرهنگی.

عبدالرؤف ،میرزا سراجالدین .)1369( .تحف بخارا( .محمد اسدیان ،کوششگر) .تهران :بوعلی.

عیسوی ،چارلز .)1369( .تاریخ اقتصادی ایران( .یعقوب آژند ،مترجم) .تهران :گستره.

عینالسلطنه ،قهرمانمیرزا .)1374( .روزنامۀ خاطرات( .ج( .)5منوچهر سالور و ایرج افشار ،گردآورندگان).
تهران :اساطیر.

فاتح ،مصطفی .)1309( .پول و بانکداری .تهران :مطبعۀ روشنایی.

فخرایی ،ابراهیم .)1352( .گیالن در انقالب مشروطه .تهران :جیبی.

فشاهی ،محمدرضا .)1360( .تکوین سرمایهداری در ایران .تهران :گوتنبرگ.
فوران ،جان .)1388( .مقاومت شکننده( .احمد تدین ،مترجم) .تهران :رسا.

مظفرالدین قاجار ،شاه ایران .)1390( .سفرنامۀ سوم مظفرالدینشاه به فرنگ( .محمدنادر نصیری مقدم،
کوششگر) .تهران :کتابخانۀ مجلس شورای اسالمی.

کاساکوفسکی .آ .و .)1355( .خاطرات( .عباسقلی جلی ،مترجم) .تهران :سیمرغ.

کاظمزاده ،فیروز .)1354( .روس و انگلیس در ایران : ۱۹۱۴-۱۸۶۴پژوهشی دربارۀ امپریالیسم( .منوچهر
امیری ،مترجم) .تهران :جیبی.

کرزن ،جورج .)1373( .ایران و قضیۀ ایران( .ج1و( .)2غالمعلی وحید مازندرانی ،مترجم) .تهران :علمی و
فرهنگی.

گزارش ایران به سال ۱۳۰۵ق۱۸۸۷/.م .از یک سیاح روس( .)1363( .مترجم ،عبداهلل)( .محمدرضا نصیری،
کوششگر) .تهران :طهوری.

لمبتون ،آ .س .)1375( .ایران عصر قاجار( .سیمین فصیحی ،مترجم) .تهران :جاودان خرد.

لیتن ،لرد .)1367( .ایران از نفوذ مسالمتآمیز تا تحتالحمایگی( .مریم میراحمدی ،مترجم) .تهران :معین.

مجد ،محمدقلی .)1387( .قحطی بزرگ( .محمد کریمی ،مترجم) .تهران :مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای
سیاسی.

محبوبی اردکانی ،حسین .)2537( .تاریخ مؤسسات تمدنی جدید در ایران( .ج .)2تهران :دانشگاه تهران.

محمدی ،ولیاهلل .)1347( .بانک و عملیات بانکداری .تهران :مؤسسۀ عالی حسابداری.
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محمدی ،ولیاهلل .)1345( .سازمان بانکی ایران .تهران :مؤسسۀ عالی حسابداری.

معتضد .خسرو .)1366( .حاج امینالضرب :تاریخ تجارت و سرمایهگذاری در ایران .تهران :جانزاده.
ناطق ،هما .)1373( .بازرگانان .تهران :توس.

ولی ،عباس .)1380( .ایران پیش از سرمایهداری( .حسن شمسآبادی ،مترجم) .تهران :مرکز.
هوویان ،آندرانیک .)1380( .ارمنیان ایران .تهران :قومس.

مقال هها:

بیات ،کاوه« .)1375( .بانک در ایران» .دانشنامۀ جهان اسالم( .ج( .)2غالمعلی حداد عادل ،ناظر) .تهران :بنیاد
دایرۀالمعارف اسالمی.

تشکری بافقی ،علیاکبر« .)1389( .نهاد صرافی و کارکرد تجارتخانۀ جمشیدیان در دورۀ قاجار» .تاریخ
ایران .ش ،5بهار  ،89صص.23-2

حاضری ،علیمحمد و رهبری ،هادی« .)1385( .بررسی ماهیت طبقاتی تجار در دورۀ قاجار» .جامعهشناسی.
ش ،25بهار  ،85صص.92-66

شاهدی ،مظفر« .)1390( .رقابت بانک شاهنشاهی ایران با صرافان ایرانی» .تاریخ روابط خارجی .شمارۀ،46
بهار ،90صص.158-129

قیصری ،علی« .)1389( .تاجران بدون مرز» .چاپشده در کتاب :جنگ و صلح در ایران دورهی قاجار و
پیامدهای آن در گذشته و اکنون( .حسن افشار ،مترجم) .تهران :مرکز .صص.353-309
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