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Abstract:
Purpose: To study the status of royal jewelry during the political and economic developments of
Ahmad Shah Qajar.
Method and Research Design: Data for this article is collected from archival documents and
library resources.
Findings and Conclusion: Iranian government suffered growing economic and political problems during Ahmad Shah's reign. To overcome financial difficulties, some statesmen and parliamentarians suggested to put to mortgage or sell the collction of Crown Jewels. With the restoration of the constitutional rule after Mohamad Ali Shah was forced to resign, the collection was
transferred from royal court to the ownership of the state. As the public was highly sensitive
about the jewels, the case was discussed repeatedly in the parliament. Meanwhile, the opponents
of Ahmad Shah and the Qajars, spread a rumor that the Shah wants to sell the jewels. They used
this as a pretext for disrediting Qajars and ending their rule. The attempt to sell or to mortgage
the Crown Jewels was not successful, however, due to disagreements between the government and
the parliament, as well as the pressure of public opinion which stressed on national and cultural
value of the Crown Jewels.
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جواهرات سلطنتی درمنازعات سیاسی سال های
سلطنت احمدشاه قاجار (1304-1288ش).
سیدمسعودسیدبنکدار
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چڪیده:

دولت ایران در دورۀ احمدشاه به مشکالت فزایندۀ اقتصادی و سیاسی دچار بود؛ ازاینرو عدهای از
دولتمردان و مجلسیان برآن شدند تا برای یافتن منابع مالی تازه و رفع مشکالت اقتصادی ،جواهرات
سلطنتی را رهن بگذارند یا بفروشند .از ُبعد سیاسی با اعادۀ نظام مشروطیت ،جواهرات سلطنتی جزو
اموال دولتی شد و باتوجهبه حساسیت افکار عمومی بارها موضوع جواهرات در مجلس شورای ملی
مطرح شد و مخالفان احمدشاه با ایجاد شایعاتی دربارۀ سرقت و فروش جواهرات سلطنتی توسط شاه،
از جواهرات سلطنتی بهعنوان حربهای برای تخریب سلسلۀ قاجار استفاده کردند.

فصـلنامـۀ تحقیقاتتاریخى
و مطــالعــاتآرشـــــــیوى

مقالـۀپژوهشے

هدف :بررسی وضعیت جواهرات سلطنتی درطولِ تحوالت سیاسی و اقتصادی دورۀ احمدشاه قاجار.
روش /رویکرد پژوهش :روش این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و از منابع کتابخانهای و اسناد
و مدارک آرشیوی استفاده شدهاست .در این روش پساز جمعآوری اطالعات کافی ،این اطالعات
سازماندهی و تجزیهوتحلیل شدهاست.
یافتهها و نتیجهگیری :در سیر تحوالت سیاسی پساز مشروطه جواهرات سلطنتی جزو داراییهای
دولتی شد و تحت نظارت بازوهای نظارتی نظام مشروطه قرار گرفت و رهنگذاری و فروش این
اختالفنظرهای دولت و مجلس ،فشار افکار
جواهرات برای رفع مشکالت اقتصادی کشور ،بهدلیل
ِ
عمومی ،و ارزش ملی و فرهنگی این مجموعه عملی نشد و امکان سوءاستفاده از این مجموعه
برای دولتها و شرکتهای خارجی میسر نشد .مخالفان دولت قاجار اما با هدف تخریب شاه با
شایعهپراکنی ،او را به سرقت جواهرات متهم میکردند؛ که البته بررسی اسناد و مدارک نشان میدهد
که احمدشاه در این جواهرات تصرفی نکردهاست.
کلیدواژ هها :جواهرات سلطنتی؛ احمدشاه؛ مجلس؛ مشروطه؛ اقتصاد.
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سیدمسعودسیدبنکدار

