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Abstract:
Purpose: Integration into the world economy since the beginning the 20th century
provided plenty of opportunities for Iranian merchants to set up their own companies.
This paper reports the history of activies as well as chngeges faced by of one such companies, namely Ettehadiyeh.
Method and Research Design: This research is based on private archival documents
held by etehadiyyeh family.
Findings and Conclusion: After the 1906 Constitutional Revolution, Ettehadiyeh company diversified and expanded its activities. The company in early steps operated as
the agents of foreigh enterprises. However, later when it grew in size and capital, the
company entered in completion with foreing partenrs.
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رشکت اتحادیه :از رصافی تا چالشهای تجارت
(از خالل اسناد بایگانی اتحادیه)
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شدهاست.
یافته ها و نتیجهگیری :شرکت اتحادیه با پیروزی جنبش مشروطه ،فعالیت خود را متنوع و گسترده کرد و در
دورانی نیز به واسطهگری برای شرکتهای خارجی پرداخت .این شرکت در ادامه به توان مالی خود افزود و
کوشید با سرمایههای خارجی به رقابت بپردازد.
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سهیالترابیفارسانی

 .1مقدمه

چند دهه پیشاز جنبش مشروطه ،تجار ایرانی براساس ضرورتهای اجتماعی-اقتصادی،
شرکتهای تجاری تأسیس کردند .مصادرۀ اموال ،ناامنی ،بیقانونی و آشفتگی محاکم
قضایی از یکسو و گسترش روابط تجاری و نفوذ سرمایههای بیگانه و دردستگرفتن
بازارهای ایران توسط بیگانگان ازسوی دیگر ،فضایی نامساعد برای فعالیتهای تجاری
ایجاد کرده بود .ضعف حکومت مرکزی و وابستگی دولت به قدرتهای بزرگ سیاسی
شرایطی را بر آن تحمیل میکرد که دراثر آن نهتنها از سرمایههای داخلی حمایتی نمیشد،
بلکه در مواردی درمقابل آنها جبههگیری هم میشد .این مسائل موجب نارضایتی تجار
شد و واکنش آنها را در حوزههای سیاسی و اقتصادی برانگیخت.
موفقیت اروپاییان در تجارت و پیشرفتهای علمی و فنی آنها در صنعت که
به برتری و تسلط آنها بر اقتصاد ،امور مالی و تجارت جهانی منجر شد ،گروهی از
تجار ایرانی را به این اندیشه واداشت تا با بهرهگیری از شیوههای نوین تجاری از شکل
فردی معمول در بازار سنتی خارج شوند و سرمایههای کوچک را بهصورت گروهی در
قالب شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری کنند .تجارتأسیس شرکتها یا کمپانیهای مالی
و تجاری را بهعنوان راهحلی درمقابل نفوذ و هجوم اقتصادی بیگانگان برگزیدند .شرکت
اتحادیه ازجملۀ اینگونه شرکتها بودکه به این شیوه با شرایط جهانی سازگار شد.
شرکت اسنادی از مکاتبات مالی حاجرحیم اتحادیه در کتاب صرافی
دربارۀ این
ْ
و صرافها :منتخبی از اسناد حاجرحیم اتحادیه بهقلم منصوره اتحادیه و سعید روحی
( )1395منتشر شدهاست .همینطور در کتاب تجار ،مشروطیت و دولت مدرن از سهیال
ترابی فارسانی ( )1384هم شرکت اتحادیه بهطور مختصر در کنار دیگر شرکتهای
تجاری پیشاز مشروطه معرفی شدهاست .پژوهش حاضر براساس اسناد آرشیو خصوصی
شرکت اتحادیه دنبال خواهد شد .اسناد این آرشیو مجموعهای از براتها ،نامهها و دیگر
مدارک پراکندهای است که بهجز بخشی از براتها و تعدادی از نامهها ،بقیه دستهبندی و
طبقهبندی نشدهاند .موضوعبندینشدن و شمارهگذارینشدن ویژۀ بایگانی اسناد ،ارجا ِع
شمارهگذاریشده به این اسناد را مشکل میکند .عالمت اختصاری این آرشیو در این مقاله
بهصورت (آر.ا.ت) و عالمت اختصاری سازمان اسناد وکتابخانه ملی بهصورت (ساکما)
خواهد بود.
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رشکت اتحادیه :از رصافی
تا چالشهای تجارت

 .2تأسیس رشکت اتحادیه و فعالیتهای رصافی آن

شرکت اتحادیه را در سال 1305ق1888/م گروهی از صرافان و تجار ازجمله حاجعلی
کوزهکنانی و برادران ،حاجسیدمرتضی صراف ،حاجلطفعلی صراف و تعدادی دیگر
تشکیل دادند (جمالزاده ،1335 ،ص .)98شعبۀ اصلی این شرکت در تبریز بود .عالوهبرآن
در تهران نیز شعبه داشت که سرپرستی آن را حاجلطفعلی صراف و پسرش رحیم بهعهده
داشتند .تاریخ تأسیس شرکت در سال 1315ق1897/م احتماالً مربوط به شعبۀ تهران آن
است (تاریخچۀ سیسالۀ بانک ملی ایران[ ،بیتا] ،صص .)55-48
حاجمحمدباقر امینالضرب اتحادیۀ تبریزی فرزند حاجلطفاهلل تبریزی بود.
حاجلطفاهلل و برادرش حاجهاشم در بازار تبریز حجره داشتند .آنان درپی مسافرت به
روسیه و آشنایی با شیوۀ نوین بانکداری درصدد برآمدند تا در تبریز بانکی بهسبک روسیه
ایجاد کنند .بدینمنظور حاجمحمدباقر فرزند ارشد حاجلطفاهلل برای بررسی شیوههای
نوین بانکداری ،مدتی در روسیه بهسر برد و پساز بازگشت به کشور ،نتیجۀ بررسی و
مذاکراتش با کارشناسان روسی را در اختیار پدر و عموی خود گذاشت و کارهای مقدماتی
تشکیل بانک را آغاز کرد و برای اجرای آن با تعدادی از صرافان و تجار تبریزی مذاکره
کرد .ولی در این هنگام حاجلطفاهلل فوت کرد و حاجهاشم بهعلت تألمات روحی ،از
تأسیس بانک منصرف شد .حاجمحمدباقر پساز مرگ پدر و عمویش دارالضرب تبریز
را تأسیس کرد و سکههایی نقره بهنام ولیعهد ضرب و وارد بازار کرد و پسازآن بهنام
حاجمحمدباقر امینالضرب تبریزی معروف شد .او پسازاین توفیق به فکر ایجاد بانک افتاد
و پساز تالش بسیار ،صرافان تبریزی را متحد کرد و شرکت اتحادیه را با کمک گروهی
از صرافان و تجار در تبریز پایهریزی کرد.
فرزند ارشد حاجمحمدباقر ،یعنی حاجلطفعلی ،و پسرش رحیم بهعنوان نمایندگان
شرکت به تهران رفتند و پساز مدتی ،بهدلیلی نامشخص که شاید نارضایتی از سوددهی
شرکت بود ،سهام خود را از شرکت پس گرفتند .حاجلطفعلی تا مدتی امور شرکت را
در تهران میگرداند .او در سال 1316ق1898/م پیمان خود را با شاخۀ شرکت در تبریز
فسخ کرد؛ ریاست شاخۀ تبریز با حاجعلی کوزهکنانی از معتبرترین سهامداران شرکت
بود .شعبۀ تبریز بهدلیل شرایط بد اقتصادی در سال 1331ق1913/م تعطیل شد .علت
شکست شرکت صرافی اتحادیه در تبریز بهاحتمالزیاد ناتوانی این مؤسسه در رقابت با
بانک شاهنشاهی بودهاست .حاجلطفعلی و پسرش رحیم همچنان در تهران باقی ماندند
و مجددا ً شرکتی را بانام اتحادیه در تهران تأسیس کردند که تا زمان فوت حاجرحیم در
سال 1313ش1934/م برقرار بود (اتحادیه1377 ،ج ،صص .)349-335
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این شرکت در ابتدا با سرمایهای بالغبر صد هزار تومان برای مقابله با عملیات بانک
شاهنشاهی و در اندیشۀ ایجاد بانک و فعالیتهای صرافی بهوجود آمد (Picot, 1897,
 .)p114شرکت اتحادیه در سال اول تأسیس مقدار زیادی از اسکناسهای بانک شاهنشاهی
را جمعآوری کرد و برای تعویض با وجه نقره به بانک عرضه کرد و چون بانک نتوانست
درمقابل این اسکناسها قران نقره بپردازد ارزش اسکناسهایش سی درصد تنزل کرد؛
بانک بهناچار شرکت اتحادیه را در تجارت نقره با خود سهیم کرد (تاریخچۀ سیسالۀ، ...
[بیتا] ،ص.)53
یکی از مسائلی که تجار همواره خواهان رهایی از آن بودند اعمال نفوذ بانکهای
خارجی و اجحافهایی بود که به آنان روا داشته میشد .بانک شاهنشاهی خدمات پولی
موردنیاز تجار را تأمین میکرد و ضامن اعتباری خوبی برای آنان بود (ساکما784-44 ،؛
آر.ا.ت ،سند ش)1؛ ولی در بسیاری از موارد عملکرد بانک با منافع مالی صرافان و تجار
همخوانی نداشت و آنان را به مقابله برمیانگیخت .اسکناسهای بانک شاهنشاهی فقط در
محلی که نام آن روی اسکناسها چاپ شده بود ،اعتبار داشت و حتی بانک مرکزی در
تهران هم ،اسکناسهای مربوط به شعبههای دیگر را فقط درمقابل گرفتن وجه اضافی به
اسکناسهای محلی تبدیل میکرد .این موضوع سیر مبادالت پولی و بروات را دچار مشکل
میکرد .این امور موجب شد تا سلسلهمذاکراتی برای تفسیر امتیازنامۀ بانک بین تجار و
رئیس بانک شاهنشاهی انجام شود (آر.ا.ت ،سند ش .)2بانک میتوانست هرروز نرخ ارز
خود را تغییر دهد و این تغییر مظنۀ پول ایران درمقابل پولهای خارجی و نوسانهایی که
بانک اعمال میکرد ،آسیبهای زیادی به معامالت تجار میزد .حاجعبدالرضا اصفهانی در
نامهای به رحیم اتحادیه از شیوۀ بانک ابراز نارضایتی میکند و عملکرد بانک را اینگونه
توصیف میکند:
«باوجودی که اساس نرخ خیلی سست است ،برای اینکه اذیتی به تجار بکند و
ضرری به آنها برساند هرروزه نرخ خود را درصورتیکه نمیفروشد ،ترقی میدهد
که پساز معامله ،مظنه را به میزان خود بدهد که تجار گرفتار خسارت شوند .خداوند
یکمشت ضعفا را از شر داخلی و خارجی محفوظ فرماید .گلۀ بیشعور غافل است و
گرگ در کمین؛ بلکه در غارت» (آر.ا.ت ،سند ش.)3
نبض معامالت تجاری و بازار در دست بانک شاهنشاهی بود و تجار آن را زائدهای
تحمیلی و بیگانه میدیدند .ازاینرو شرکت اتحادیه در ابتدای تأسیس خود برای مقابله با
بانک به فعالیتهایی دست زد که در درازمدت تأثیری در عملکرد بانک نگذارد.
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 .3توسعۀ روابط تجاری رشکت اتحادیه در سالهای پساز مرشوطه

