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Abstract:

Purpose: Bandar Gaz a small town at the southeast end of the Caspian Sea turned to 
trade center with Russia when Russian merchnts established their business there in 
mid-nineteenth century. However, after the construction of the Trans-Caspian Railway 
the focus of Russians moved to Khorasan. Then prominent Iranian merchants, Amin 
al-Zarb brothers and and Thumanian brothers, established their offices in the city. This 
paper reports the development of the city from Mid 19th-to Mid 20th century.

Method and Research Design: Data is gathered from archival records and library ma-
terials

Findings and Conclusion: Commerdial importance and geograchical advangtages led 
to the construction of port facilities. As the result, Russian as well as Iranian merchants 
were attacted to the area. Later development of the port, however, was due to the Ira-
nian merchnts who remained active after Russians left the area. 

Keywords:
Bandar Gaz; Merchants; Thumanian (Thumanitus); Amin al-Zarb.

Citation: 

Adelfar, B., Adinehvand, M. (2019). Bandar Gaz and Iranian merchants: Amin al-Zarb 

and Thumanian. Ganjine-ye Asnad, 29(4), 42-72.  (In persian)

BagherAli Adelfar1  | Masoud Adinevand2

 Bandar Gaz and Iranian merchants: 

Amin al-Zarb and Thumanian

1. Associate professor, Department of 

History, Imam khomeini international 

university, Qazvin, I. R. Iran, 

(Corresponding Author).

badelfar@yahoo.com

2. PhD of History, Department of 

History, Imam khomeini international 

university, Qazvin, I. R. Iran. 

masoud.adineh66@yahoo.com

Copyright © 2020, NLAI (National  

Library & Archives of I. R. Iran). This 

is an Open Access article distributed 

under the terms of the Creative Com-

mons Attribution 4.0 International, 

which permits others to download this 

work, share it with others and adapt 

the material for any purpose.

Historical research



باقـرعلی عادل فر1  |  مسعـــود آدینه وند2

چڪیده:

بندر گز و فعالیت تجار ایرانی در دورۀ قاجار: 
امین الرضب ها و تومانیان ها

امام  بین املللی  دانشگاه  تاریخ،  دانشیار   .1

)نویسندۀ مسئول(  ایران،  قزوین،  خمینی 

badelfar@yahoo.com

2. دکرتای تاریخ ایران بعد از اسالم، دانشگاه 

masoud. بین املللی امام خمینی  قزوین، ایران

adineh66@yahoo.com

 هدف: بندر گز در جنوب شرقی دریای خزر بعد از ورود روس ها رونق گرفت. هدف روس ها در بندر 

گز سیطرۀ تجاری، و مهم تر از آن سلطه بر ایالت خراسان بود. پس از توسعۀ راه آهن روسیه به شرق 

خزر، برتری آن ها در بندر گز کاهش یافت. محمدحسن و محمدحسین امین الضرب و تومانیان ها برخی 

ازجمله تاجران ایرانی بودند که به فعالیت در این بندر کوچک ولی مهم پرداختند. هدف مقاله حاضر 

تحلیل فعالیت های آنهاست.

روش/ رویکرد پژوهش: داده ها از اسناد آرشیوی و منابع کتابخانه ای استخراج شده است.

یافته ها و نتیجه گیری: اهمیت تجاری و موقعیت جغرافیایی بندر گز سبب رونق تأسیسات بندری و 

فعالیت تجار خارجی و داخلی دورۀ قاجار در آن جا شد. تجار ایرانی بعداز مدت ها تجارِت باواسطه با 

روسیه و با به دست آوردن سرمایه و استفاده از ضعف تجاری روسیه در بعداز جنگ جهانی اول، خود 

به بازرگانی در این بندر پرداختند و باعث رونق آن شدند.

ڪلیدواژه ها: 
بندر گز؛ قاجار؛ تجار ایرانی؛ امین الرضب ها؛ تومانیان ها (تومانیانتس).

استناد: 

عادل فر، باقر؛ آدینه وند، مسعود. (1398). بندر گز و فعالیت تجار ایرانی در دورۀ قاجار: امین الرضب ها و تومانیان ها. گنجینۀ 

اسناد، 29 (4)، 72-42.

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا(چاپـــی): 3652-1023 |  شاپـــا(الکرتونیکــــی): 2538-2268 

     10.22034/GANJ.2019.2396 :                   شنـاسانۀ برمنود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID ,   منایـــه در 

 سال 29، دفرت4، زمستان 1398  |  صص: 42- 72 (31)

تاریخ دریافت: 1396/8/27|   تاریخ پذیرش: 1397/11/7

گنجینـــۀ اسنـــاد
»116«

تحقیقات تاریخے



44
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

مقدمه
دورۀ قاجار درزمینۀ مداخله و مشارکت بازرگانان و تجار داخلی در وضعیت سیاسی-
اقتصادی و اجتماعی ایران، مرحله ای مهم بود و در نیمۀ دومِ حکومت این سلسله یعنی 
از زمان ناصرالدین شاه به بعد، بر شدت نفوذ و مداخلۀ این طبقه افزوده شد. استعمارگران 
به ویژه روسیه و انگلیس، از اوایل دورۀ قاجار با ایران ارتباط برقرار کردند و از طرق مختلف 
امتیازاتی گوناگون از کشور گرفتند. دولت روسیه بعداز پیروزی در دو بار جنگ با ایران، با 
عهدنامه های گلستان و ترکمانچای سلطۀ سیاسی و اقتصادی خود را تضمین و تثبیت کرد و 
بدین وسیله گامی دیگر در راستای تحقق وصیت نامۀ ساختگی و یا واقعی پطر کبیر -مبنی بر 
دستیابی به آب های آزاد- به سوی جنوب برداشت و به بهانه های مختلف ازجمله برقراری 
آرامش و گسترش تمدن در میان صحرانشینان شرق دریای خزر به نوار ساحلی این حوزۀ 
آبی وارد شد. ُعّمال این دولت تجهیزات و تأسیسات خود را در استرآباد و به ویژه در بندر گز 
مستقر کردند و با اطالع از موقعیت سوق الجیشی آن، برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی 
خود تالشی یک صدساله را آغاز کردند. تمرکز روس ها در دهانۀ جنوب شرق خزر موجب 
توسعۀ این نواحی و ایجاد تأسیسات زیادی شد و در ادامۀ این اقدامات بود که در محل 
روستای قدیمی جز تأسیسات بندری بنا شد. ایجاد لنگرگاه ها و انبارهای مختلف در گز 
نشان دهندۀ اهمیت تجاری این بندر برای روسیه بود و تجار روسی تا اواخر دورۀ قاجار بر 
بندر مذکور سلطه داشتند. هم زمان با فعالیت های تجار بیگانه، تجار بومی ایران نیز به تدریج 
با بازرگانی، بانکداری و صرافی، صنایع و سرمایه گذاری در زمینه های مختلف آشنا شدند و 
باوجود تمام موانع و مشکالت به سرمایه گذاری پرداختند؛ ازجمله درزمینۀ توتون و تنباکو در 
زمان ناصرالدین شاه، و تأسیس کارخانۀ برق در دوران بعد )ناطق، 1373، صص 163-172 و 
210-228(. پس ازاین، تجار ایرانی که راه های کسب سود را شناخته بودند و پول زیادی هم 
به دست آورده بودند، از اینکه بخشی از ثروت خود را به سرمایه گذاری در شهرها و بندرها 

اختصاص دهند، باکی نداشتند.
از مهم ترین اراضی محل فعالیت تجار خارجی -به ویژه روسیه- بندر گز و استرآباد بود 
که تجار ایرانی نیز متوجه اهمیت آن شده بودند؛ بنابراین با کاهش حضور تجار خارجی در 
نیمۀ دوم حکومت قاجار در این مناطق، تجار ایرانی به این مناطق توجه کردند و قسمتی از 
دارایی خود را به تجارت، کشاورزی، و صنعت در این مناطق اختصاص دادند. گرچه موانعی 
نیز وجود داشت که مالکیت خصوصی ضعیف را به شدت تهدید می کرد -هم چون استبداد 
عمال دولت و گماشتگان محلی چون کالنتران و داروغه ها و باج ستانی آن ها از این تجار، 
و مصادرۀ اموال و ناامنی- بااین حال عده ای از تجار به موضوع سرمایه گذاری در این مناطق 

باقـرعلی عادل فر  
مسعـــود آدینه وند



45
گنجینۀ اسناد، سال 29، دفرت چهارم، زمستان 1398، شامرۀ پیاپی 116

توجه کردند؛ ازجمله امین الضرب ها )پدر و پسر( و برادران تومانیان که در آن زمان جزء 
متمولین و ثروتمندان کشور به شمار می رفتند.