 .1مقدمه

در دورۀ قاجار از جواهرات سلطنتی با عنوان «اسباب سلطنت» (ساروی ،1371 ،ص282؛
شیرازی (خاوری) ،1380 ،ج ،1ص55؛ ملکم ،1380 ،ص )639یاد میشد .این مجموعۀ
بسیار نفیس شامل جواهرآالت و زرینهآالتی بود که از سلسلههای پیشاز قاجار به این
سلسله رسیده بود و در این سلسله نیز از پادشاهی به پادشاه بعدی انتقال مییافت .تا پیشاز
پایان استبداد صغیر ،این مجموعه به شخص پادشاه تعلق داشت و بهطورکامل در تملک او
بود .در راستای تالشهایی که دولت مشروطه برای انتظامبخشیدن به وضعیت نابهسامان
دولت گذشته آغاز کرده بود ،ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی در سال 1327ق1909/م توسط
مرآتالممالک و بهعنوان زیرمجموعۀ وزارت مالیه ایجاد شد .براساس قانون مقرر شده
بیوتات نظارتی تاموتمام بر حفظ اموال دولتی داشته باشد .پساز
بود که ادارۀ محاسبات
ْ
پیروزی مشروطهخواهان و پایان استبداد صغیر اموالی که در گذشته از آنها با عنوان اموال
سلطنتی یاد میشد به اموال دولتی تغییر نام داد .این تغییر نام از آن نشان داشت که اموال
مزبور متعلق به ملت است و با نظارت نمایندگان ملت ،مورداستفادۀ مقام سلطنت قرار
میگیرد .بهدلیل نبود قانون و نظام اداری مشخص برای نظارت بر اموال دولتی تا پیشاز
مشروطه ،ازآنبهبعد ادارۀ محاسبات بیوتات زیرنظر وزارت مالیه ایجاد شد تا مجلس بتواند
از اهرم نظارتی خود بر وزرای دولتی استفاده کند و برای رفع دغدغۀ مردم در حفظ این
اموال اقدام کند (سیدبنکدار و امامیِ جمعه ،1398 ،صص  8و .)9
باوجود مشکالت مالی برای دربار قاجار پادشاهان این سلسله (تا پایان دورۀ
ناصرالدینشاه) برای رفع مشکالت مالی خود ،از جواهرات سلطنتی استفاده نکردند؛ بلکه
هریک سعی داشتند تا اقالمی را بر این مجموعه بیفزایند.
در دورۀ مشروطه با تغییرات گستردهای که در فضای سیاسی کشور ایجاد شد کارکرد
جواهرات سلطنتی و نگاه به آن درحالتغییر بود .در دورۀ مظفرالدینشاه ،محمدعلیشاه
و احمدشاه هرچند نقش سنّتی جواهرات در مراسمهایی مانند تاجگذاری حفظ شد،
ولی نقش اقتصادی این جواهرات پررنگتر شد .برای نمونه مظفرالدینشاه با ذوبکردن
زرینهآالت ،سکه ضرب کرد و از آنها بهعنوان وثیقه استفاده کرد و محمدعلیشاه هم
که دست خود را از خزانه کوتاه میدید سعی کرد جواهرات سلطنتی را بفروشد و با
وثیقهگذاشتن آنها وام بگیرد تا با منابع مالی تازه به سرکوب مشروطهخواهان بپردازد.
او همچنین پساز پناهندهشدن به سفارت روسیه سعی کرد از جواهراتی که در دستش
بود بهعنوان اهرم فشار برای بهدستآوردن حقوق بیشتر استفاده کند .با پایان استبداد
صغیر ،مشروطهخواهان با دقتی بسیار جواهرات سلطنتی را حسابرسی کردند و در روندی
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طوالنی تالشهایی را برای بازپسگیری جواهرات از شاه و کسانی که جواهرات را به
فروش رسانیده بودند و یا به گرو برداشته بودند انجام دادند؛ ولی مجددا ً برای کمک به
رفع مشکالت اقتصادی کشور مباحثی برای استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد.
ازسوی دیگر باتوجهبه حساسیت و نفاست این مجموعه ،بازوهای نظارتی نظام مشروطه
بر حفاظت از این مجموعه اهتمام میورزیدند.
پیشینۀ تحقیق :دربارۀ وضعیت جواهرات سلطنتی درطو ِل تحوالت سیاسی و اقتصادی
دورۀ احمدشاه ،تاکنون پژوهشی مستقل انجام نشدهاست؛ ازاینرو تحقیق پیشِرو با استناد
به اسناد تاریخی و منابع کتابخانهای ،پژوهشی نوین محسوب میشود.