پساز جنبش مشروطه ،شبکههای ارتباطی مابین تجار همچون سابق فعال بود و به همان
شکل سنتی عمل میکرد .از مجموعهمکاتبات موجود در آرشیو اتحادیه بهخوبی نظام
این شبکهها مشخص میشود .تجار در ورود کاالهای جدید غربی بر یکدیگر پیشی
میگرفتند؛ ولی باوجود این ترقیخواهی و نوگرایی ،در دوران پساز مشروطه در ساختار
درونی شبکههای ارتباطی خود هیچ تغییر محسوسی ایجاد نکردند .درواقع آنان به بازسازی
و تجهیز تشکیالتی خود برای مواجهه با مسائل نوین نپرداختند.
شرکت اتحادیه در سالهای پساز جنبش مشروطه حوالههای پولی ارسال میکرد و
نقش امین و رابط مالی را ایفا میکرد .در آرشیو اتحادیه حوالهها و قبضهای رسید بسیاری
موجود است که بابت مستمری افراد پرداخت میشدهاست .برای نمونه مجموعهای از
قبضهای رسیدی وجود دارد که حاجرحیم اتحادیه بهجهت امامجمعه مجتهد خویی بابت
ماهانۀ حسنعلیخان پسر صغیر مرحوم قوچعلیخان موفقالدوله در ماههای مختلف سال
1335ق1917/م پرداخت کردهاست .شرکت اتحادیه همچنین با تجارتخانههای متعددی
در سراسر کشور ارتباط و مکاتبه داشت .ازجملۀ این شرکتها میتوان از شرکتهای
مسعودیه ،و محمودیه در اصفهان نام برد که در امر قماش و دیگر کاالها با اتحادیه
مراوده داشتند (آر.ا.ت ،سند ش  4و  .)5برخی نامههای مبادلهشده با حاجرحیم اتحادیه
که بهصورت جدولی تنظیم شدهاست بهخوبی گسترش شبکههای ارتباطی این شرکت را
نشان میدهد (ر.ک به جدول شمارۀ .)1
شرکت اتحادیه ازاینطریق طلبش در شهرهای دیگر را وصول میکرد یا قروض خود
را میپرداخت .حاجرحیم اتحادیه برای معامالت خارج از کشور خود نیز رابطهایی داشت
که نهتنها دربارۀ «مظنهجات و بروات» که در نوع جنس موردنیاز برای ارسال یا خرید هم به
او خبر میدادند (آر.ا.ت ،سند ش .)6از مکاتبات حاجرحیم اتحادیه مشخص میشود که او
در استانبول با حاجآقا حریرفروش و حاجسیدمحمد تنباکوفروش ارتباطهایی داشتهاست؛
آنها خبر تأسیس تجارتخانۀ خود در استانبول را به حاجرحیم داده بودند .میرزاعلیاکبر
اسماعیلزاده در استانبول برای فروش و ارسال حواله به لندن رابطهایی را به حاجرحیم
معرفی کرد (آر.ا.ت ،سند ش .)7ازجمله کسانی که در بمبئی با اتحادیه روابط تجاری و
بازاریابی داشت ،محمدتقی افشار بود که دربارۀ معاملۀ چای با اتحادیه مکاتبه میکرد (آر.
ا.ت ،سند ش .)8یکی دیگر از این افراد حاجمحمد کازرونی بود که دربارۀ ارسال برنج
رشت به هند و همچنین خشکبار ازجمله کشمش ،زیره ،مویز ،بادام نجفآباد ،و مغز بادام
به اتحادیه پیشنهاد میداد (آر.ا.ت ،سند ش .)9عبدالحسین کازرونی نیز درزمینۀ تجارت
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پوست ،صابون ،چای ،قماش ،عطریات ،روغن و عینک با حاجرحیم مکاتبه داشت و از
بمبئی برای تجارتخانۀ اتحادیه ،قماش ارسال میکرد .او شخصی بهنام رومانسکی ساکن
پاریس را به حاجرحیم معرفی کرد تا رابط آنها برای مبادالت کاال باشد و دارو و عطر
ازطریق او از پاریس به ایران وارد شود (آر.ا.ت ،سند ش.)10
رحیم اتحادیه نمونهای از تاجران بزرگی بود که تا اواخر دورۀ قاجار و اوایل پهلوی
نیز به فعالیتهای تجاری خود ادامه دادند .عملکرد او الگویی مشخص از چگونگی روابط
تجاری اینگونه شرکتهاست .اتحادیه از شرکتهای خارجی خرید میکرد و کاالهایش
را با شرکتهای حمل بار منتقل میکرد .شرکت اتحادیه بهطور مستمر با بمبئی ،روسیه
و استانبول در ارتباط بود و کاالهای انگلیسی و فرانسوی را ازطریق بمبئی به جنوب
ایران وارد میکرد .شرکتهای حمل بار درا ِ ِ
زای کاالیی که حمل میکردند ،مسئولیت
داشتند و درصورت صدمه یا کسر کاال با تحویل بارنامه غرامت میپرداختند .برای نمونه
خسارت  500روپیۀ آن را
اگر کاالیی هزار روپیه قیمت داشت ،درصورت کمبود یا
ْ
میپرداختند (آر.ا.ت ،سند ش .)11از این نمونه شرکتها میتوان از کمپانی جهازات نام
برد که مسئولیت حمل بار و تحویل آن را بهعهده داشت؛ این شرکت درزمینۀ مبادلۀ کاال
بین بمبئی و جنوب ایران فعالیت میکرد (آر.ا.ت ،سند ش .)12عالوهبر شرکتها ،تجار
نیز در حمل کاالهای یکدیگر همکاری داشتد .حاجفتحاهلل فتحی به حاجرحیم اتحادیه
دربارۀ فرستادن کاال از کارخانههای لندن و ورود آن به اهواز و ترتیب حمل آن ازطریق
ادارۀ امانات گزارش میداد (آر.ا.ت ،سند ش .)13کاالهای وارداتی از پاریس هم ،ازطریق
بمبئی وارد ایران میشد (آر.ا.ت ،سند ش.)14
در حمل کاال مشکالت بسیاری وجود داشت؛ ازجمله تفاوت در اوزان و مقیاسها در
شهرهای مختلف ایران .در نامهای از حاجمحمدعلی به حاجرحیم اتحادیه به تفاوت اوزان
در شیراز و بوشهر اشاره شدهاست (آر.ا.ت ،سند ش .)15مشکل دیگر کندی ارتباطات بود؛
بیشتر تلگرافها یا به مقصد نمیرسیدند یا اگر میرسیدند ،خیلی طول میکشیدند .برای
نمونه عبدالحسین کازرونی به اتحادیه مینویسد :تلگراف از تهران به بوشهر حدود ده تا
دوازده روز طول کشیده تا به مقصد برسد (آر.ا.ت ،سند ش .)16بیمهکردن کاالها تقریب ًا
در اواخر دوران قاجار مطرح شد که تاحدودی توانست حس امنیت را برای شرکتهای
تجاری ایجاد کند.
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 .4جنگ جهانی ا ّول و چالشهای تجاری رشکت اتحادیه