در آثار زیادی به نقش تجار ایرانی در دورۀ قاجار توجه شده است؛ ولی بیشتر این 
آثار، تجارت و بازرگانی و عملکرد سیاسی و رابطۀ این تجار با ساختار حکومت را بررسی 
کرده اند. در بین این آثار کتاب هما ناطق )1373( دربارۀ نقش و کارکرد تجار ایرانی درزمینۀ 
توتون و تنباکو مطالبی ارزنده دارد. کتاب سهیال ترابی فارسانی )1384( هم رابطۀ تجار با 
مشروطه خواهی و تأسیس دولت نوین در ایران را بررسی کرده است. احمد سیف )1375(، 
احمد اشرف )1359(، و محمدرضا فشاهی )1360( و توحیدلو )1394( نیز دربارۀ علل 
رشدنکردن سرمایه گذاری تجار ایرانی در داخل کشور، از زاویۀ ساختار سیاسی و اجتماعی 
و اقتصادی قلم فرسایی کرده اند؛ ولی به حضور و فعالیت امین الضرب ها و تومانیان ها -که از 
تاجران عمده و اصلی دورۀ قاجار بوده اند- در محدودۀ بندر گز اشاره ای نکرده اند. در بین 
مقاالْت مقالۀ حجت فالح توتکار )1386( با اشاره به نقش امین الضرب ها در اخذ دستاوردهای 
تمدنی، و مقالۀ امیل هاکوپیان )1380( با بررسی تجارت خانۀ تومانیانتس ارمنی اهمیت دارند. 
مرتضی نورایی و النا آندریوا )1388( و مرتضی نورایی و مینا سعادت )1389( نیز به مسئلۀ 
حضور روس ها و مالکیت آن ها در سواحل ایرانی دریای خزر و نقش آن ها در اقتصاد تجاری 
ایراِن دورۀ قاجار اشاره کرده اند. شیرین مهدوی )1379( گرچه به زندگی امین الضرب ها و 
اقدامات او در عرصه های مختلف تجارت داخلی و خارجی توجه کرده است، ولی دربارۀ علل 
و روند حضور او در بندر گز اطالعاتی به دست نمی دهد. کتاب اسداهلل معطوفی )1374( نیز 
گرچه دربارۀ موقعیت بندر گز اطالعاتی دارد، ولی به حضور این تجار در آن جا و فعالیت های 
تجاری شان اشاره ای نکرده است. چنین به نظر می رسد که موضوع شکل نگرفتن سرمایه داری 
تجاری در ایران دورۀ قاجار به وسیلۀ تجار بومی، مانع از توجه به این موضوع شده که پابه پای 
تجار خارجی، برخی از تجار ایرانی هم در مناطق گمرکی و بندری ازجمله بندر تازه تأسیس 

»گز« به فعالیت در عرصه های مختلف تجاری پرداخته اند.
نویسندگان مقالۀ حاضر باتوجه به نقش مهم تجار ایرانی دورۀ قاجار درزمینۀ تجارت و 

فعالیت های بازرگانی در کشور، درصدد پاسخ به این پرسش ها هستند:
1. علل و روند تأسیس بندر گز و توسعۀ آن در دورۀ قاجار چگونه بوده است؟
2. مهم ترین تجار ایرانی که در بندر گز فعالیت می کرده اند، چه کسانی بوده اند؟
3. این تجار بیشتر در چه عرصه هایی، به فعالیت و سرمایه گذاری پرداخته اند؟

در دورۀ قاجار، باوجودآنکه برتری تجاری همچنان با خارجیان )ازجمله روسیه و انگلیس( 
بود و بخش عمدۀ مبادالت بازرگانی را تجار و نمایندگان دول استعمارگر انجام می دادند، ولی 

بندر گز و فعالیت تجار ایرانی 
در دورۀ قاجار: امین الرضب ها و...
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مداخلۀ بازرگانان ایرانی در امور تجاری و غیرتجاری، در محدودۀ بندر گز و بسیاری از دیگر 
نقاط مهم کشور در این دوره، به خوبی نشان دهندۀ شکل گیری نوعی »سرمایه گذاری بومی« در 
ایران است و این موضوع حاکی از تالش این تجار در درگیرشدن با مسائل پولی و اقتصادی 

کشور است.

حضور روسیه در جنوب رشق دریای خزر و روند تأسیس بندر گز
ازجمله مهم ترین اراضی واقع در جنوب شرق دریای خزر در عهد قاجار، روستایی موسوم 
به جز )گز، کناره( بود که بعداً به بندر گز معروف شد. گز در 48کیلومتری غرب گرگان و 
20کیلومتری غرب بندر شاه )بندر ترکمن کنونی( قرار دارد )دهخدا، 1345، ذیل حرف ب: 
ص312(. »گز« ازطرف شمال به خلیج گرگان )خلیج استرآباد(، از مشرق به بخش حومۀ 
شهرستان کردکوی، از جنوب به شهرستان دامغان، و از مغرب به شهرستان بهشهر محدود 
است )خسروی، 1375، ج4، ص275(. تا قبل از دورۀ ناصرالدین شاه شرق مازندران و ایاالتی 
چون استرآباد -که بندر گز بعداً در این قلمرو ساخته شد- وضع ارتباطی مناسبی نداشت و 
شهرهای آن جا مناطقی بسته بودند )ژوبر، 1347، ص358(. این بندرگاه )بندر گز( در مجاورت 
روستای قدیمی جز قرار داشت و وجه تسمیۀ آن نیز به همین دلیل بود. آب وهوای آن جا معتدل 
و مرطوب بود؛ ولی شرایط زیستن در آن دشوار بود، چون شرایط دوران پیشامدرن بود که 
امکانات بهداشتی و تکنیک های پزشکی پیشرفته و همگانی وجود نداشت. در زمان قاجار 
خانه ها در بندر گز از فرط رطوبت، روی چوب ساخته می شدند )میرزا ابراهیم نامی، 2535، 
ص35(. بااین حال نزدیکی به دریا و داشتن اراضی حاصلخیز موجب می شد که بومیاْن این 
سختی را به جان بخرند و در آن جا سکونت کنند. رابینو1 می نویسد: »گز که در دومیلی ساحل 
خلیج استرآباد واقع و به انزان متعلق است، نُه محله دارد؛ کوی خیل، تمیسکنه خیل، بای خیل، 
کردخیل، بادخیل، کرزمحله، محلۀ شاه، کوه صحرا و شاه پسند که میان جنگل واقع است و 
فعالً مسکون نیست. گز 450 خانوار جمعیت دارد و تا اوایل قرن 20م قسمت عمدۀ سکنه 
آن اسب داشته و بین بندر گز و استرآباد چارواداری می کردند؛ ولی اخیراً متوجه شده اند که 
سود پنبه کاری بیشتر است و لذا اسب خود را فروختند« )رابینو، 1365، ص113(. انزان یکی 
از نواحی و بلوکات مهم ایالت استرآباد به شمار می رفت که از روستای کردمحله در شرق تا 
روستای نوکنده در غرب، به طول پنج و عرض دو کیلومتر، تا کوهستان ادامه داشت و از سه 
محله تشکیل شده بود؛ کردمحله، میان محله، مسکرمحله )ملگونوف، 1376، صص 140، 150(.
آمدن روس ها به استرآباد و آشوراده، عاملی مهم در رونق گز و تبدیل آن به بندر گز 
بود. روس ها از ابتدای دورۀ قاجار به این حوالی نظر داشتند و خواستار تأسیس کنسولگری و  1.  Rabino.
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نمایندگی در آن بودند. آن ها بعداز پیشروی اولیۀ به قلمرو ایران در ابتدای دورۀ قاجار و پیروزی 
در دو مرحله جنگ و تحمیل قراردادهای گلستان و ترکمانچای، بر شمال ایران سلطه یافته و 
بخشی از قلمرو ایران را به تصرف درآوردند و بدین ترتیب، بستر مداخالت بعدی خود را 
فراهم کردند )شمیم، 1387، صص 85-97(. با این عهدنامه ها، مازندران به دریای اختصاصی 
روسیه تبدیل، و برتری تجاری روسیه در آن تثبیت شد و امتیاز کشتیرانی سراسر این حوزۀ 
آبی تا خطۀ خراسان، به انحصار و کنترل روسیه درآمد )کرزن، 1373، ج2، صص 662-661( 
و سربازان روس در نیمۀ دوم سلطنت قاجار در شمال ایران مستقر شدند. سپس نیروهای 
روسی بدون اجازۀ دربار ایران، از حاکم استرآباد خواستند که »علت ورود سالدات روسی به 
جزایر ایرانی« را جویا شود )استادوخ، سال 1247ق، کارتن 37، پروندۀ 1، برگ 5(. روس ها 
بعداز اِنقیاد1 ترکمن ها، به نقاط آرام تر و مهم تر اطراف استرآباد و بندر گز توجه کردند. کرزن2 
دربارۀ موقعیت بندر گز می نویسد: »بندر گز گاهی کناره3 هم خوانده می شود، یک گمرک خانه 
و چند ناوگان دارد و اقامتگاه کنسول روسیه و نمایندگی شرکت روسی قفقاز-مرکوری4 است. 
سراسر شمال خاک ایران را می توان به زنبوری تشبیه کرد که سرش تهران و دمش مشهد 
است. رشتۀ باریِک بیِن َجز تا شاهرود، کمر زنبور است و اگر قطع کنند، سر بی جان خواهد 
بود و حداکثر کاری که از دم ساخته است، نیش جانکاهی فرومی کند« )کرزن، 1373، ج1، 
ص259(. روس ها بعداز تصرف جزیرۀ آشوراده، به دنبال یافتن نقطه ای )در اطراف روستای 
گز( در جنوب این جزیره بودند تا بتوانند از آن به عنوان پایگاهی تجاری و سیاسی استفاده کنند 
و از آن به بعد بود که بناهایی گوناگون در آن جا ساختند (Abbott, 1983, P35)؛ ازجمله خانه، 
سربازخانه، حکیم خانه، قراول خانه، کلیسا، انبار، دکان، توپ خانه و قورخانه در آن جا ساختند 
)میرزا ابراهیم نامی، 2535، ص37(. وقتی روس ها در نیمۀ دوم حکومت قاجار در سواحل 
جنوب دریای خزر از رشت تا استرآباد حضور پیدا کردند، این مناطق ازجمله بندر گز اهمیت 
زیادی پیدا کرد. آن ها بسیاری از امالک و اراضی این مناطق را با مقاصد مختلف اجاره و 
خریداری یا مصادره کردند )نورایی و سعادت، 1389، ص13(. گز قبل از تبدیل به بندر روستا 
بود؛ ولی به دلیل موقعیت مناسب )استقرار در مجاورت دریا( رشد و رونق یافت. تبدیل این 
روستا به شهر- بندر یکی از تبعات مهم تحوالت اقتصادی و رشد مناسبات خارجی بوده است. 
به نوشتۀ میرزا ابراهیم -که کتاب خود را در سال های 1276-1277ش/1897-1898م تألیف 
کرده است- بندر گز نوزده سال پیش از تألیف کتاب او احداث شده است )میرزا ابراهیم نامی، 
2535، ص13(؛ یعنی حدود سال های 1256-1257ش/1877-1878م که مصادف بوده است 

با اواسط دورۀ سلطنت ناصرالدین شاه قاجار.
 .(Abbott, 1983, P34) ابوت5 بندر گز را محل فرود و مسکون خلیج استرآباد دانسته است

1. مطیع شدن؛ رام شدن.