.2قیمتگذاریجواهراتسلطنتی

پساز پیروزی مشروطهخواهان و افتادن قدرت به دست آنها نهتنها مشکالت اقتصادی
گذشته به بعداز مشروطه انتقال یافت ،بلکه بحرانهای سیاسی نیز بر مشکالت اقتصادی
افزوده شد .دولت برای پرداخت هزینهها و قروض خود ،بهویژه بعداز اتفاقات منجر
به خروج محمدعلیمیرزا از کشور ،دچار بیپولی و رکود اقتصادی زیادی شده بود و
دول روس و انگلیس نیز برای زیر فشار قراردادن دولت ایران از این اهرم فشار استفاده
خروج محمدعلیمیرزا از کشور ،هیئتمدیره 1رأی داد که چون
ِ
میکردند .در همان ایامِ
کشور منابع درآمد زیادی ندارد ،برای تأمین پول برای انجام اصالحات ،جواهرات سلطنتی
را گرو بگذارند .بدینمنظور هیئتمدیره ،پساز انجام تحقیقات ،جواهرشناسی فرانسوی
را از بین افراد پیشنهادشده انتخاب کرد تا جواهرات سلطنتی را تقویم 2و کارشناسی کند.
قرار بود این کارشناسی درحدود یک ماه و با هزینهای معادل بیستوپنج هزار فرانک
قوم انتخابشده ،مسیو ژرژ فالکونبرگ بود که سفیر ایران در پاریس
فرانسه انجام شودُ .م ِّ
(عبدالصمدخان ممتازالسلطنه) او را به وزارت امورخارجه معرفی کرده بود .او در ربیعاالول
1328ق1910/م به تهران رسید (استادوخ ،1328 ،ک ،65پ ،2صص ،31 ،30 ،28 ،25
 .)32البته در این قیمتگذاری بنابه صالحدید امنای دولت و دربار ،جواهرات معروف
موجود در خزانۀ جواهرات سلطنتی ایران نظیر دریای نور ،تاج کیانی ،تخت طاووس و
قوم برای معاینه و قیمتگذاری ،به رؤیت او نرسید و
تخت نادری برخالف میل شدید ُم ِّ
قوم فرانسوی شد .حضور کارشناسان
قیمتگذاری نشد و این موضوع باعث ناراحتی ُم ِّ
فرانسوی در جریان قیمتگذاری جواهرات سلطنتی در ایران باعث شده بود که آنها
طی مراجعات مکرر ،خرید جواهرات سلطنتی ایران را خواستار شوند .سفیر ایران نیز