بروز جنگ بینالمللی ،نامساعدبودن اوضاع تجاری ،کاهش قیمت کاالهای صادراتی
همچون تریاک و قالی و افزایش محصوالت وارداتی مثل قند ،افزایش قیمت ارزاق و
بستهشدن راههای مبادالتی موجب کاهش عایدات گمرک و افزایش فشارهای مالیاتی بر
تجار شد (حبلالمتین ،ش ،21ربیعاالول  ،1332ص .)5عالوهبراین ،مداخلۀ بیگانگان در
امور تجاری بهبهانۀ جنگ و نامساعدبودن وضعیت داخلی ،تجار را بهسمت همکاری با
شرکتهای خارجی کشاند .در این دوران تجار ایرانی بیشازپیش نقش دالل و واسطه را
برای شرکتهای تجارتی خارجی بازی کردند .حاجرحیم اتحادیه مقارن سالهای جنگ
عنوان تاجرباشی دولت ایتالیا را بهدست آورد .سفارت ایتالیا او را بهسمت «تاجرباشیگری
تجارت و تجار ایتالیا در تهران» تعیین کرد و دولت ایران هم این مقام را تصدیق کرد و گفته
شد این امر به توسعه و ترقی تجاری بین تجارتخانههای ایتالیا و ایران خواهد انجامید
(آر.ا.ت ،سند ش .)17عنوان تاجرباشی به شخصی داده میشد که نقش نمایندۀ تجاری
دولتی خارجی را بهعهده میگرفت و بر امور تجارتی و مسائل تجار آن کشور نظارت
میکرد .عالوهبراین قراردادی مابین حاجرحیم اتحادیه و کمپانی لیمیتد چرچیل 1مستقر
در منچستر منعقد شد که طبق آن ،اتحادیه وکیل آن شرکت در ایران شد تا سفارشهای
ادارات و تجار دیگر را به کمپانی بفرستد و شرایط ارسال سفارشها را فراهم کند .در
این قرارداد شرکت اتحادیه صدی سه بهعنوان حقالعمل سفارشها میگرفت و موظف
بود «بروات و اوراق را بهتوسط بانک یا هرکس را در ممالک اروپ معین فرمایند حوالۀ
وکیل [کمپانی لیمیتد چرچیل]» کند (آر.ا.ت ،سند ش .)18جنگ جهانی اول شیوۀ داللی
را گستردهتر کرد و تجار و شرکتهایی که قدرت خود را ازدست داده بودند ،در بحران
این جنگ ارتباطشان با شرکتهای خارجی بیشتر شد و بهعنوان رابط آن شرکتها در
ایران عمل کردند.
امور تجاری با افزایش دامنۀ جنگ مختل شد .انگلیسیها در جنوب ایران قوا پیاده
کردند تا هم از تأسیسات نفتی محافظت کنند و هم از فعالیت آلمانها در سراسر کشور و
بهویژه در بین عشایر جلوگیری کنند .انگلیسیها در امور تجاری نیز دخالت میکردند و کار
به جایی رسید که فهرستی معروف به «لیست سیاه ایران» را منتشر کردند .فهرستی که اسامی
تجار ایرانی و شرکتهای خارجی و داخلیای را که با دشمنان انگلیس بهویژۀ آلمانیها
معامله داشتند برمال میکرد .این فهرست بهصورت علنی انتشار یافت و هرچندوقتیکبار
تغییراتی در آن داده میشد و اسامی برخی افراد از آن حذف یا به آن اضافه میشد .اولین
فهرست موجود در 20مارس 1916منتشر شد؛ دیگری در 3فوریۀ 1917و فهرست سوم
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بدون تاریخ بود .افرادی که نامشان از فهرست حذف میشد یا در منطقۀ نفوذ انگلیسیها
قرار داشتند و ناچار بودند متعهد شوند با آلمانیها معامله نکنند و یا بهتدریج از پیشرفت
آلمانیها مأیوس میشدند و با انگلیسیها سازش میکردند (اتحادیه1377 ،الف ،صص
.)372-363
انگلستان و روسیه نیازهای مالی خود در ایران را ازطریق بانکهای شاهنشاهی
و استقراضی برآورده میکردند؛ درحالیکه آلمانیها این امکان را نداشتند و به تجار و
تجارتخانههای ایرانی متوسل میشدند .از این نمونه شرکت اتحادیه بود که در آغاز
جنگ قراردادی مخفیانه با آلمانیها منعقد کرد که برطبق آن ،آلمانیها با پرداخت ارز به این
شرکت در خارج از ایران ،پول موردنیاز خود در داخل ایران را تأمین میکردند .بعدازآنکه
انگلستان از این معامالت آگاهی یافت نام شرکت اتحادیه را در فهرست سیاه قرار داد
و تمام داراییهای این شرکت در انگلستان و بمبئی را توقیف کرد و به اتباع آن کشور
اعالم کرد با شرکت اتحادیه هیچگونه معاملهای انجام ندهند .اتحادیه برای لغو ممنوعیتها
مجبور شد مذاکره کند و انگلستان شرط آزادکردن اموال ضبطشده و رفع ممانعتهای
قانونی را معاملهنکردن شرکت با دشمنان انگلستان در داخل و خارج از ایران اعالم کرد.
اتحادیه تهدید شد که درصورت رعایتنکردن این موارد ،اموالش در هند و بریتانیا ضبط
خواهند شد و این شرکت نیز حق هیچگونه شکایتی نخواهد داشت .شرکت همچنین
میبایست وثیقهای بهمبلغ بیست هزار لیره بهعنوان ضمانت در لندن و بمبئی میسپرد تا
درصورت سرپیچی از مفاد تعهدنامه ،دولت انگلستان آن مبلغ را ضبط کند و شرکت مزبور
حق هیچگونه اعتراض و شکایتی نداشته باشد (اتحادیه1377 ،الف ،ص.)367
شرکت اتحادیه موظف بود گزارش دفتر روزنامۀ معامالت خود را برای آگاهی دولت
انگلستان به سفارتخانۀ آن کشور اعالم میکرد تا طرفهای تجاریاش بهطور مرتب
بررسی شوند .همچنین میبایست اسامی مشتریان و عامالن خود در مناطق مختلف را نیز
به سفارت میفرستاد .اتحادیه طبق تعهدنامهای رسمی تمام این قیود را برای رفع موانع
تجاری خود و حذف نامش از فهرست سیاه پذیرفت.
انگلستان عملیات تجاری بیشتر شرکتها و تجارتخانهها را زیرنظر داشت و
هرچندماهیکبار تغییراتی در فهرست سیاه ایجاد میکرد (اتحادیه1377 ،الف ،صص
 .)372-371برای نمونه در 25آوریل 1916به اتحادیه اجازه داده شد با حاجی محمد و
عبدالحسین تهرانی تسویهحساب کند ،چون بهتازگی نام آنها در فهرست قرار گرفته بود.
اتحادیه برای انجام هرگونه معامله مجبور بود از سفارت اجازه بگیرد .برای نمونه شرکت
برای معامله با امینالتجار اصفهانی اجازه خواست و سفارت اعالم کرد هنوز به او و حاجی
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مهدی سمسار اصفهانی ظنین است و نمیتواند دربارۀ آنها بهطور کامل مطمئن باشد.
اتحادیه حتی برای ارسال حوالههای پولی خود مجبور بود از سفارت انگلیس اجازه بگیرد.
شرکت در ژانویۀ  1917اجازه خواست مبلغی پول به حساب امیر بهادر در سوئیس واریز
کند و سفارت بهشرطی اجازه داد که این مبلغ بهنفع دشمنان انگلستان بهکار برده نشود.
باالخره دولت انگلیس در ماه مه  1919وثیقۀ مالی اتحادیه را به شرکت بازگرداند و اموال
ضبطشدۀ شرکت در لندن و بمبئی را آزاد کرد (اتحادیه1377 ،الف ،صص .)370-367
مجموعۀ این مکاتبات بیانگر آن است که شرکت اتحادیه نیز همچون دیگر شرکتها
و تجارتخانههای ایرانی در سالهای جنگ جهانی اول چالشهای بسیاری در امور
تجاری داشته و هرچهبیشتر به قدرتهای بیگانه وابسته بودهاست .انگلیسیها بهبهانۀ
جنگ ،نظارت و دخالت خود را در بدیهیترین حقوق تجار ایرانی افزایش دادند و
تجارت
بدینترتیب امکان فعالیت مستقل اینگونه شرکتها را مسدود ساختند و بهجای
ْ
واسطهگری را تقویت کردند .به علت کمبود نقدینگی ،کسادی بازار تجارت ،نوسانات
پولی ،حمایتنکردن دولت از تجار و شرکتهای ایرانی ،و بحران و بیثباتی سیاسی کشور
گرایش به داللی برای شرکتهای خارجی بیشتر تقویت میشد .امینالتجار به حاجرحیم
پیشنهاد کرد که درقبال فروش محمولههای قند روسی در بوشهر ،درصدی معین بهعنوان
«حقالعمل» دریافت کند (آر.ا.ت ،سند ش  19و .)20