2. Kurzon.

3. بخش ساحلی بندر گز که برای بارگیری و 

تخلیۀ کشتی ها ساخته شده بود، به »کناره« 

موسوم بود.

4. سلطۀ دریایی روس ها بر خزر، این توانایی 

را به آن ها می داد که حمل ونقل و تجارت آبی 

را در دست بگیرند؛ بنابراین کمپانی های زیادی 

تأسیس شد؛ ازجمله رشکت کشتیرانی »مرکور« 

که با حامیت مالی روس هفته ای دو بار از 

کراسنوودسک  و  اسرتآباد  به  حاجی طرخان 

می آمد )بروگش، 1367، ص44(.

5. Abbott.
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به علت نزدیکی گز به ساحل، ترکمنان زیاد به آن جا حمله می کردند و این موضوع بهانه ای 
خوب به روس ها می داد که حضورشان در آن جا را توجیه کنند. کنسولگری روس به کارگزار 
خارجۀ ایران نامه داد که تبعۀ دولت روسیه برای جلوگیری از هدررفتن محموله هایشان به انبار 
نیاز دارند )استادوخ، سال 1315ق، کارتن 31، پروندۀ 7-10، برگ 3(. درخواست گماشتن 
قراول و وکیل برای حفاظت از کنسولگری روسیه در استرآباد و اطراف آن )استادوخ، سال 
1316ق، کارتن 35، پروندۀ 14، برگ 120(، نشان دهندۀ میل فزایندۀ روسیه برای ماندن در این 
مناطق بوده است. به دلیل اغتشاش ترکمنان، چند نفر قراول شب ها به نوبت کشیک می دادند؛ 
بنابراین بر موضوع استعداد نظامی بندر گز و حفاظت از آن جا تأکید می شد )استادوخ، 1326ق، 
کارتن 57، پروندۀ 9، برگ 4-5(. این بندر از مهم ترین شهرها و مراکز تجارت خارجی ایالت 
استرآباد و مسیر رفت وآمد تجار اروپایی بود که روس ها در عصر ناصری به آن جا سرازیر شدند 
و به علت نزدیکی به ساحل خزر تجهیزات خود را در آن مستقر کردند و سریعاً به آب وهوای 
آن جا خو گرفتند. به گزارش یکی از مأموران روسی: »به استثنای بندر گز، کردمحله و چند 
روستای دیگر، کلیۀ روستاهای استرآباد وضعیت فقیرانه ای دارند. گز گذرگاه استرآباد است و 
ادارۀ گمرک در آن قرار دارد و تمامی فعالیت های استان ]استرآباد[ در آن قرار دارد؛ زیرا تمامی 

کاالهای وارده از شاهرود و روسیه از این جا می گذرد« )ملگونوف، 1376، ص154(.
به دلیل موقعیت گز روس ها همواره برای تصرف آن در تالش بودند؛ زیرا دسترسی 
به آن جا سلطه بر آشوراده را نیز تسهیل می کرد. راه عبورومرور ایالت استرآباد راه جز بود 
)عزالدوله و ملکونوف، 1363، ص124(. مدتی بعداز توسعۀ شهر جدید، لفظ کناره برای 
آن به کار گرفته شد؛ ولی به علت مبهم بودن این واژه همان اصطالح بندر استعمال می شد 
و تا سال 1316ش به صورت بندر َجز نوشته می شد؛ سپس عنوان گز به کار رفت )ساکما، 
240/2369(. گفتنی است که بهانۀ روس ها برای حضور در بندر گز سرکوب ترکمن ها و 
برقراری آرامش بود؛ ولی آنان کمکی نکردند و اردشیرمیرزا والی مازندران بدون کمک روسیه، 
بیابان َگردان ترکمن را سرکوب کرد و روس ها با ترکمن ها بنای دادوستد گذاشتند )شمیم، 
1387، ص192(. به هرحال جنوب شرق خزر از ابتدا موردتوجه بود و به سرعت به یکی از 
مهم ترین راه های ارتباطی و اماکن حمل ونقل کاال تبدیل شد و نقشی مهم در تحوالت داخلی 

به ویژه در امور تجاری و اقتصادی ایفا کرد.
بعداز آمدن روسیه و رونق گرفتن منطقۀ گز و ایجاد تأسیسات بندری و بناهای متعدد 
روسی در این محدوده )بوهلر، 1357، صص 65-76(، روزبه روز بر اهمیت گز و نواحی 
مجاور آن افزوده می شد؛ نه ازاین جهت که روس ها چنین هدفی داشتند، بلکه از این نظر که 
این منطقه موردتوجه بازرگانان قرار گرفت و بر وسعت آن افزوده شد و برخالف دوران قبل 
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وضعیتی مناسب پیدا کرد. بندر گز برای روس ها نقش راهبردی و اهمیت اقتصادی، سیاسی 
و نظامی داشت؛ چون هم منافع زیادی نصیب آنان می کرد و هم پیشروی به سوی شرق ایران 
و نظارت بر آن منطقه از این مجرا محقق می شد. روس ها بعداز استقرار در آشوراده اصرار 
داشتند که تأسیسات خود را در سواحل روستای گز بسازند و بعداز توافق با شاه، با هزینۀ ایران 

.(Abbott, 1983, P38) انبارخانه هایی برای آنان ساخته شد و به آن ها اجاره داده شد
روس ها در دوران ناصری نیز همچنان سیاست توسعه طلبی در جنوب را پیگیری کردند. 
آنان با درپیش گرفتن سیاست روسی سازی نوار جنوِب شرق دریای خزر، تأسیسات زیادی 
در این مناطق ایجاد کردند. کشتی های بخاری و بادی روسیه با چند افسر دائماً در اطراف بندر 
گز درحال گشت و نگهبانی بودند )بروگش، 1367، ص704(. حضور روس ها خواه ناخواه 
نقشی پررنگ در برقراری آرامش و کاهش حمالت غارتگرانۀ ترکمنان داشت. پیش از آمدن 
آناْن سواحل جنوب شرقی خزر به علت تاخت وتاز بیابان َگردان و ضعف حکومت مرکزی، 
ثبات چندانی نداشت. ولی بعداز استقرار روس ها و لزوم برقراری امنیت برای اتباع روسی و 
فراهم کردن زمینه برای حمل ونقل کاالها، اوضاع اجتماعی بندر گز در مقایسه با قبل بهبود 
پیدا کرد. بعداز مکاتباتی که بین صدراعظم حاج میرزا آقاسی و نسلرود1 انجام شد، به دنبال 
درخواست آقاسی از نسلرود تجارت خانۀ روس در استرآباد تأسیس شد. سپس چرنایوف2 
کنسول روس در استرآباد به نامه نگاری با نسلرود پرداخت که انباری دیگر ساخته شود و در 
این مورد نیز ایران رضایت داد؛ ولی درعین حال آقاسی به بیگلربیگ استرآباد اطالع داد که 
بر امر ساختن بنا نظارت کند تا مبادا روس ها قلعۀ نظامی بسازند )تیموری، 1332، صص 
264-267(. روس ها بعداز پیشروی در اطراف گز و آشوراده خانه های روسی، سربازخانه، و 
مریض خانه هایی بنا کردند. کشتی های ایرانی و ترکمنی هم آذوقۀ خود را در آشوراده ذخیره 
می کردند )مارکام، 1367، ص127(. این اقدامات نشان می دهد که روس ها برای ماندن آمده 

بودند و اهدافی فراتر از سرکوب ترکمن ها در سر داشتند.
از دیگر اقدامات روس ها ساختمان سازی بود که از مهم ترین این بناها »بیمارخانه« بود که 
به گفتۀ آدمیت: »نمونه ای از روش سیاست توسعه طلبی کشوری نیرومند در مجاورت همسایه ای 
ناتوان به شمار می رفت« )آدمیت، 1362، ص472(. روس ها به دلیل وضعیت نامناسب بهداشتی 
و آب وهوای خاص آن محدوده به ساختن بیمارخانه برای اتباع خود همت گماشتند. آقاسی به 
حاکم آن جا )موسی خان( نامه ای داد که محلی کوچک را به ساختن مریض خانه برای روس ها 
اختصاص دهد و کشیکچیان آن جا ایرانی باشند )استادوخ، سال 1263ق، کارتن 1، پروندۀ 6، 
برگ 15(. بااین حال این موضوع تا زمان صدارت امیرکبیر -که در تأسیس بندر گز نقشی مهم 
داشت- به تأخیر افتاد. حاج میرزا آقاسی در سال 1265ق/1848م به عباس خاْن بیگلربیگ آن جا 