 .1در پساز سقوط استبداد صغیر ازآنجاکه
مجلس شورای ملی برای تشکیل دولت
قانونی وجود نداشت ،از گردانندگان امور
کشور که متشکل از مرشوطهخواهان بودند
تا ایجاد کابینه و دولت قانونی برای مدتی
تحت عنوان هیئتمدیره یا هیئتمدیرۀ
موقت یاد میشد.
 .2تقویم :برآورد (قیمت)؛ تخمین؛ ارزیابی.
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باتوجهبه شنیدههای خود از مسیو فالکونبرگ مبنیبر تصمیم دولت ایران برای رهنگذاردن
این تصمیمی
جواهرات در مرحلۀ اول و سپس فروش آنها در گام بعدی بیان داشت که ْ
مناسب است و برای رفع فوری مشکل بیپولی باید ابتدا بخشی از جواهرات را به رهن
گذاشت تا فرصتی مناسب برای بازاریابی و عرضۀ کامل جواهرات فراهم شود (استادوخ،
 ،1328ک ،15پ ،1ص.)127
جواهرات تعیین دقیق قیمت جواهرات ضروری بود،
ازآنجاکه برای وثیقه قراردادن
ْ
هیئت موقت ،هزینۀ کارشناسی را قبول کرد؛ ولی برای آنکه کارشناس فرانسوی نتواند
ارزش کل مجموعه را -که بسیار محرمانه بود -ارزیابی کند ،تصمیم گرفته شد که او حق
نداشته باشد هیچ یادداشتی بردارد و تنها قیمت تکتک اشیاء را روی کاغذ بنویسد و به
مأموران دولت تحویل بدهد (تقیزاده ،1368 ،ص .)148بنابه تشخیص وزارت دربار تمام
صورتهای جواهرات که درحدود بیست میلیون فرانک تقویم شده بودند بهصورت
محرمانه در صندوقهای جواهرات خزانۀ اندرون قرار داده شدند (استادوخ ،1328 ،ک،15
پ ،1ص127؛  ،1328ک ،65پ ،2صص .)55 ،29 ،17
دعوت از کارشناس فرانسوی و تقویم جواهرات و احتمال فروش جواهرات
سلطنتی ،مأموران دولتهای خارجی بهویژه روس و انگلیس را هم به تکاپو انداخته
بود تا اگر بتوانند از این نمد کالهی برای دولت متبوع خویش تهیه کنند؛ ازاینرو آنها
در گزارشهای محرمانۀ خود ،اخبار دریافتی مربوط به قیمتگذاری جواهرات سلطنتی
ایران را به دولتهای خویش مکاتبه میکردند .سفیر روسیه در واکنش به این امر ،در
گزارش خود به مقامات روسی نوشت« :دولت مرکزی [ایران] با روزی سه هزار تومان،
دو هزار تومان از ضرابخانه [و] روزی حدود یکهزار تومان از درآمد دروازههای
شهر پابرجاست؛ بهجز آن ،دارائی دولت عبارت است از سهم شرکت در تأسیسات نفتی
دارسی و جواهرات خزانۀ سلطنتی .برای اولی تا یک کرور به دولت پیشنهاد شدهاست.
ارزش [این] جواهرات بهزودی تعیین خواهد شد؛ چون یکی از مهمترین قیمتگذاران
پاریس برای تعیین قیمت جواهرات دعوت شدهاست ،زیرا دولت ایران مایل است افزایش
قیمت را ثبت کند (تا  50کرور) .چون تمایل دولت به معاملۀ مالی با اشخاص مشاهده
شد ،هیئتهای نمایندگی روس و انگلیس روز دوم مارس [ ]...اعتراضی برضد هرگونه
جداکردن هر منبعی از درآمدهای دولتی تا پایانیافتن تعهدات کوتاهمدت پیشین ایران
دربرابر انگلیس و روسیه به دولت دادند» (کتاب نارنجی ،1368 ،صص  68و .)69
در چنین فضایی جواهرشناس فرانسوی به تقویم جواهرات ادامه داد .طبق اطالعاتی
که سفیر روسیه مخابره کرد ،جواهرشناس فرانسوی باوجود محدودیتهایی که دولت
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ایران برای جلوگیری از تعیین قیمت کلی جواهرات سلطنتی و محرمانهماندن رقم آن
انجام داده بود ،به سفیر فرانسه بیان داشت که تصور میکند َدراِزای تمام آنچه او دیدهاست
میتوان مبلغ بیست میلیون فرانک دریافت کرد .او بهگفتۀ خودش قیمتها را در سطحی
بسیار پایین قرار داده بود و برای سنگهایی که نمیتوانسته بود قیمتی تعیین کند ،حداقل
بها را منظور داشته بود (کتاب نارنجی ،1368 ،صص .)89 ،88 ،85 ،82
قیمت بیست میلیون فرانک مذکور البته هیچگاه ازسوی هیچ منبع رسمی اعالم نشد
و مشخص نشد که این مبلغ درمقابل چهمیزان از موجودی مجموعۀ جواهرات سلطنتی
ایران بیان شدهاست .البته منابع به قیمت بعضی از اقالم مجموعه اشاراتی کرده بودند .برای
نمونه تاج کیانی را یک میلیون و دویست هزار فرانک ،دریای نور را سیصد هزار فرانک و
کرۀ جواهرنشان را دوازده میلیون فرانک برآورد کرده بودند (کتاب نارنجی ،1368 ،ص78؛
تقیزاده ،1368 ،ص .)148البته همانگونه که پیشتر هم بیان شد چون آثار زبدۀ مجموعه
را به قیمتگذار نشان نداده بودند ،این ارقام تخمینی چندان دقیق و مطمئن بهنظر نمیرسد.