 .5رسمایهگذاریهای تجاری و صنعتی

شرکت اتحادیه در سالهای پساز جنگ جهانی ا ّول ،به همان شکل سنتی پیشین به امور
تجاری میپرداخت ،با این تفاوت که در این دوره امور تجاری مشخصههای خاص دوران
پساز جنگ را داشت؛ مشخصههایی نظیر رواج داللی تجار ایرانی برای شرکتهای
خارجی ،کمبود نقدینگی ،ورشکستگی گروهی از تجار و تجارتخانهها ،رواج قاچاق
کاال ،و گریز از پرداخت مالیات .حاجرحیم توانست بحران سالهای جنگ را پشت سر
گذارد و با حفظ شبکههای ارتباطی خود در شهرهای مختلف و رابطهایی که در این
شهرها داشت مبادالت تجاریاش را ادامه دهد .او با بسیاری از شهرها همچون تبریز،
باکو ،زنجان ،اصفهان ،شیراز ،بروجرد ،کاشان ،رشت ،خوانسار ،مشهد ،همدان ،قزوین،
تهران ،و عراق عجم ،درزمینۀ مظنۀ برات ،پوند ،روپیه و حوالههای پولی مکاتبه داشت؛
همینطور با دیگر کشورها و شهرها همچون بمبئی ،روسیه ،برلن ،هامبورگ ،کراچی و با
شرکتهایی مثل زیگلر و طومانیانس نیز روابط تجاری و مکاتبه داشت که اسناد آن دربین
مجموعهنامهها و براتهای بایگانی شرکت اتحادیه موجود است .حاجرحیم اتحادیه برای
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دستیابی به بازارهای صادراتی جدید با رابطهای خود در مناطق ذکرشده ،مشورت
میکرد .برای نمونه او با علی نمازی در بمبئی دربارۀ امکان ارسال قند و شکر روسیه به
هندوستان تبادلنظر کرد و «مظنۀ بازار را سنجید» (آر.ا.ت ،سند ش  21و .)22
ازآنجاکه اینگونه شرکتها برای انجام معامالت خود از حمایتهای قانونی نهادهای
مدنی برخوردار نبودند ،معموالً خودشان این قبیل خدمات را تدارک میدیدند؛ گاه انجام
اینگونه خدمات براساس قراردادی تنظیم میشد تا وظایف طرفین مشخصتر شود.
برای نمونه حاجرحیم اتحادیه با چند تن از تجار زنجانی دربارۀ کنترات توتون قراردادی
منعقد کرد که شامل چند ماده دربارۀ چگونگی مبادلۀ کاال بین اتحادیه و تجار زنجانی بود
(آر.ا.ت ،سند ش.)23
این قراردادها با تأیید یکی از علما جنبۀ شرعی و قانونی مییافت .عالوهبرآن،
وکالتنامههای تجاری هم که در آن به نقش رابط و وکیل تجاری اشاره میشد به همین
شیوه تأیید میشد .گاه برای محکمکاری و تحکیم تعهدات مالی یک تاجر یا شرکت،
تعهدنامهای را بهشهادت و امضای یکی از دولتمردان مقتدر و صاحبنفوذ میرساندند تا
برای تاجر مدیون نوعی تعهد اخالقی یا ضمانت در پرداخت دین خود ایجاد کند (آر.ا.ت،
سند ش  24و .)25
جنگ جهانی ا ّول به ورشکستگی بسیاری از شرکتها و تجارتخانههای بزرگ
منجر شد .ورشکستگی تجارتخانۀ لیانازوف و ناتوانیاش در بازپرداخت بدهیهای
خود موضوع مجموعهنامههایی است که طی سالهای 1340ق1922/م تا 1344ق1926/م
با شرکت اتحادیه ردوبدل شدهاست .اتحادیه برای وصول طلبهایش طی نامههای
بسیاری از ریاست وزرا کمک میخواهد .این شرکت وصولنشدن طلبش از لیانازوفها
را سهلانگاری وزارت فواید عامه دانست .اتحادیه به جای طلبش یک دستگاه ماشین
الکتریک تحویل گرفت که بهدلیل نبودن راه مناسب فقط بخشی از آن به تهران حمل شد،
ولی بعد وزارت فواید عامه مانع فروش و ورود بقیۀ لوازم شد .اتحادیه از عملکرد وزارت
فواید عامه بهدلیل توقیف ماشینآالت مزبور شکایت کرد و رضاخان دستور رسیدگی به
این موضوع را به وزارتهای فواید عامه ،خارجه و مالیه صادر کرد (ساکما ،اسناد ش
.)10-2
شرکت اتحادیه در سالهای پساز جنگ در امور صنعتی نیز فعال شد .حاجرحیم
اتحادیه ،برای خرید یک کارخانۀ نساجی ازطریق علی اتحادیه که در لندن حضور داشت و
نیز کنسول ایران مذاکره کرد و کوشید در این زمینه اطالعاتی بهدست آورد .به او گفته شد که
به اشخاص متخصص یعنی «دو نفر مکانیک و مهندس» احتیاج داد؛ همچنین پیشاز سفارش
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و خرید ،مکان کارخانه بهتشخیص مهندسی آگاه تعیین شود (آر.ا.ت ،سند ش .)26در اوایل
دوران پهلوی و در اواخر دورۀ فعالیت این شرکت ،حاجرحیم اتحادیه از وزارت فالحت
و تجارت برای احداث کارخانۀ شیشهسازی مجوز گرفت .او برای تأسیس این کارخانه با
مارترس آقارونیان در 14سپتامبر 1927قرارداد همکاری امضا کرد (آر.ا.ت ،سند ش.)27
گرایش شرکت به فعالیتهای صنعتی عمدت ًا از اوایل دورۀ پهلوی بهچشم میخورد.

 .6رسمایهگذاری در زمینهای کشاورزی و مستغالت

یکی از گرایشهای عمدۀ تجار در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالدی ،تمایل آنها به خرید
زمین و سرمایهگذاری در بخش زمینداری بود .افزایش سود مبادالت تجاری ،اطمینان از
حفظ سرمایۀ شرکت ،و همچنین فروش زمینهای خالصه ازطرف دولت از عمدهترین
عوامل این گرایش بود.
دربیـن مجموعــهاسناد مربوط به خانــدان اتحــادیه قبالههــای متعددی درزمینۀ
خرید وفروش یا اجارۀ امالک و مستغالت وجود دارد که بهتدریج تا اواخر دورۀ قاجار بر
تعداد آنها افزوده شدهاست .از مجموعۀ این اسناد چنین برمیآید که اتحادیه بهتدریج به
زمینداری روآوردهاست .هرچه تاریخ نگارش نامههای این مجموعه جلوتر میآید و بر
میزان دارایی ،امالک و مستغالت اتحادیه افزوده میشود ،لحن نامههای ارسالی به اتحادیه
متفاوت میشود؛ حاکی ازآنکه با مقامی بزرگ و منیع سخن گفته میشود .بهکاربردن
عبارات و واژههایی چون «اینکه امر مبارک در ارسال ...بهتعویق افتاد» و واژههایی چون
«حسباالمر»« ،مقدر فرمایید»« ،امر مطاع»« ،امر العالی مطاع مطاع» ،حاکی از جایگزینشدن
آداب اشراف زمیندار بهجای فرهنگ سادهتر تجار است .دربین این نامهها مسائل متعددی
مطرح میشود؛ ازجمله :اجارۀ زمین ،آب و قنات ،گرفتن سهم مالکانه از زمینهای زیر
کشت ،پیشنهاد خرید مزرعه بهقیمت نازل درا ِ ِ
زای بدهی افراد (آر.ا.ت ،سند ش ،)28شرح
ثبت امالک اتحادیه در نصرآباد ،رضاآباد ،ینگهامام (آر.ا.ت ،سند ش )29و گزارش مباشران
اتحادیه از عملکرد زارعان و درگیریها و اختالفهای ملکی با حکام محلی (آر.ا.ت ،سند
ش  30و  ،)31سران نظامی ،مدعیان خصوصی و حتی اهالی یا زارعان یک روستا که بر
سهم مالکانه اعتراض داشتهاند ،و سرانجام شکایت از نپرداختن اجارهبها ازسوی مستأجران
که دربین اسناد متأخرتر این مجموعه وجود دارد (آر.ا.ت ،سند ش  33 ،32و .)34
گسترۀ سرمایهگذاری بر روی زمین ،از سیاهۀ امالک و مستغالت حاجرحیم اتحادیه
آشکار میشود .این امالک و داراییها شامل قهوهخانه ،استخر ،خبازخانه ،آسیاب ،مغازه،
حمام ،کالسکهخانه ،باغ ،خانه ،قنات (که آب آن بهصورت ساعتی اجاره داده میشد) ،قریه
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(از چند دانگ تا ششدانگ) ،اراضی کشاورزی ،یونجهزار ،صیفیکاری ،توتستان و گاراژ
بود .این امالک و داراییها سراسر کشور را دربر میگرفت و در هر شهر شخصی معتمد
سرپرستی این امالک را بهعهده داشت .برای نمونه حاجرحیم اتحادیه در رشت تعدادی
مغازه داشت که حاجآقا کوچصفهانی سرپرستی اجارۀ آنها را برعهده داشت (آر.ا.ت ،سند
ش.)35
تجار گاهی امالک و مستغالت را از دولت میخریدند و گاهی درا ِ ِ
زای بدهی افراد،
امالکی به آنها واگذار میشد؛ در مواردی هم زمین درا ِ ِ
زای مبلغی وام به وثیقه گذارده
میشد و درصورت نپرداختن دین به مالکیت تجار درمیآمد یا به اجارۀ تجار درمیآمد تا
بدهی مدیون پاک شود .برای نمونه هنگامیکه محمدحسنخان افتخاردیوان« ،مالک میانج»
از ساالرلشکر اجازه گرفت تا مبلغ پنج هزار تومان از حاجرحیم اتحادیه قرض کند ،قرار
نتوانست حاجرحیم بتواند منافع ملک را به خودش
شد مبلغ را یکماهه بازگرداند و اگر
ْ
منتقل کند و پساز انقضای مدت اجاره و پاکشدن حساب پنج هزار تومان ،ملک را به
صاحبش برگرداند (آر.ا.ت ،سند ش .)36همچنین حاجرحیم اتحادیه طی وکالتنامهای
رسمی ،شخصی بهنام سیدابوالفضلخان را وکیل قانونی خود قرار داد تا در «محصول سهم
اربابی» از قریۀ فرحزاد و تعیین اسامی و تعداد رعایا و سایر حقوق اربابی در محل اقدام
کند (آر.ا.ت ،سند ش.)37