1. Nesselrode.

2. Chrnayf.
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نامه ای داد که با روس ها مساعدت کند؛ ولی فقط مریض خانه باشد و کمی بعد که از عواقب آن 
نگران شد، تقاضای خود را پس گرفت و ممانعت کرد و درنهایت بعداز مکاتباتی بین طرفین 
در 1266ق/1849م پذیرفته شد که این بنا ساخته شود )تیموری، 1332، صص 273-269(. 
هدف روس ها از گرفتن این امتیاز عالوه بر معالجۀ کارگران و ملوانان خود تالش برای افزایش 
نفوذ اتباع خود هم بود. آن ها در زمان صدارت آقاخان نوری از او درخواست کردند که اولیای 
استرآباد و بندر گز »مانع از عملیات مأموران روسی در تعیین عمق آب و گودی نقاط ساحلی 

آن جا« نشوند )استادوخ، سال 1273ق، کارتن 14، پروندۀ 8، برگ 11(.
روس ها همین طور در آشوراده مغازه، کلیسا، و زندان ساختند )مکنزی، 1359، ص157(. 
آن ها با ورود به این مناطق و تأسیس کنسولگری، قدرت واقعی را به دست گرفتند و مالک 
اراضی آن جا شدند و به زراعت و ایجاد تأسیسات خود پرداختند. کنسولگری روس ها در 
سواحل خزر، بعداً به مرکز توطئه علیه منافع ملی و مردم ایران تبدیل شد )معطوفی، 1374، 
ص255(. گرچه نیروی کار را ایرانیان تأمین می کردند، ولی مغازه ها به دست روس ها بود و 
به جز سرحددارِ دولت قاجار هیچ ایرانی ای که کاره ای باشد وجود نداشت )ییت، 1365، 
ص262(. دولت ایران نیز گرچه توان مقابله با روسیه را نداشت، ولی مخالف سلطۀ این کشور 
بود و با تأسیس بندر گز و حضور روس ها مخالفت کرد؛ به گونه ای که: »ایرانیاْن بندرِ سواحِل 
گز را ویران کردند و به تهران گزارش نمودند که باعث اضطراب شده بود؛ چون نوشته بودند 
که روس ها دارند قلعه ای سنگین می سازند« )وثوقی زمانی، 1363، ص75(. ولی روس ها 
بی اعتنا به مخالفت ایراْن بر آشوراده و بندر گز مسلط شدند. البته دولت ایران به دلیل ترس از 
برقراری رابطه با روس و انگلیس، به گسترش مناسبات تجاری در آن جا عالقه نداشت؛ گرچه 

درنهایت بندر گز به پایگاهی تجاری و محل بارگیری تبدیل شد.
میزان واردات به بندر گز ساالنه به 20 تا 25 هزار تومان می رسید و عالوه بر کشتی های 
تجاری، کشتی هایی برای صید ماهی نیز به آن جا می آمدند (Abbotte, 1983, PP 55, 62). از 
مهم ترین شریان های تجاری و پایگاه های ورود و خروج کاال در ایران، بندر گز و استرآباد بود. 
به تصریح کرزن: »روی هم رفته می توان گفت که منطقۀ شمال غربی ]ایران[ همان ایالت پهناور 
خراسان است و ازجمله خطوط سوق الجیشی منتهی به آن جا، راه های تجاری آن جاست؛ 
ازجمله راهی که از دریا]ی خزر[ ازطریق بندر گز واقع در جنوب خزر و استرآباد و شاهرود 
وارد می شود که در انحصار روس هاست... از طرفی تا قبل از تأسیس راه آهن ماورای خزر، که 
جادۀ عشق آباد-مشهد را برقرار کرد، گز-استرآباد راه اصلی دستیابی و ارتباط روسیه با شمال 
شرق و هرات بود« )کرزن، 1373، ج1، ص677(؛ ولی با تأسیس این خط آهن، بخش مهم 

کاالهای روسی از آن طریق وارد خراسان می شد.
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کنسولگری روسیه در سال های 1261-1262ق/1845-1846م در بندر گز ایجاد شد 
و سرکنسول ها برای نفوذ در این منطقه به خرید امالک مزروعی از بزرگان و مالکان آنجا 
پرداختند )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، ص16(. بنابراین روس ها بعداز سلطۀ نظامی بر این 
منطقه، برای به دست گرفتن اقتصاد و امالک آن جا به تکاپو افتادند.1 آن ها در مکاتبات خود با 
امیرکبیر به موضوع رفاه اهالی و برقراری امنیت نیز اشاره داشتند؛ ولی امیرکبیر از نیات آنان 
آگاه بود. آن ها در این اراضی از حقوق کنسولی خود استفاده می کردند که خود تالشی برای 
دخالت در قوانین شرعی اسالم به شمار می رفت. بسیاری از تجار سنی مذهب آن جا تابعیت 
روسی می گرفتند تا تابع قوانین روس باشند )انتنر، 1369، صص 36-37(. این موضوع که از 
پیامدهای عهدنامه های قبلی با روسیه بود، اثراتی زیانبار در روابط بین دو دولت داشت. تأسیس 
راه آهن ماورای دریای خزر ضربه ای سنگین بر رونق تجاری بندر گز وارد کرد و گرچه 
هیچ وقت رونق این بندر کامالً ازبین نرفت، ولی سیر نزولی و احتضار این شهر کوچک بندری 
از این دوره شروع شد. همین مسئله یعنی تمرکز روسیه بر نواحی شمالی گز و آشوراده یعنی 
دشت های آسیای مرکزی و عشق آباد، زمینه ای فراهم کرد که بعداز دورۀ ناصری، تجار ایرانی 

به سرمایه گذاری در بندر گز بپردازند.
بندر گز و نواحی مجاور آن تا اواخر دورۀ قاجار، درنتیجۀ اقدامات روسیه و رونق گرفتن 
وضعیت تجاری آن جا اهمیتی فراوان پیدا کرده بود و به محض اینکه قدرت روسیه در آن جا 
تضعیف شد، تجار ایرانی که تا آن موقع ثروت و قدرتی هم به هم زده بودند، به بندر گز آمدند 
و به سرمایه گذاری در آن جا پرداختند. عالوه بر روس و انگلیس که بیشتر تجارت ایران با آن 
دو کشور بود )جمالزاده، 1335، ص9(، کشورهای دیگری هم به تجارت در این منطقه مشغول 
بودند؛ ازجمله فرانسه که بیشتر شکر وارد می کرد و آلمان که قند و اجناس پشمینه می آورد 
)مخابرات استرآباد، 1363، ج2، ص879(. تمرکز تجارت در این منطقه، موجب اهمیت یافتن 
آن شد و زمینۀ گسترش تأسیسات بندری را در آن جا فراهم کرد و در توجه بازرگانان ایرانی 

سهمی عمده ایفا کرد.

جنگ جهانی اول و تضعیف قدرت اقتصادی روسیه در سواحل ایرانی دریای خزر
گرچه انقالب مشروطه و جنگ بین موافقان و مخالفان آن، به بندر گز هم رسیده بود، ولی بعداز 
فتح تهران، محمدعلی شاه به امید کسب یاری، به آن جا پناه برد؛ که البته تجار ارمنی باتوجه به 
منافع اقتصادی و اجتماعی، به شدت با کودتای او مخالفت کردند. در نبرد بین تجار و طرفداران 
محمدعلی شاه، کودتاگران ضدمشروطه، پیروز شدند و شهر بندر گز و لوازم آن غارت و اموال 
تجار به عنوان غنیمت به شاه مخلوع سپرده شد )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، صص 284-

1. برای اطالع بیشرت ر. ک به نورایی مرتضی؛ 

»تبیین   .)1389 )زمستان  مینا.  سعادت، 

مالکیت روس ها در سه شهر رشت، تربیز 

1318-1340ق/1900-1921م«.  اسرتآباد  و 

گنجینۀ اسناد، ش78، صص 30-12.
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286(. این رویدادها بر حیات اقتصادی بندر گز تأثیراتی سوء داشت و کمی بعد وقوع جنگ 
جهانی حضور روس ها را در آن جا کاهش داد.