 .3تالش برای رهنگذاردن و فروش جواهرات سلطنتی با هدف دریافت
منابع مالی

با تشکیل مجلس دورۀ دوم ،بر سر موضو ِع وامگرفتن درمقابل جواهرات بین وکالء
دودستگی ایجاد شد .در یک طرف نمایندگانی مانند نواب و سیدنصراهلل با گروگذاشتن
جواهرات مخالف بودند و در طرف دیگر نمایندگانی مانند تقیزاده با گروگذاشتن
جواهرات موافق بودند؛ وزرای دولت هم در گروه موافقان بودند .مخالفان برای نشاندادن
مخالفت خود ،بهحالت قهر چند روز در جلسات مجلس حاضر نشدند و اظهار داشتند:
«اینهمه مذمت به محمدعلیمیرزا برای گروگذاشتن جواهرات و آنهمه بدگوئی ،پس
برای چه بود؟!» (عینالسلطنه ،1377 ،ج ،4ص .)2823ازطرف دیگر افکار عمومی هم با
گروگذاشتن جواهرات سلطنتی و دریافت وام خارجی مخالف بود (کتاب نارنجی،1368 ،
صص  .)91 ،90 ،79در رمضان 1328ق کارگزار وزارت امور خارجۀ ایران در لندن ،ضمن
سؤال دربارۀ تصمیم دولت ایران درزمینۀ جواهرات سلطنتی ،از قول وزیرمختار انگلیس
بیان کرد که «این دفعه به دولت علیه بدون شرط قرض خواهند داد» (استادوخ،1328 ،
ک ،44پ ،5ص.)17
در تلگرافی رمزی به پاریس ،گفته شده بود که مقداری از جواهرات تقویمشده را
قوم در یکی از بانکهای خارجی به گرو بگذارند و پنج میلیون فرانک
براساس قیمت ُم َّ
با فرع صدی پنج دریافت کنند .در این پیشنهاد حتی گفته شده بود که میتوان جواهرات
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را سربهمهر نزد بانک شاهنشاهی در تهران به امانت سپرد (استادوخ ،1329 ،ک ،52پ،45
ص .)76بروز این شایعات باعث شده بود تا خریداران جواهر پیشنهادهای خود را برای
خرید جواهرات سلطنتی به سفارتخانههای ایران عرضه دارند .برای نمونه شارلنامی از
کشور فرانسه به سفارت ایران در پاریس گفته بود که درصورت تصمیم دولت ایران برای
فروش جواهرات دولتی او حاضر است جواهرات ایران را به بهترین قیمت بخرد و برای
پرداخت وجه آن بانکهای فرانسوی را ضامن قرار دهد (استادوخ ،1329 ،ک ،15پ،3
صص  16و  .)22بااینهمه ،طرح بهوثیقهگذاشتن و یا فروش جواهرات سلطنتی در آن
زمان تحتتأثیر فشار افکار عمومی و خطرات و مشکالتی که ممکن بود دراثر اقدام به
این امر پدید آید عملی نشد.
با گذشت مدتی باز در خالل اسناد وزارت امور خارجۀ بریتانیا (در کتاب آبی) دوباره
از فروش جواهرات سلطنتی ایران صحبت شد .در ادامۀ مشکالت فزایندۀ اقتصادی دولت
ایران و همراهینکردن دولت روسیه و انگلیس برای برونرفت از این بحران ،دوباره
موضوع استفاده از جواهرات سلطنتی مطرح شد .سفیر ایران در لندن در تلگرافی رمزی