 .7اجارهداری و بهرهبرداری از معادن

گرفتن امتیاز و اجارهکردن برخی از خدمات دوایر دولتی ،نوع دیگری از فعالیتهای
اقتصادی تجار در سالهای بحرانزدۀ پساز جنگ اول جهانی بود .در این دوران و بهویژه
در دوران رئیسالوزرایی رضاخان ،تجار به گرفتن امتیاز از دولت بیشتر رغبت نشان
میدادند .شرکت اتحادیه در فاصلۀ سالهای 1345-1342ق1305-1302/ش طی مکاتباتی
با وزارت فالحت و تجارت و فواید عامه ،درخواست کرد تا امتیاز کارخانههای چراغبرق
قم ،بارفروش مازندران ،سلطانآباد عراق عجم ،قزوین ،همدان و زنجان به او واگذار شود؛
تا اینکه باالخره امتیاز انحصاری کارخانۀ چراغبرق در 11مهر3/1304اکتبر 1925به این
شرکت واگذار شد .امتیاز انحصاری کارخانه در  23ماده تنظیم شد و بین دولت ایران و
حاجرحیم منعقد شد .مدت این امتیاز بین  10تا  20سال بود و درصورتیکه امتیازگیرنده
تا یک سال پساز انعقاد قرارداد نمیتوانست آن را دایر کند امتیاز از درجۀ اعتبار ساقط
میشد .امتیازگیرنده موظف بود یکدهم از درآمد خالص کارخانه را به وزارت فواید عامه
بپردازد .فروش و واگذاری این امتیاز به اتباع بیگانه ممنوع بود .درصورت ادامۀ تخلف
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صاحبامتیاز بعداز دو بار تذکر ،امتیاز لغو میشد (آر.ا.ت ،سند ش.)38
با فراهمشدن زمینههای فعالیت بیشتر برای تجار ،سرمایهگذاری در حوزۀ معادن و
خدمات دولتی نیز گسترش یافت .حاجرحیم اتحادیه در بهرهبرداری از معادن زهرآباد
و سماور مشارکت داشت .او با ادارهکل معادن نمک طار َمینِ علیا و سفال دربارۀ اجارۀ
معادن زیتورآباد مکاتباتی کردهاست (آر.ا.ت ،سند ش  39و  .)40همچنین معینالتجار به
او پیشنهاد کرد تا امتیاز مالیات کردستان را بهطور شراکت بهدست آورند (آر.ا.ت ،سند
ش .)41حاجرحیم اتحادیه دخانیات کردستان را نیز اجاره کرد .او درا ِ ِ
زای پرداخت 141
هزار تومان ،ادارۀ دخانیات کردستان را بهمدت سه سال از اول جدی  1298خورشیدی از
دولت اجاره کرد (آر.ا.ت ،سند ش .)42در اول میزان 23/1299سپتامبر 1920دراثر گزارش
ادارههای دولتی مبنی بر اینکه اجارۀ دخانیات بهضرر دولت است ،برحسب تصویبنامۀ
دولتی بهتاریخ 27سنبلۀ18/1299سپتامبر 1920واگذاری اجارۀ دخانیات در سراسر کشور
لغو شد .درپی لغو امتیاز اجارهداری دخانیات کردستان ،حاجرحیم اتحادیه به دولت
اعتراض کرد و بهدنبال آن اختالفهای مالی او با وزارت مالیه آغاز شد .حاجرحیم در
نامهای به ریاست وزرا ،عملکرد دولت ایران را با دولتهای اروپایی قیاس کرد و به انتقاد
پرداخت .او در این نامه به لزوم اعتبار دولت و اعتماد به آن اشاره کرد و اینگونه اعمال
را موجب آن دانست که دیگر تاجر ایرانی وارد «معامالت دولتی» نشود (آر.ا.ت ،سند
ش .)43اتحادیه بارها از واژههایی چون «وضع قانون»« ،حدود قانون»« ،مجسمۀ قانون»
و «قانونطلبی» استفاده کرد و در نامههای بعدی از دولت خواست که الاقل این ماجرا را
«مطابق عدالت» خاتمه دهد (آر.ا.ت ،سند ش .)44طلبهای وزارت مالیه ،رسیدن موعد
پرداخت قسط سوم اجاره و نیز لغو امتیاز اجارۀ دخانیات بهطور همزمان ،موجب اختالل
مالی در کار شرکت اتحادیه شد و به شکایت اتحادیه به مراجع قانونی انجامید .کشمکش
حاجرحیم اتحادیه و وزارت مالیه و ادارۀ دخانیات طی سالهای متمادی ادامه یافت تا
باالخره با اعالم حکم نهایی در 3دی24/1311دسامبر ،1932ماجرای اجارۀ دخانیات خاتمه
یافت (اتحادیه1377 ،ب ،صص .)420-401
اینگونه امتیازها بهدالیل متعدد درعمل با موفقیت همراه نبودند .در ساختار فاسد
اداری و دیوانی ،دولتمردان توقع داشتند که امتیازگیرنده درصدی از درآمد خود را به آنها
بپردازد .عالوهبرآن حسادتهای صنفی و کارشکنی رقیبان نیز امکان فعالیت بیدغدغه را
دشوار میکرد.
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گفتنی است که براساس اسناد موجود شرکت اتحادیه ،این شرکت در جریانهای
سیاسی قبل و بعداز جنگ جهانی اول و قدرتگیری رضاخان فعال نبودهاست .تنها ردپای
موجود این شرکت در امور سیاسی ذکر نام حاجرحیم اتحادیه دربین اسامی ت ُّجاری است
که در مراسم جشن تاجگذاری رضاشاه شرکت کردهاند (آر.ا.ت ،سند ش .)45شرکت
اتحادیه با فوت حاجرحیم در سال 1313ش1934/م عم ً
ال به فعالیتهای خود پایان داد.
درواقع نسل پساز حاجرحیم اتحادیه از فرهنگ تجاری و سنتی بازار فاصله گرفتند و
بیشتر برای تحصیل به خارج از کشور رفتند.

.8نتیجه

شرکت اتحادیه در زمرۀ شرکتهای بزرگی بود که از امور صرافی در دهههای پیشاز
مشروطیت آغاز کرد و در ادامه با گسترش فعالیت خود به تجارت ،صنعت ،زمینداری،
اجارهداری ،معدنداری و گرفتن امتیاز از دولت هم پرداخت .این شرکت باوجود
فرازوفرودهای متعدد سیاسی ،اجتماعی و چالشهای بسیاری که در مسیر فعالیت خود
داشت ،توانست در دوران پساز مشروطه خود را حفظ کند و از بحرانهای متعدد مالی
و اقتصادی سالهای جنگ جهانی اول نیز گذر کند .اوج فعالیت این شرکت در دوران
حاجرحیم اتحادیه بود .این شرکت هرچند در آغاز با صرافی شروع به کار کرد ،ولی با
گسترش کار خود در تهران بهتدریج حوزۀ فعالیت خود را متنوع و گسترده کرد .مهارت
مرد قدرتمند این شرکت (حاجرحیم) در امر صرافی او را در فعالیتهای تجاری موفق
کرد .صاحبان این شرکت در امور سیاسی چندان فعال نبودند که این میتواند به پیشینۀ
صرافی آنها مرتبط باشد .بدیهی است که بررسی دیگر شرکتهای تجاری این دوران
میتواند به ابعاد گوناگون تاریخ اقتصادی ایران یاری رساند.