جنگ جهانی اول که محصول رقابت دول استعمارگر بود، در اوایل سال 1914م/1293ش 
-به دنبال کشته شدن ولیعهد اتریش )فرانتس فردیناند( به دست صرب ها- آغاز شد. در فاصلۀ 
1900-1914م اروپا چهار بار شاهد بروز تهدید جنگی بود تا اینکه به جنگ بزرگ رسید 
)رنوون، 1361، ص12(؛ بنابراین زمینۀ جنگ از قبل فراهم شده بود و دامنۀ آن به بسیاری از 
نقاط اروپا و آسیا کشیده شد؛ ازجمله به نواحی شمالی ایران که البته با حملۀ مهاجمین، دولت 
وقت ایران )مستوفی الممالک( قبل از هرچیز بدون حمایت از هیچ کشوری بی طرفی خود را 

اعالم کرد )ساکما، 293/6138(. البته این اولین نشانۀ ضعف دولت در برابر مهاجمین بود.
تا اواخر دورۀ قاجار و وقوع جنگ جهانی اول -که اوضاع داخلی کشور روسیه را متحول 
کرد- بیشترین تجارت ایران با آن کشور بود. با گسترش ورود کاالهای روسی، ایران به بازاری 
برای فروش آن کاالها بدل شد و بیش از نیمی از واردات و صادرات کشور، در اختیار روس ها 
قرار گرفت )فوران، 1388، صص 174-178(. روسیه این برتری تجاری را تا وقوع جنگ جهانی 
اول همچنان حفظ کرد و اکثر کاالهای مصرفی این حدود از آن جا وارد می شد. ولی با وقوع 
جنگ جهانی اول نفوذ روسیه کاهش پیدا کرد. برتری تجاری روسیه ازدست رفت و گروه گروه 
از روس ها برای سکونت و کار روی زمین به استرآباد آمدند و موقعیت تجاری در شمال پیچیده 
شد )نورایی و سعادت، 1389، ص27(. با وقوع جنگ اول جهانی مناسبات دو کشور دچار 
تحوالتی شد و بسیاری از کمپانی ها و امتیازداران تزاری، حمایت دولت روسیه را ازدست دادند 
و امتیاز آنان لغو شد و به علت ضعف مالی و بی کفایتی و ناتوانی منحل شدند )مخابرات استرآباد، 
1363، ج2، ص816(. با کاهش ارزش روبل، قیمت کاالها در شمال ایران بسیار کاهش یافت و 
این روند زمینه و فرصت را برای تجار ایرانی فراهم کرد تا جای شرکت های روس را پر کنند.

از مهم ترین مشخصه های تجاری ایران طی جنگ جهانی اول، کاهش تراز بازرگانی داخلی 
و خارجی بود که از این وضعیت، تجار ایرانی و غیرایرانی متضرر شدند. به عالوه ناآرامی و 
غارت ترکمنان بار دیگر شدت گرفت و انجمن هایی در بندر گز علیه روس ها برپا شد )مخابرات 
استرآباد، 1363، ج1، ص470(. وقوع انقالب بلشویکی نقش زیادی در سقوط تجارت با روسیه 
داشت و تجاری را که با روسیه مبادله داشتند به ورشکستگی کشاند.1روی کارآمدن حزب 
بلشویک لنین، نقطۀ پایانی بر برنامه های توسعه طلبانۀ روس ها گذاشت و به استعمار ارضی 
روس ها در ایران پایان داد )نورایی و آندریوا، 1388، ص33(. با تضعیف موقعیت تجار خارجی، 
تجار ایرانی -که بعضاً با روسیه هم ارتباط داشتند- بخشی از ثروت و پول خود را در بندر گز که 

بندرگاه روس ها به شمار می رفت، صرف فعالیت های تجاری و غیرتجاری کردند.

1. برای اطالع از نوع و نحوۀ تجارت ایران 
جهانی  اول  جنگ  سال های  طی  روسیه  با 
سهیال.  فارسانی،  ترابی  به  ر.ک  می توانید 
و دولت مدرن.  تجار، مرشوطیت   .)1384(

تهران: نرش تاریخ ایران، صص 443-432.
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فعالیت تجار ایرانی در بندر گز
ایران بعداز امضای معاهدات و واگذاری امتیازات مختلف به دول خارجی، مستقیم با آنان رابطه 
برقرار کرد و به دایرۀ نظام اقتصاد جهانی نزدیک شد. این روند به تجار داخلی فرصت داد 
تا بدون توجه به تأیید ازجانب دولت قاجار با استعمارگران -که با انحصارطلبی برای حذف 
رقبای داخلی تالش می کردند- به رقابت بپردازند. البته دولت با اعطای امتیاز به بیگانگان برای 
تأمین هزینه های خود، باعث ضربه به تجار ایرانی می شد. تجار ایرانی حتی بعداز ورود روس ها 
به بندر گز و نواحی مجاور هم از آن جا صرف نظر نکردند. برای نمونه زمانی به مشیرالدوله 
وزیر امور خارجه گزارش رسید که کمپانی قفقاز-مرکوری قصد دارد در بندر گز دستگاه لُتکا1 
بارکش فراهم کند و یک کشتی کوچک هم برای کشیدن حاضر نماید، ولی »چون حالیه امر 
حمل ونقل به دست رعایای ایران خوب انجام می شود، یقین است هرگاه کمپانی روسی اقدام به 
این کار نماید، اسباب قیل وقال و زحمت آن ها را فراهم خواهد کرد« )استادوخ، سال 1323ق، 

کارتن 17، پروندۀ 18، برگ 12( و در آخر مشیرالدوله مانع این کار شد.
حضور سرمایه گذاران و شرکت های خارجی با بهره بردن از انواع تسهیالت دولتی، به 
ضعف و ناکامی تجار بومی منجر می شد )توحیدلو، 1394، ص144(. بااین حال تجار داخلی با 
تأسیس کمپانی هایی بزرگ و کوچک در وضعیتی که روسیه در نیمۀ شمالی کشور در عرصۀ 
تجارت و مناسبات اقتصادی یکه تازی می کرد، به امور بازرگانی روی آوردند. سبک و سیاق 
زمین داری شرقی، دست تجار ایرانی را باز کرده بود تا رابط مبادالت بین شهر و روستا شوند. 
آنان به صدور و ورود کاالهایی چون تریاک، پنبه، ابرایشم، میوه و خشکبار می پرداختند و 
ازاین طریق پولی هنگفت نصیبشان شده بود )فشاهی، 1360، صص 226-229؛ عیسوی، 
1362، صص 107-109(. به این طریق بود که برخی از سرمایه گذاران عمده ای که خارج از 
بندر گز به فعالیت های تجاری و کشاورزی اشتغال داشتند، بخشی از دارایی خود را به بندر گز 

آوردند و شروع کردند به سرمایه گذاری در این منطقه.
در دورۀ قاجار موانع و مشکالتی بر سر راه سرمایه گذاری و صنعتی شدن ایران وجود 
داشت؛ ازجمله نبود امکانات ارتباطی که دادوستد و تجارت را ضعیف می کرد. یکی از 
مهم ترین علل این موضوع ضعف تکنولوژیکی و موانع طبیعی و ناامنی و از همه مهم تر 
ضعف حکومت مرکزی بود. برای نمونه در اوایل سلطنت مظفرالدین شاه، بخشی از اموال 
امین الضرب ها به ارزش 800 هزار تومان مصادره شد )انصاری رنانی و کرمانی، 1380، ص20(. 
اعتمادالسلطنه دزدی و غارت را یکی از موانع مهم سرمایه گذاری می داند و می گوید: »در شهر 
دزدی هاِی غریب می شود. دیشب در حجرۀ تومانیانتْس تاجر ارمنی که در کاروان سرای امیر 
1. ُلتکا: قایق، کرجی.است، سقف را شکافته به معاونت زیربان و نردبان باال رفته و پائین رفته، دزداْن مبلغی نقد 
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و جواهرات برده بودند. به عالوه چند نفر را در این ماه، شب ها در کوچه به قتل رسانده اند« 
)اعتمادالسلطنه، 1377، ص1053(.

به  نتوانستند  گوناگون  زمینه های  در  گسترده  فعالیت های  باوجود  تجار  درنتیجه 
سرمایه گذاری کارآمد در داخل کشور و صنعتی کردن آن بپردازند. این موانع در دو حوزۀ 
داخلی )ازجمله شیوۀ تولید و فقدان تمایز میان شهر و روستا و نظام سیاسی-اجتماعی 
آن، نداشتن استقالل تجار و سرمایه گذاران از دولت و نظام سیاسی حاکم، ناامنی و غارت، 
گستردۀ  مداخلۀ  و  نیمه استعماری  )وضعیت  خارجی  حوزۀ  و  اجتماعات(  پراکندگی 
استعمارگران در ایران، وابستگی اقتصاد سنتی ایران به بازار نوپای جهانی( قابل بررسی اند 
)اشرف، 1359، صص 126-135(. در عهد قاجار به علت ساختار سیاسی و اجتماعی و شکل 
سنتی تولید، مالکیت خصوصی ضعیف بود. ولی برخی از تجار داخلی که با زیروبم تجارت 
و راه های سرمایه گذاری آشنا شده بودند، با هدف کسب سود بیشتر در مناطقی چون بندر گز 
به سرمایه گذاری پرداختند. این اقدام جزء اولین نمونه های سرمایه گذاری بومی در دورۀ قاجار 

بود و از این نظر که آغازگر تغییر مناسبات به شمار می رفت، اهمیت زیادی داشت.
قبل از آمدن روس ها به بندر گز هم تجار ایرانی کم وبیش در حوالی این بندر حضور 
داشتند. با رونق تأسیسات بندری و تمرکز روس ها، »گرچه تجارت این منطقه عمدتاً به دست 
تجار روسی بود، ولی کسانی که کاالهای روسی را از آن ها می خریدند، دو یا سه تاجر خرده پای 
ایرانی بودند و چندتا دست فروش و قاطرچی که از شاهرود می آمدند و محصوالت آن جا را 
تهیه می کردند. راه ورود کاالهای روسی به خراسان ازطریق بندر گز به شاهرود می گذشت« 

.(Abbott, 1983, P64)

تجار ایرانی در جریان مبادالت کاال نقش واسطه داشتند و بعداز تأسیس خط آهن ماورای 
خزر و تمرکز روسیه بر نقاط شمال گز، و آشوراده، خودِ تجار ایرانی به رتق وفتق امور تجاری 
آن جا پرداختند. بندر گز مهم ترین مرکز تجارت خارجی ایالت استرآباد بود که روس ها موجبات 
رونق آن را فراهم کردند )نورایی و سعادت، 1389، ص21(. هم چنین اهمیت سوق الجیشی 
بندر گز که حدفاصل تهران و مشهد بود، در توجه بازرگانان ایرانی به آن جا نقشی مهم داشت. 
لذا تجار ایرانی پی بردند که این بندر توانایی و ظرفیت سرمایه گذاری دارد. ضعف موقعیت 
روسیه بعداز مشروطه و به ویژه بعداز جنگ جهانی اول و انقالب بلشویکی روسیه -که سبب 
ضعف و انحالل شرکت های تجاری روسیه شد- نیز در این تصمیم نقشی عمده داشت. گرچه 
تجار زیادی در ایران دورۀ قاجار رشد کردند، ولی درارتباط با بندر گز و فعالیت در آن جا، به 
دو تن از مهم ترین و ثروتمندترین و معتبرترین تجار بزرگ، یعنی محمدحسن و محمدحسین 

امین الضرب و تومانیان ها اشاره می شود:
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امین الرضب ها
ازجمله تجار سرشناس ایرانی دورۀ قاجار پدر و پسری اصفهانی بودند به نام محمدحسن 
و محمدحسین امین الضرب. حرفۀ اولیۀ این خانواده صرافی بود؛ یعنی به خریدوفروش 
مسکوکات خارجی و داخلی می پرداختند )اسناد امین الضرب، 1396، صص 292-293(. ابتدا 
حاج محمدحسن به تجارت مستقل روی آورد و بعد از رفتن به تهران به عنوان دوره گرد، 
کم کم به اسم امین الضرب شهرت یافت و تاجری پرآوازه شد )علوی، 1363، ص31(. این ایام 
به معنای شروع مرحله ای نوین در حیات سیاسی-اقتصادی حاج محمدحسن بود. او درنتیجۀ 
ارتباط با تجارت خانۀ اروپایی رالی1 -به مدیریت واسیلی یادی پانایورتی- با رموز تجارت 
آشنا شد و با کمک حاج عبدالحمید تاجر اصفهانِی مقیم تبریز تجارت خانه ای برای تجارت با 
استانبول و اروپا تأسیس کرد )امین الضرب، 1341، صص 10-11(. امین الضرب مدتی نمایندۀ 
پانایورتی بود و او نیز به امین الضرب اعتماد فراوان داشت. محمدحسن به تدریج حواله های 
پانایورتی را نقد می کرد و به او تحویل می داد )مهدوی، 1379، ص316(. کار با این کمپانی 
خارجی و اعتماد کامل به امین الضرب، زمینه ساز شهرت او در تهران، نزد شاه و وزراء شد 
)ممتحن الدولۀ شقاقی، 1353، صص 104-105(. بدین ترتیب عالقۀ محمدحسن به تجارت و 

معامله افزایش یافت و هرروز سود بیشتری نصیبش شد.
رونق کسب وکار حاج محمدحسن سبب شد که او برادرْش ابوالقاسم را به عنوان نمایندۀ 
شرکت خود در سال 1287ق/1870م برای تجارت به استانبول بفرستد؛ تا هم کاالهای اروپایی 
بخرد و به ایران بفرستد و هم کاالهای ایرانی را به اروپا صادر کند. به این ترتیب آن دو به 
واردکردن البسۀ اروپایی پرداختند )اسناد تجارت ایران... ، 1380، صص 10، 16( و نقش 
بازاریاب را پیدا کردند. دامنۀ فعالیت آنان درزمینۀ کریستال، فیروزه، الماس، پنبه، چای، قند، 
شکر، صابون، تریاک و... به روسیه، انگلیس و... گسترش پیدا کرد )مهدوی، 1379، ص47(. 
به هرحال حاج محمدحسن درنتیجۀ ارتباط تجاری با دنیای خارج، با دستاوردهای تمدن 
جدید آشنا شدند و به تدریج در دیگر زمینه های تجارت هم به معامله پرداختند؛ این موضوع 
سبب ورود اولین دستاوردهای صنعتی غرب به ایران، به وسیلۀ آن ها شد.2 در سال های بعدی 
حاج محمدحسن خود به خارج سفر می کرد و در بازگشت لزوم ورود تمدن، کاالها و 
اختراعاتی چون بانک، راه آهن و... به داخل کشور را با هدف پیشرفت در عرصه های مختلف، 
به خاندان حاکمه و مسئوالن گوشزد می کرد. به هرحال این اقدامات و ارتباط مستقیم با خارج، 
امین الضرب را کامالً آماده و توانمند کرده بود که به عنوان اولین ایرانی، صاحب صنایع نوین 

شود و کارخانه های متعددی در داخل کشور ایجاد کند.
حاج محمدحسین پسر حاج محمدحسن نیز در توسعۀ برق تهران مؤثر بود و کارخانۀ برق 

1. Ralli Co.
2. برای اطـالع از گوشــه ای از اقدامـــات 
امین الرضب ها و روند آشنایی آنان با غرب 
و ورود تولیدات فرنگی به ایران دورۀ قاجار 
ر. ک به فالح توتکار، حجت. )بهار 1386(. 
»فرنگ و فرنگی و دستاوردهای متدنی جدید 
در اندیشه و عمل محمدحسن امین الرضب«. 

تاریخ، سال یکم، شامرۀ 4، صص 116-106.
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تهران را خرید و در خیابان چراغ برق نصب کرد و تا اواخر دورۀ قاجار دو کارخانۀ برق دیگر 
نیز ایجاد کرد )محبوبی اردکانی، 1368، ج3، ص386(. پس ازآن، توجه او به دنیای تجاری 
جدیدی جلب شد که در آن، معامالت بزرگ، بازار خارجی، صادرات کاال، مبادالت صرافی 
و مشارکت با شرکت های خارجی در واردکردن کاالهای متنوع و... وجود داشت. همین توان 
اقتصادی به او امکان می داد که در سیاست نیز مداخله کند؛ که نمونه ای از آن در جریان حادثۀ 
تنباکو و کمپانی رژی رخ داد.1 این مسائل نشان دهندۀ نقش فعال و توان باالی حاج محمدحسین 
در عرصۀ امور داخلی بود. او برای خریدوفروش کاال و سپرده و حوالۀ پولی، در همۀ شهرهای 
مهم ایران نمایندگی داشت )عبداهلل اف، 1362، ص63(. به هرحال با چنان پیشینۀ تجاری ای بود 

که محمدحسین امین الضرب نیز در بندر گز به سرمایه گذاری پرداخت.

تومانیان ها
شکل گیری و فعالیت تجارت خانه ها از نتایج آنی رشد و رونق تجارت داخلی و خارجی 
بوده است و تجارت خانۀ برادران تومانیان نیز یکی از آن ها به شمار می رود. کمپانی تومانیان ها 
)ارامنۀ ساکن تبریز( ازجملۀ مهم ترین مؤسسات تجاری-اقتصادی بود که از عهد ناصری تا 
جنگ جهانی اول به حیات خود ادامه داد. این کمپانی در واردات، صادرات و بانکداری فعالیت 
داشت. این تجارت خانه در 1295ق/1878م شکل گرفت )بیات، 1375، ص94(؛ یعنی تقریبًا 
ده سال بعداز امضای عهدنامۀ ترکمانچای. تومانیان ها بعدازآنکه از تجارت با روسیه پولی 
به دست آوردند، به تدریج در شهرهای آذربایجان و شهرهای شمالی تا ایالت خراسان شعب 
شرکت خود را گسترش دادند )جهانشاهی، 1338، ص47(. وجود این شعب نشانۀ رونق کار 
و توانایی مالی این کمپانی بود. تبریز کانون اقتصاد آذربایجان و بهترین مرکز تجارتی ایران 
)جکسن، 1352، ص62(، انبار کاالهای روسیه و از بزرگ ترین شهرهای ایران به شمار می رفت. 
هستۀ این مؤسسه را باید در دکۀ کوچکی جستجو کرد که مردی به نام هاراتون تومانیانس ارمنی 
در تاریخ 1257ق/1840م در شهر پررونق آن زمان، تبریز2 افتتاح کرد. او از اهالی قراچه داغ 
آذربایجان بود که با صدور و ورود کاالهایی چون آهن آالت و نعل اسب، خشکه، پنبه، ابریشم 
و... در تبریز، کم کم شهرت یافت و کمی بعد چهار پسر او با همکاری یکدیگر در این شهر 
تجارت خانۀ معروف به کمپانی تومانیانتس را تأسیس کردند )فاتح، 1309، ص319(. بنابراین 
در عصر امتیازات زمانی که تجار داخلی متوجه خطر بیگانه شدند به گشایش تجارت خانه هایی 

هرچند کوچک برای صدور و ورود مستقیم کاال پرداختند.
کمپانی تومانیانتس بعداز شکل گیری، به خریدوفروش کاال در بازارهای داخلی و کمی 
بعد در خارج از ایران و به ویژه در قلمرو روسیه مشغول شد. عمدۀ کار تومانیان ها خرید مواد 

1. برای اطالع از اقدامات و نقش او در حادثۀ 
رژی ر.ک به ناطق، هام. )1373(. بازرگانان 
در دادوستد با بانک شاهی و رژی تنباکو 