اسناد

منابع

آرشیو خصوصی رشکت اتحادیه (آر.ا.ت)

ش :1از بانک شاهنشاهی به حاجرحیم اتحادیه13 ،ذیقعدۀ ،1336پروندۀ مربوط به نامههای سالهای
1336-1331ھ.ق.
ش :2صورتجلسهای با رئیس بانک شاهنشاهی و وزیر مالیه16 ،دی.1307
ش :3از حاجعبدالرضا اصفهانی به حاجرحیم اتحادیه26 ،جمادیاالول ،1340نامههای سال 1340ھ.ق.
ش :4نامۀ شرکت اتحادیه به کمپانی مسعودیه7 ،جمادیالثانی ،1316نمرۀ .16/24
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ش :5نامۀ شرکت اتحادیه به کمپانی محمودیه17 ،ذیقعدۀ ،1317نمرۀ .16/101
ش :6نامۀ حاجابراهیم انطیقهچی1به حاجرحیم اتحادیه ،استانبول4 ،ذیحجۀ.1339
ش :7نامۀ میرزاعلیاکبر اسماعیلزاده ،استانبول19 ،ذیحجۀ.1339
ش :8محمدتقی افشار به حاجرحیم اتحادیه ،بمبئی22 ،رجب.1345
ش :9حاجمحمد کازرونی به رحیم اتحادیه ،بمبئی15 ،رجب.1350
ش :10عبدالحسین کازرونی به رحیم و لطفعلی اتحادیه31 ،رمضان.1339
ش :11کازرونی به اتحادیه ،بمبئی6 ،رمضان.1340
ش :12کازرونی به اتحادیه ،بمبئی5 ،صفر.1341
ش :13حاجفتحاهلل فتحی به حاجرحیم و حاجلطفعلی اتحادیه ،بمبئی5 ،ربیعالثانی.1339
ش :14عبدالحسین کازرونی به اتحادیه ،بمبئی2 ،جمادیاالول.1340
ش :15حاجمحمدعلی به حاجرحیم اتحادیه ،تهران12 ،جمادیاالول.1340
ش :16عبدالحسین کازرونی به اتحادیه ،بمبئی9 ،ربیعاالول.1340
ش :17نامۀ سفارت ایتالیا به حاجرحیمآقا اتحادیه9 ،ژانویۀ.1913
ش :18قرارداد مابین حاجرحیم اتحادیه و کمپانی لیمیتد چرچیل12 ،صفر10/1332ژانویۀ.1914
ش :19سیدمحمدتقی امینالتجار و پسر به حاجرحیم اتحادیه6 ،ذیحجۀ.1346
ش :20سیدمحمدتقی امینالتجار به حاجرحیم اتحادیه7 ،ذیقعدۀ.1346
ش :21علی نمازی به حاجرحیم اتحادیه ،اول رمضان .1346
ش:22مجموعهنامههایامینالتجاربهحاجرحیماتحادیه7،ذیقعدۀ 1346و6ذیحجۀ(،1346مجموعهنامههای
سال 1346ق).
ش :23قرارداد مابین حاجرحیم اتحادیه ،و آقامشهدیاکبر و آقامطلب (تاجران زنجانی)19 ،شوال.1338
ش :24حاجیوسف قزوینی به حاجرحیم اتحادیه ،نمرۀ 23 ،465جمادیاالول.1340
ش :25حاجیوسف قزوینی به حاجرحیم اتحادیه ،نمرۀ 27 ،476جمادیاالول.1340
ش :26علی اتحادیه به حاجرحیم اتحادیه20 ،نوامبر.1926
ش :27وزارت فواید عامه به حاجرحیم اتحادیه27 ،بهمن.1305
ش :28علیاکبر صراف به حاجلطفعلی صراف ،نمرۀ 24 ،10ربیعاالول.1316
ش :29نامههای امجدالسلطان درخصوص امالک حاجرحیم اتحادیه در ینگهامام22 ،مرداد9 ،1310مهر،1310
25مهر.1310
ش :30حکم دادگاه استیناف درخصوص دعاوی حاجرحیم اتحادیه و فرمانفرما19 ،جمادیاالول.1349
ش :31نامۀ حاجرحیم به ادارۀ ثبت8 ،رجب.1344
ش :32نامۀ علیاکبر صراف به حاجلطفعلی صراف4 ،جمادیاالول.1316

 .1عتیقهچی :عتیقهخر .انتیقه (:)antika
عتیقه ،کهنه و بهدردنخور .فرهنگ سخن
ترکی واژۀ فرانسوی
این واژه را از فرم ِ
 antiqueتلقی کردهاست.

گنجینۀاسناد ،سال  ،30دفرت سوم ،پاییز  ،1399شامرۀ پیاپی 119

69

سهیالترابیفارسانی
ش :33گزارش مباشر اتحادیه از عملکرد زارعان ،اول شهریور .1311
ش :34سواد حکم استیناف شکایت حاجرحیمآقا اتحادیه از میرزاحسنخان مستوفیالممالک درخصوص
ادعای  4دانگ قریۀ فرحزاد29 ،مرداد.1308
ش :35از حاجآقا کوچصفهانی به حاجرحیم اتحادیه8 ،ذیقعدۀ( ،1347از مجموعهنامههای سالهای
1347-1345ھ.ق).
ش :36احمد تفرشی به حاجرحیم اتحادیه ،ربیعالثانی .1337
ش :37وکالتنامۀ رسمی به سیدابوالفضلخان28 ،تیر.1313
ش :38امتیاز انحصاری کارخانۀ چراغبرق11 ،مهر.1304
ش :39مشارکت در بهرهبرداری از معادن زهرآباد و سماور12 ،جدی.1302
ش :40گزارش حسین از معادت زیتورآباد ،درخصوص شورش یاغیان و ادعای مالکیت معادن26 ،ثور.1303
ش :41از معینالتجار به حاجرحیم اتحادیه19 ،جدی.1298
ش :42اجارهنامه بین وزارت مالیه و حاجرحیم اتحادیه ،نمرۀ  ،32971/905اول جدی .1297
ش  :43حاجرحیم اتحادیه به ریاست وزرا22 ،صفر.1339
ش :44حاجرحیم اتحادیه به ریاست وزرا28 ،محرم.1339
ش :45اسامی تجار شرکتکننده در جشن تاجگذاری رضاشاه[ ،بیتا].

سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (ساکام)
اسنادنخستوزیری:

 :1ریاست وزرا به حاجامینالضرب29 ،فروردین.784-44 ،1304
 :2از شرکت اتحادیه به ریاست وزرا10،ذیقعدۀ ،1342نمرۀ .4/9-50
 :3از ریاست وزرا به لیانازوف ،بابت طلب تجارتخانه از دیویزیون قزاق8 ،جمادیاآلخر ،1339نمرۀ
.7840

 :4از فرمانده ِ قشون گیالن به ریاست وزرا6 ،نوامبر ،1920نمرۀ .506
 :5از حاجرحیم به ریاست وزرا4 ،صفر ،1340نمرۀ .11749
 :6از وزارت فالحت به ریاست وزرا17 ،حوت ،1301نمرۀ .8081
 :7از اتحادیه به ریاست وزرا10 ،ذیقعدۀ ،1343نمرۀ .38330
 :8از وزارت فواید عامه به ریاست وزرا24 ،ثور ،1339نمرۀ .5496
 :9از لیانازوف به ریاست وزرا16 ،مارس ،1921نمرۀ .12840
 :10از وزارت فواید عامه به معینالتجار17 ،عقرب.1338
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کتاب

اتحادیه ،منصوره؛ روحی ،سعید .)1395( .صرافی و صرافها :منتخبی از اسناد حاجرحیم اتحادیه .تهران:
تاریخ ایران.

تاریخچۀ سیسالۀ بانک ملی ایران ([ .)1307-1337بیتا] .تهران.

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

جمالزاده محمدعلی .)1335( .گنج شایگان :اوضاع اقتصادی ایران .برلین.

مجموعهمقاله

اتحادیه ،منصوره1377( .الف)« .فهرست سیاه ایران در جنگ جهانی اول (1914م1918-م)» .چاپشده در
کتاب :اینجا طهران است :...مجموعهمقاالتی دربارۀ طهران 1269-1344ھ.ق .تهران :تاریخ ایران.

اتحادیه ،منصوره1377( .ب)« .ماجرای اجارۀ مالیات توتون و تنباکوی کردستان در 1333ھ.ق» .چاپشده
در کتاب :اینجا طهران است :...مجموعهمقاالتی دربارۀ طهران 1269-1344ھ.ق .تهران :تاریخ ایران.

اتحادیه ،منصوره1377( .ج)« .مسائل صرافی از خالل سطور نامههای یک صراف» .چاپشده در کتاب:
اینجا طهران است :...مجموعهمقاالتی دربارۀ طهران 1269-1344ھ.ق .تهران :تاریخ ایران.