)برپایۀ آرشیو امین الرضب(. تهران: توس.
2.  اوبن که در آستانۀ مرشوطیت از آن جا 
دیدن کرده است، می گوید: »تربیز 250٬000 
نفر جمعیت دارد و انتهای خط کاروان هایی 
برای واردکردن کاال مشغول اند و  است که 
1200 کارگاه قالی بافی در آن موجود است 
شهر  بخش   28 در  آن  کارگر   10٬000 و 
ساکن اند« )اوبن، 1362، صص 54 و 71-70(.
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خام ایران و حمل آن به روسیه بود و طولی نکشید که شعب تجارت خانۀ خود را در هشترخان، 
مسکو، و باکو هم گشودند و کارخانه های متعددی برای پاک کردن برنج و پنبه و غیره در 
روسیه دایر کردند تا اجناس صادره از ایران را در این کارخانه ها به عمل آورند. داشتن شعب 
مختلف در نقاط شمالی ایران و در بعضی از شهرهای روسیه تجارت خانۀ مزبور را واداشت 
که قسمتی از پول خود را به صرافی و خریدوفروش برات های داخلی و خارجی اختصاص 
دهد و این کار را گسترش دهد. بعداز سال 1308ق/1891م برادران تومانیان در ایران به صدور 
مواد خام و بانکداری و ماّلکی پرداختند و با خرید چند کشتی در دریای خزر به حمل کاال 
پرداختند )هاکوپیان، 1380، ص133(. یعنی آن ها عالوه بر امور مالی و صرافی در رشته های 
مختلف صادرات و واردات و زمین داری و امور رفاهی نیز فعالیت می کردند. تومانیان ها با 
برقراری ارتباط با روسیه، نقشی پررنگ در صدور مواد و کاالهای ایرانی ازجمله برنج )ساکما، 
290/2438( به روسیه و ورود اجناس روسی به بازارهای داخلی داشتند. آنان خشکبار، پنبه، 
و ابریشم به روسیه صادر می کردند و نقره و آهن و قماش به ایران وارد می کردند )اشرف، 
1359، ص77(. شهرت تومانیان ها گذشته از امور بانکداری و صرافی، بیشتر به اشتغال آنان در 
امور بازرگانی برمی گشت؛ چون آنان پابه پای تجار خارجی به ویژه روسی، در تجارت داخلی 
و خارجی درگیر بودند. گرچه محل اصلی فعالیت تومانیان ها در شمال قرار داشت، ولی 
آن ها به صورت پراکنده در نواحی پررونق جنوب )حوزۀ نفوذ انگلیس( نیز فعالیت می کردند. 
سایکس در زمان عبور از رفسنجان می نویسد: »سابق براین قسمت مهم پنبۀ آن جا به هند صادر 
می شد؛ ولی از 1898م/]1306ق[ به بعد مثقال به مثقال آن را با شتر ازطریق شاهرود به روسیه 
می برند و تجارت این کاال به دست تجارت خانۀ تومانیانتس روسی افتاده است« )سایکس، 

1363، ص214(.
این شواهد نشان می دهد که تجارت ایران تماماً در دست اروپاییان نبوده است و با رسیدن 
کاالها به ایران، تجار به ویژه ارامنه آن را توزیع می کرده اند )لمبتون، 1375، ص219(. در نیمۀ 
قرن 19م مبادالت روسیه و ایران حجمی درخور توجه داشت و بازرگانی در والیات شمالی 
کشور، باوجود موانع و محدودیت های فراوان رونق پیدا کرد. در چنین بستری تجار داخلی در 
کنار همتایان خارجی، به بازرگانی روی آوردند. ساختار زمین داری شرقی، دست این تجار را 
باز کرده بود تا رابط مناسبات بازرگانی بین شهر و روستا شوند و به صدور و ورود کاالهای 
گوناگون بپردازند. کمپانی برادران تومانیان با استفاده از این فرصت، با روسیه رابطه برقرار کرد 
و در مبادالت تجاری فعاالنه شرکت کرد و باتوجه به این زمینۀ فعالیت ها بود که مقارن با توسعۀ 

تجاری بندر گز، به سرمایه گذاری در آن جا هم پرداخت.
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زمینۀ فعالیت های تجار در بندر گز
خرید و صدور مواد خام

زمین داری تنها فعالیت تجار نبود؛ بلکه آن ها در زمینه های دیگر ازجمله خرید مواد خام و 
ارسال آن به خارج نیز شرکت می کردند. یکی از ویژگی های مازندران و استرآباد داشتن معادن 
طبیعی بود. استرآباد و بندر گز ازبابت معادنی چون نقره، مس، زغال سنگ، سدیم و... سرزمینی 
غنی به شمار می رفت )تامسن، 1389، ص16(. این معادن بیشتر در مناطق کوهستانی و بر فراز 
تپه ها قرار داشت و لذا کوهستان های استرآباد و اطراف ثروتی غنی داشتند )ملگونوف، 1376، 
صص 183-186(؛ بنابراین وقتی تجار روسی به جنوب شرق خزر آمدند، به استخراج معادن 

پرداختند. تجار ایرانی با الگوگرفتن از تجار روسی کارها و مشاغل آنان را ادامه دادند.
تجار ایرانی وقتی به بندر گز رفتند، ابتدا به علت رونق بازار به فعالیت درزمینۀ مبادلۀ 
مواد خام پرداختند؛ ولی بعداً به کار تولید هم روی آوردند. وجود موادی چون پنبه، خشکبار 
و میوه جات و برنج در بندر گز موجب شد تا صاحبان سرمایۀ ایرانی ابتدا به جمع آوری و 
صادرات و سپس تولید این محصوالت تشویق شوند. برادران تومانیان خشکبار و ابریشم خام 
و پیله صادر می کردند و برای کسب ثروت بیشتر، به ایجاد مزارع تولید این گونه محصوالت 
هم پرداختند )عبداهلل اف، 1362، صص 67-68(. ایران با داشتن اراضی وسیعی در شمال 
کشور، معدنی بزرگ برای تهیۀ مواد خام بود. درآمدهای حاصل از صدور مواد خام برای 
واردکردن یک سری کاالهای خاص به کار می رفت. در بندر گز هم ورود و صدور کاالها 

جریان داشت. طبق جدول زیر در سال های 1328-1329ق این میزان بدین گونه بود.

)جمالزاده، 1335، ص39(.
تجار روسی و ارمنی از راه رشت و خزر 4،284،000 پوند پنبۀ قزوین، زنجان و طارم را 
به مسکو صادر کردند؛ برنج و تریاک نیز از دیگر کاالهای صادراتی آنان بود )عیسوی، 1362، 
صص 354-365(. البته تجار ایرانی با نقش داللی و واسطه گری خود، مواد خام را با قیمت 

ارزان به کشورهای خارجی می فروختند.

مجموعصادراتوارداتاسم بندر

2٬951٬3783٬971٬6296٬923٬007 منبندر گز
   

جدول 1
میزان ورود و صدور کاالها در بندر گز
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خریدوفروش زمین
تجار در نقاط بندری در عرصه های مختلف فعالیت می کردند. درواقع از مهم ترین ویژگی های 
تجار این بود که به تجارت یک کاالی خاص نمی پرداختند و به هر کاری که احتمال 
سودآوری داشت وارد می شدند )توحیدلو، 1394، ص265(. در این راستا مهم ترین اقدام 
تجاری بازرگانان ایرانی در بندر گز، سرمایه گذاری در عرصۀ زمین داری بود. وقتی روس ها به 
این منطقه آمدند، با خرید زمین های اطراف بندر جز از مالکین ساکن آن جا، شروع کردند به 
انحصاری کردن فعالیت های تجاری و اقتصادی. ساخت کارخانه در آن جا باعث نگرانی تجار 
بومی شد )استادوخ، سال 1322ق، کارتن 25، پروندۀ 4، برگ 66(. در زمان قاجار، زمین داری 
ازجمله مشاغل پردرآمدی بود که چون محدودیت خاصی در آن وجود نداشت، هر فردی 
به راحتی می توانست به آن روی بیاورد. به قول اوبن1 »ایرانیان عادتشان این است که به مجرد 
دستیابی به پول و ثروت، آن را تبدیل به ملک می کنند« )اوبن، 1362، ص32(. پرداخت وام به 
بخش خصوصی و دولتی و به ضمانت گرفتن زمین، عاملی مهم در گرایش تجار به زمین داری 
بود و این روند در ادامۀ سیاست فروش اراضی خالصۀ دولتی برای تأمین هزینه های دولت، 
بیشتر شدت یافت )ترابی فارسانی، 1385، ص307(. با خرید این اراضی به وسیلۀ بازرگانان، 

قشر تاجر-زمین دار شکل گرفت.
زمین داری در بندر گز ازجمله عرصه هایی بود که تومانیان ها به سرمایه گذاری در آن 
پرداختند. به قول مقصودلو: »مردم بندر گز امالک موروثی خود را برای آسودگی خاطرشان 
واگذار خواهند کرد. چون که یک نفر ایرانی از روس ها دل خوش نمی باشد و راضی هستند ماالً 
و جاناً فدایی دولت فخیمه باشند و روس ها دخالت نکنند« )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، 
صص 316-317(. برادران تومانیان که با تجار روسیه و این کشور مستقیم رابطه داشتند و در 
بندر گز هم مشغول مبادله بودند، بعداز مشروطه بیشتر بر این منطقه تمرکز کردند و بخشی 
از پول خود را به خرید زمین در این منطقه اختصاص دادند. براساس سندی تومانیان ها در 
بندر گز، یک عمارت آباد، بیست باب دکان، یک انبار بزرگ، و یک باب کارخانۀ پنبه پاک کنی 
برای استخراج پنبه از پنبه دانه داشته اند )ساکما، 240/23421(. در سال 1308ق/1890م خالصه 
شکل عمدۀ دیگری از مالکیت بود که در اختیار شاه قرار داشت و دولت قاجار از اواخر دورۀ 
ناصرالدین شاه، قسمت عمدۀ این زمین ها را برای آنکه آباد شوند فروخت و این موضوع 
به تجارِ بزرگ فرصتی داد که سرمایۀ خود را در زمین داری به کار گیرند )خسروی، 1351، 
صص 21، 24(. بخشی از اراضی خالصه در استرآباد به برادران تومانیان واگذار شد )ساکما، 
240/92027(. البته هدف اصلی تومانیان ها از این خرید کسب سود بود و اگر با پیشنهادی 
.Oben .1خوب هم مواجه می شدند، امالک خود را به فروش می گذاشتند. مثالً در 1312ق/1893م 
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بسیاری از اراضی ساحلی بندر گز را به تجارت خانۀ پنبۀ روسی )پرس خلویرک( فروختند 
که البته امین مالیۀ استرآباد به این معامله اعتراض کرد )ساکما، 240/31519(. تومانیان ها در 
برخی موارد درقبال طلب خود، به توقیف و مصادرۀ زمین بدهکاران خود می پرداختند )ساکما، 
240/21539(. برای نمونه طبق گزارش مقصودلو: ]یک بار[ سیف الملک پسر مرحوم سپه ساالر 
قریۀ لیوان هشتیکه را درعوض طلب به ادارۀ تومانیانتس واگذار کرد. این گزارش نشان دهندۀ 
مکنت و ثروت تومانیانتس است که به محض کاهش نفوذ روسیه در بندر گز و استرآباد، به 

سرمایه گذاری در آن جا پرداختند.
می کردند.  سرمایه گذاری  نیز  شهری  مستغالت  و  کشاورزی  اراضی  درزمینۀ  تجار 
علنی شدن ثروت تجار در بسیاری از موارد مساوی بود با مصادرۀ آن )سیف، 1375، ص291(. 
این موضوع عاملی بسیار مهم در روی آوردن تجار به خریدن امالک بود. آن ها اراضی زیادی 
را در مازندران، کرمان، یزد، اصفهان، مشهد و... خریداری کردند. هزینه های باالی دولت قاجار 
و خالی شدن خزانه، حکومت را بَرآن داشت که برای تأمین هزینه ها، سیاست فروش اراضی 
خالصه را در پیش گیرد. در چنین وضعیتی تجار ایرانی بزرگ ترین خریدار اراضی دولتی بودند. 
محمدحسین امین الضرب یکی از تجار این دوره بود که پنج دانگ زمین های بندر گز را خرید 
)مخابرات استرآباد، 1363، ج1، ص252(. او یک بار زمینی را به نمایندۀ تومانیانتس اجاره 
داد که آن نماینده هم آن زمین را به یک کمپانی روسی برای تأسیس انبار نفت در مجاورت 

گمرک خانه، اجاره داد )ساکما، 240/14545(.
گرچه در دورۀ قاجار، نظربه فقدان امنیت، افزایش مالیات و سدهای گمرکی، بسیاری 
از تجار این دوره به تظاهر اموال و ثروت خود عالقه ای نداشتند و آثار ُمکنت را در ظاهر و 
بیرون از منازل خود بروز نمی دادند؛ مبادا که دولت و مردم تقاضایی بی مورد از آنان بکنند و 
از چنگ شان دربیاوردند و لذا یک بوروژوازی مالک شکل گرفت )فشاهی، 1360، صص 
231-240(. البته این موضوع به معنای استقالل کامل این تجار از دولت نبود و آنان همواره باید 
مالیات و عوارض خود را می پرداختند. مثالً حاج محمدحسین امین الضرب که بخش زیادی 
از بندر گز را هم خریده بود و اغلب زمین های آن جا ازآِن وی بود )استادوخ، سال 1328ق، 
کارتن 51، پروندۀ 5، برگ 5( در اواخر دورۀ قاجار ادارۀ مالیۀ آن جا زمین هایش را مصادره کرد 
)ساکما، 240/14545(. او نیز ازجمله بزرگ ترین تاجران زمین داری بود که امالک فراوانی را 
از خالصه جات دولتی خریده بود )ساکما، 230/2568(. جنوب شرق دریای خزر و بندر گز 
ازجمله مناطقی بود که او در آن جا زمین خریده بود. محمدحسین بسیاری از اراضی خود را 
به خارجیان اجاره می داد )ساکما، 230/1207(. لذا خرید زمین و ملک داری یکی از حرفه های 

تجار و عرصه های سرمایه گذاری آنان بود.
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کاشت و معاملۀ محصوالت کشاورزی
در دورۀ قاجار اقتصاد صنعتی در کشور وجود نداشت؛ درنتیجه ازجمله زمینه های سرمایه گذاری 
با هدف کسب سود، کشاورزی و خریدوفروش محصوالت زراعی بود. هم زمینۀ داخلی تولید 
محصوالت کشاورزی فراهم بود و هم این محصوالت در بازارهای جهانی خریداران زیادی 
داشت. درنتیجه تجار ایرانی در کنار کارخانه داری و گسترش صنعت، به سرمایه گذاری درزمینۀ 
کشاورزی هم پرداختند. مقصودلو اشاره می کند: »وقتی خبر رسید ]که[ به مالحظۀ کمبود آذوقه 
در خاک روسیه، تاجر تومانیانس به ُقرب ]نزدیک[ چهار هزار خروار شلتوک از انزان ]منطقۀ 
بندر گز[، کردمحله ]کردکوی[ و دیگر ُقرای مازندران خریداری کرده و در بندر جز در انبار 

گذاشته است« )مخابرات استرآباد، 1363، ج1، ص440(.
مقصد عمدۀ این کاالها و مواد روسیه بود؛ منتها به فرانسه و بلژیک هم ارسال می شد. 
غالت در داخل کشور نیز خریدار زیاد داشت. برادران تومانیان از کشاورزان بندر گز و اطراف 
آْن گندم می خریدند و آن را در سطح وسیع به خبازخانه های پایتخت و دیگر شهرهای مهم 
شمالی کشور می فروختند )ساکما، 240/4025؛ 240/7786(. آنان هم چنین درنتیجۀ قراردادی 
که وزارت مالیه با آنان امضاء کرده بود )ساکما، 240/747(، تهیۀ برنج موردنیاز تهران را برعهده 
داشتند )ساکما، 240/14545(. تجار هم چنین درزمینۀ احداث و تعمیر راه ها و پل ها و معابر هم 

سرمایه گذاری می کردند.

نتیجه گیری
تحوالت اقتصادی ایران در دورۀ قاجار متأثر از نظام اقتصاد جهانی، باعث گسترش فعالیت های 
بازرگانی در داخل کشور شد. ایالت استرآباد، در ادامۀ امضای عهدنامۀ ترکمانچای، موردتوجه 
روس ها قرار گرفت و آن ها از این فرصت برای حفظ منافع نظامی و سیاسی دربرابر تهدید 
رقیب استعماری خود بریتانیا در مستعمرات شرقی چون افغانستان و هند، و یافتن بازاری 
برای فروش کاالهای خود و تهیۀ مواد خام ارزان، استفاده کردند. قریۀ »گز« واقع در جنوب 
شرقی دریای خزر در دورۀ ناصرالدین شاه قاجار در ادامۀ پیشروی های روسیه به سوی شمال 
و شمال شرقی ایران، و سلطه بر بازارهای داخلی در رقابت با انگلیس، به شکل شهری بندری 
درآمد. این شهر کوچک ابتدا به پایگاه تجاری روس ها و دروازۀ ورود و خروج مواد و کاال 
بدل شد و مأموران روسی بر آن جا تمرکز کردند؛ ولی با احداث و تثبیت راه آهن ماورای خزر 
و اهمیت یافتن خط ترکمنستان به خراسان، حضور روسیه در بندر گز و استرآباد کاهش یافت 
و به تدریج راه برای فعالیت تجار ایرانی در امور بازرگانی، اقتصادی و عمومی این شهر-بندر 
فراهم شد. افرادی همچون »امین الضرب ها« و »تومانیان ها«  به عنوان ثروتمندترین تجار ایرانِی 
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دورۀ قاجار، قسمتی از پول و دارایی خود را به امور مختلف در بندر گز اختصاص دادند. رونق 
و اهمیت بندر گز بستری فراهم کرده بود که برخی از تجار ایرانی، در کنار و یا جدا از تجار 
خارجی و به ویژه روسی، به امور تجاری و توسعۀ آن جا بپردازند. درنتیجه نوعی »سرمایه گذاری 
بومی« پا گرفت که تا اواخر دورۀ قاجار در کارهای عام المنفعه، زمین داری و صنعت پارچه بافی، 
خریدوفروش مواد خام، کشت گیاهان و سبزی جات، و تأسیسات بندری فعالیت می کرد. 
البته همواره بر سر راه توسعۀ مناسبات سرمایه داری -به معنای غربی کلمه- در ایراِن دورۀ 
قاجار، موانعی مهم وجود داشت؛ ولی این موضوع به این معنا نبود که تجار داخلی، مطلقًا 
به سرمایه گذاری توجهی نکنند. با تکیه بر اسناد تاریخی و شواهد موجود روشن می شود که 
برخی از تجار داخلی با هدف کسب سود و شهرت، قسمتی از دارایی خود را به امور تجاری 

و رفاهی در نقاط دارای ظرفیت ایران اختصاص می داده اند.
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