روزنامه

حبلالمتین ،سال  ،22ش ،21ربیعاالول .1332

منبعالتین

Picot, H. (1897). Biographical Notices of Members of the Royal Family, Notables, Merchants and Clergy. London.

English Translation of References
Documents

Āršiv-e xosusi-ye šerkat-e Ettehādieh (Ār. E. T) (Ettehadieh company Private Archive):

No. 1: “Az Bānk-e Šāhanšāhi be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (From the Imperial Bank
of Persia to Haj Rahim Ettehadieh), 13 Dhu Al Qa’da 1336 AH (20 August 1918
AD), “Parvande-ye marbut be nāme-hāye sāl-hā-ye 1331-1336 AH” (The file re-
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lated to the letters of the years 1913-1918 AD).
No. 2: “Surat jalase-ee bā ra’ees-e bank-e Šāhanšāhi va vazir-e mālieh” (Minutes
with the president of the Imperial Bank of Persia and the Minister of Finance), 16
Dey 1307 / 6 January 1929.
No. 3: “Az HājAbd-or-Rezā Esfahāni be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (From Haj Abd
Al-Reza Esfahani to Haj Rahim Ettehadieh), 26Jumada Al Ula 1340 / 25 January
1922, “Nāme-hā-ye sāl-e 1340 AH” (Letters of the year 1922 AD).
No. 4: “Nāme-ye šerkat-e Ettehādieh be kompāni-ye Mas’udieh” (A letter from Ettehadieh company to Mas’oudieh company), 7Jumada al-thani 1316 / 23 October
1898, no. 16/24.
No. 5: “Nāme-ye šerkat-e Ettehādieh be kompāni-ye Mahmudieh” (The letter from
Ettehadieh company to Mahmpudieh company), 17 Dhu Al Qa’da 1317 / 19
March 1900, no. 16/101.
No. 6: “Nāme-ye HājEbrāhim-e Antiqe-či to Hāj Rahim Ettehādieh” (A letter from
Haj EbrahimAntighechi to Haj Rahim Ettehadieh), Istanbul, 4Dhu al-Hijjah 1339
/ 9August 1921.
No. 7: “Nāme-ye Mirzā Ali Akbar-e Esmā’eel-zādeh” (A letter from Mirza Ali Akbar
Esma’eelzadeh), Istanbul, 19Dhu al-Hijjah 1339 / 24 August 1921.
No. 8: “MohammadTaqi Afšār be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Mohammad TaghiAfshar to Haj Rahim Ettehadieh), Mumbai, 22 Rajab 1345 / 26 January 1927.
No. 9: “Hāj Mohammad-e Kāzeruni be Rahim-e Ettehādieh” (Haj Mohammad Kazerouni to Rahim Ettehadieh), Mumbai, 15 Rajab 1350 / 26 November 1931.
No. 10: “Abd-ol-Hossein-e Kāzeruni be Rahim vaLotf-Ali-ye Ettehādieh” (Abd AlHossein Kazerouni to Rahim and Lotf Ali Ettehadieh), 31 Ramadan 1339 / 8 June
1921.
No. 11: “Kāzeruni be Ettehādieh” (Kazerouni to Ettehadieh), Mumbai, 6 Ramadan
1340 / 3 May 1922.
No. 12: “Kāzeruni be Ettehādieh” (Kazerouni to Ettehadieh), Mumbai, 5 Safar 1341 /
27 September 1922.
No. 13: “HājFathollāh-e Fathi be Hāj Rahim va HājLotf-Ali-ye Ettehādieh” (Haj
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FathollahFathi to Haj Rahim and Haj Lotf Ali Ettehadieh), Mumbai, 5 Rabi’ althani 1339 / 17 December 1920.
No. 14: “Abd-ol-Hossein-e Kāzeruni be Ettehādieh” (Abd Al-Hossein Kazerouni to
Ettehadieh), Mumbai, 2Jumada al-awwal 1340/ 1 January 1922.
No. 15: “Hāj Mohammad Ali be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Haj Mohammad Ali to
Haj Rahim Ettehadieh), Tehran, 12Jumada al-awwal 1340 / 11 January 1922.
No. 16: “Abd-ol-Hossein-e Kāzeruni be Ettehādieh” (Abd Al-Hossein Kazerouni to
Ettehadieh), Mumbai, 9Rabi’ al-awwal 1340 / 10 November 1921.
No. 17: “Nāme-ye sefārat-e Itāliā be Hāj Rahim ĀqāEttehādieh” (A letter from the
embassy of Italy to Haj Rahim Agha Ettehadieh), 9 January 1913.
No. 18: “Qarārdādmā-bein-e Hāj Rahim-e Ettehādiehvakompāni-ye limited-e
Čerčil” (The contract between Haj Rahim Ettehadieh and Churchill limited company), 12 Safar 1332 / 10 January 1914.
No. 19: “Seyyed Mohammad Taqi-ye Amin-ot-Tojjārvapesar be Hāj Rahim-e
Ettehādieh” (Seyyed Mohammad Taghi Amin Al-Tojjar and his son to Haj Rahim Ettehadieh), 6Dhu al-Hijjah 1346 / 26 May 1928.
No. 20: “Seyyed Mohammad Taqi-ye Amin-ot-Tojjār be Hāj Rahim-e Ettehādieh”
(Seyyed Mohammad Taghi Amin Al-Tojjar to Haj Rahim Ettehadieh), 7Dhu Al
Qa’da 1346 / 27 April 1928.
No. 21: “Ali Namāzi be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Ali Namazi to Haj Rahim Ettehadieh), 1 Ramadan 1346 / 22 February 1928.
No. 22: “Majmu’enāme-hā-ye Amin-ot-Tojjār be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Collections of Amin Al-Tojjar’s letters to Haj Rahim Ettehadieh), 7Dhu Al Qa’da 1346
/ 27 April 1928, and 6 Dhu al-Hijjah1346 / 26 May 1928, “Majmu’enāme-hā-ye
sāl-e 1346 AH” (Letter collections in the year 1928).
No. 23: “Qarārdād mā-bein-e Hāj Rahim-e Ettehādieh, va ĀqāMašhadi Akbar va
ĀqāMotalleb: Tājerān-e Zanjāni” (The contract between Haj Rahim Ettehadieh, and Agha Mashhadi Akbar and Agha Motalleb: Zanjani merchants), 19Shawwal 1338 / 6 July 1920.
No. 24: “HājYusof-e Qazvini be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Haj YousofGhazvini to
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Haj Rahim Ettehadieh), no. 465, 23Jumada al-awwal 1340 / 22 January 1922.
No. 25: “HājYusof-e Qazvini be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Haj YousofGhazvini to
Haj Rahim Ettehadieh), no. 476, 27Jumada al-awwal 1340 / 26 January 1922.
No. 26: “Ali Ettehādieh be Hāj Rahim Ettehādieh” (Ali Ettehadieh to Haj Rahim
Ettehadieh), 20 November 1926.
No. 27: “Vezārat-e favāyed-e āmmeh be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Ministry of Public Works to Haj Rahim Ettehadieh), 27 Bahman 1305 / 17 February 1927.
No. 28: “Ali Akbar-e Sarrāf be HājLotf-Ali-ye Sarrāf” (Ali Akbar Sarraf to Haj Lotf
Ali Sarraf), no. 10, 24Rabi ‘Al-Awal 1316 / 12 August 1898.
No. 29: “Nāme-hā-ye Amjad-os-Soltān dar xosus-e amlāk-e Hāj Rahim-e Ettehādieh
dar Yengeh-Emām” (Amjad Al-Soltan’s letters on Haj Rahim Ettehadieh’s properties in YengehEmam), 22 Mordād 1310 / 14 August 1931, 9 Mehr 1310 / 2
October 1931, 25 Mehr 1310 / 18 October 1931.
No. 30: “Hokm-e dādgāh-e estināf dar xosus-e da’āvi-ye Hāj Rahim-e Ettehādieh
va Farmān-farmā” (Judgment of the Court of Appeals regarding the lawsuits of
Haji RahimEttehadieh and Farmanfarma), 19Jumada al-awwal 1349 / 12 October
1930.
No. 31: “Nāme-ye Hāj Rahim be Edāre-ye Sabt” (Haj Rahim’s letter toregistry office),
8 Rajab 1344 / 22 January 1926.
No. 32: “Nāme-ye Ali Akbar-e Sarrāf be HājLotf-Ali-ye Sarrāf” (Ali Akbar the banker’s letter to Haj Lotf Ali the banker), 4Jumada al-awwal 1316 / 20 September
1898.
No. 33: “Gozāreš-e mobāšer-e ettehādieh az amalkard-e zāre’ān” (The report of the
Ettehadieh’s steward on farmers’ performance), 1 Šahrivar 1311 / 23 August 1932.
No. 34: “Savād-e hokm-e estināf-e šekāyat-e Hāj RahimĀqā Ettehādieh az
MirzāHasan Xān-e Mostowfi-ol-Mamālek dar xosus-e edde’ā-ye čahār dāngq

(The transcript of Haj Rahim Agha Ettehadieh’slawsuit
against Mirza Hassan Khan Mostowfi Al-Mamalekregarding the claim of 4 shares
ofFarahzad village), 29 Mordād 1308 / 20 August 1929.
No. 35: “Az HājĀqāKuč-Esfahāni be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (From Haj Agha
arye-ye Farahzād”
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Kouchesfahani to Haj Rahim Ettehadieh), 8Dhu Al Qa’da 1347 / 18 April 1929),
“Azmajmu’enāme-hā-ye sāl-hā-ye 1345-1347 AH” (From the letter collections in
the years 1927-1929).
No. 36: “Ahmad Tafreši be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Ahmad Tafreshi to Haj Rahim
Ettehadieh), Rabi’ al-thani 1337 / January 1919.
No. 37: “Vekālat-nāme-ye rasmi be Seyyed AbolfazlXān” (Official power of attorney
to SeyyedAbolfazl Khan), 28 Tir 1313 / 19 July 1934.
No. 38: “Emtiāz-e enhesāri-ye kārxāne-ye čerāq-e barq” (The concession of electric
lamp factory), 11 Mehr 1304 / 3 October 1925.
No. 39: “Mošārekat dar bahre-bardāri az ma’āden-e Zohrābād va Samāvar” (Partnership inthe exploitation of Zohrabad and Samavar mines), 12 Jiddy 1298 /3
January 1920.
No. 40: “Gozāreš-e Hossein az ma’āden-e Zeitourābād, dar xosus-e šureš-e yāqiān
va edde’ā-ye mālekiat-e ma’āden” (Hossein’s report on the Ziturabadmines, regarding the insurgents’ uprising and the ownership claim of the mines), 26Thur
1303 / 16 May 1924.
No. 41: “Az Mo’een-ot-Tojjār be Hāj Rahim-e Ettehādieh” (From Mo’een Al-Tojjar
to Haj Rahim Ettehadieh), 19Jiddy 1298 / 10 January 1920.
No. 42: “Ejāre-nāmebein-e vezārat-e mālieh va Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Lease between the Ministry of Finance and Haj Rahim Ettehadieh), no. 32971/905, 1 Jiddy
1297 / 23 December 1918.
No. 43: “Hāj Rahim-e Ettehādieh be riāsat-e vozarā” (Haj Rahim Ettehadieh to the
Prime Minister), 22 Safar 1339 / 5 November 1920.
No. 44: “Hāj Rahim-e Ettehādieh be riāsat-e vozarā” (Haj Rahim Ettehadieh to the
Prime Minister), 28 Moharram 1339 / 12 October 1920.
No. 45: “Asāmi-ye tojjār-e šerkat-konandeh dar jašn-e tāj-gozāri-ye RezāŠāh”
(Name list of the merchants participating in Reza Shah’s coronation ceremony),
(n. d.). [Persian]
Sāzmān-e Asnād va Ketābxāne-ye Melli-ye Irān (Sākmā) (National Library and Archives
of Iran)
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“Asnād-e noxost-vaziri” (Prime Ministerial documents}:
1. “Riāsat-e vozarā be Hāj Amin-oz-Zarb” (Prime Minister to Haj Amin Al-Zarb), 29
Farvardin 1304 / 18 April 1925, 784-44.
2. “Az šerkat-e Ettehādieh be riāsat-e vozarā” (From Ettehadieh company to the
Prime Minister), 10Dhu Al Qa’da 1304 / 13 June 1924, no. 4/9-50.
3. “Az riāāsat-e vozarābe Liānāzof, bābat-e talab-e tejārat-xānehaz division-e

(From the Prime Minister to Lyanazov, regarding the trading house’s
loan to the Cossack Brigade), 8Jumada Al-Akhirah 1339 / 17 February 1921, no.
7840.
4. “Az farmānde-ye qošun-e Gilān be riāsat-e Vozarā” (From the commander of the
Gilan army to the Prime Minister), 6 November 1920, no. 505.
5. “Az Hāj Rahim be riāsat-e vozarā” (From Haj Rahim to the Prime Minister), 4
Safar 1340 / 7 October 1921, no. 11749.
6. “Az vezārat-e falāhat be riāsat-e vozarā” (From the ministry of agriculture to the
Prime Minister), 17 Hut 1301 / 9 March 1923, no. 8081.
7. “Az Ettehādieh be riāsat-e vozarā” (FromEttehadieh to the Prime Minister), 10Dhu
Al Qa’da 1343 / 2 June 1925, no. 38330
8. “Az vezārat-e favāyed-e āmmeh be riāsat-e vozarā” (From the ministry of public
works to the Prime Minister), 24Thur 1339 / 14 May 1960, no. 5496.
9. “Az Liānāzof be riāsat-e vozarā” (From Lyanazovto the Prime Minister), 16 March
1921, no. 12840.
10. “Az vezārat-e favāyed-e āmmeh be Mo’een-ot-Tojjār” (From the ministry of
public works to Mo’een Al-Tojjar), 17Aqrab 1338 / 9 November 1959.[Persian]
qazzāq”

Books

Ettehadieh, Mansoureh; & Rouhi, Saeed. (1395/2016). “Sarrāfi va sarrāf-hā: Montaxabi az asnād-e Hāj Rahim-e Ettehādieh” (Money exchange and bankers: A
selection of Haj Rahim Ettehadieh’s documents). Tehran: Tārix-e Irān.[Persian]
Jamalzadeh, Mohammad Ali. (1335/2005). “Ganj-e Šāygān: Owzā’-e eqtesādi-ye
Irān” (The worthy treasure). Berlin. [Persian]
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Picot, H. (1897). Biographical notices of members of the royal family, notables, merchants and clergy. London.
“Tārix-če-ye si-sāle-ye bank-e melli-ye Irān 1307-1337” (A history of the first thirty
years of Bank Melli Iran 1928 - 1958). (n. d.). Tehran.[Persian]
TorabiFarsani, Soheila. (1384/2005). “Tojjār, mašrutiat va dowlat-e modern” (Merchants, constitutionalism and the modern state) (1st ed.). Tehran: Tārix-e Irān.
[Persian]

Documents

Ettehadieh, Mansoureh. (1377alef/1998a). “Fehrest-e siāh-e Irān dar jang-e jahāniye avval (1914-1918 AD)” (Iran’s blacklist in World War I (1914-1918)). In “In
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سهیالترابیفارسانی

جدول 1

(اطالعات جدول از مجموعهنامههای
موجود در آرشیو اتحادیه استخراج
شد هاست)
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شهر

نام تاجر یا تجارتخانۀ مکاتبهکننده با حاجرحیم اتحادیه

تاریخ نامههای مکاتبهشده با اتحادیه

اصفهان

تجارتخانۀحاجیفتحاللهفتحیوخواجهاسداللهعصارۀدزفولی

24شعبان1342/1339

اصفهان
اصفهان و
مببئی
اهواز

حاجیسیدمحمدتقیامینالتجار

26محرم20/1345محرم1344

حاجسیدمحمد کازرونی و اوالد

15رجب31/1350شهریور1311

حاجی فتحالله فتحی دزفولی و اخوان

17صفر4/1340جامد یاالول1342

بادکوبه

برادران کریماف و ستاراف

9شوال24/1343رمضان1341

بوشهر

حاجمیرزاغالمحسین کازرونی و اوالد

10جامد یاالول28/1339ذیحجۀ1342

تربیز

تجارتخانۀحاجعلیکمپانی

13ربیعالثانی1345

تربیز

حاجیوسفقزوینی

12جامدیالثانی1345

تهران

رشکت تجارتی (اولین کارخانۀ شیمی در ایران)

اول ماه مه 1927

تهران

حاجمحمدقاسم طهرانی و پرسان

(بیتا)

تهران

بزاده
تجارتخانۀ برادران حاجی رسول وها 

20جامدیالثانی1351

رشت

تجارتخانۀحاجیمحمدعبدالهیاناردبیلی

6جامدیالثانی1348

رشت

تجارتخانۀ محمدباقر جورابچی و برادران

( 1313/6/25نامۀ تسلیت فوت
حاجرحیم)

شیراز

محم ْدامینالتجا ِرشیرازی

22رمضان1345

شیراز

حاجمیرزامحمدرضاومیرزامحمدعلیتاجرانشیرازی

3رجب1340

قزوین

حاجسیدمصطفیاصفهانیرضوی

مکاتباتی در سالهای  1339و 1340
قمری

کرمان

تجارتخانۀاحمددیلمقانی

3رمضان1343

کاشان

تجارتخانۀحاج یآقاتقیکاشانی

20شوال1343

الهیجان

حا جمیرهاشمکهنویی

9جامدیالثانی1353

مشهد

حاجمحمدحسینتربیزی

مجموعهمکاتباتی در سالهای 1348و
 1350قمری

همدان

حاجمحمد نراقی و پرسان

17ذیقعدۀ1346

یزد/مببئی

افشار یزد /محمدتقی افشار

14محرم22/1340رجب6/1345بهمن1305

یزد/مببئی

کمپانیارامیان

16اوت1899

یزد/مببئی

تجارتخانۀرشکت/هنچیان

1313/12/1
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