بهتاریخ 24شعبان1330ق8/آگوست1912م به وزارت خارجه نوشت که دولت روس و
انگلیس برای مساعدت به دولت ایران اقدامی نخواهند کرد؛ زیراکه آنها بیان میدارند
که عم ً
ال دولت مقتدری در این دوره در ایران وجود ندارد و اگر هم که این دولتها به
ایران قرضی بدهند ،برای یافتن تأمینات مناسب برای قرض مزبور تردیدهای زیادی دارند.
دولت بریتانیا اضافه کرده بود که گرفتن استقراض خارجی در ایران به مصوبۀ مجلس
شورای ملی منوط است و ازآنجاکه در این زمان مجلسی وجود ندارد ،دریافت این مجوز
نیز امکانپذیر نیست .برایناساس سفیر ایران در لندن ،میرزامهدیخان عالء (مشیرالملک)
پرسیده بود« :علت چیست که از جواهرات استفاده نمیشود؟ عقیدۀ تمام خیرخواهان بر
جواهرات اَس َل ِم
این است که در این موق ِع تنگ و اجتناب از شرایط مهلک ،استفاده از
ْ
شقوق است» (استادوخ  ،1330ک ،25پ ،38صص  9و  .)10سفیر ایران در واشنگتن نیز
در نامهای بهتاریخ 23ربیعالثانی1330ق11/آوریل1912م به وزارت امور خارجه ،ضمن
برشمردن وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و صحبت از گرانی و بیپولی و پریشانی
اوضاع مملکت بیان داشته بود که در واشنگتن شایعه شدهاست که دولت ایران قصد دارد
مقداری از جواهرات سلطنتی را بهمبلغ پنجاه هزار تومان نزد بانکهای روسیه و انگلیس
به رهن بگذارد؛ ولی هنوز این امر مقدور نشدهاست .او در ادامه اضافه کرده بود که اگر
دولت تصمیم دارد جواهرات را بفروشد یا رهن بگذارد ،بهترین مکان برای فروش و
عرضهداشتن این جواهرات آمریکا خواهد بود .او در پایا ِن نامۀ خود پیشنهاد داده بود که تا
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متموالن آمریکایی به ییالق نرفتهاند و پراکنده نشدهاند میبایست دربارۀ فروش جواهرات
تصمیمگیری کرد .خوشبختانه پاسخ دولت ایران به این پیشنهادها منفی بود و این شایعات
را تکذیب کرد (استادوخ ،1330 ،ک ،21پ ،2صص .)8-4
سرادوارد گری ،وزیر خارجۀ بریتانیا ،در تلگراف خود به سرجارج بیوکانان در تاریخ
8اوت1912م24/شعبان1330ق نوشت« :دسته[ای] برای خرید جواهرات دولتی ایران
تشکیل شدهاست و به ما هم دراینباب رجوع شدهاست .اگر دولت ایران مایل به فروش
باشند ،تکلیف دولتین این نیست که از آنها ممانعت کنند؛ بلکه خود ُم ِم ِّد این کار شده و
معاملۀ مذکور را در تحت بعضی شرایط تسهیل نمایند؛ وگرنه فروش آنها از روی تقلب
بهعمل آمده و به هیچکس فایدهای نخواهد رسید .فع ً
ال بهطور بد ،در امور ،دور و تسلسلی
ِ
دولت مشا ٌرالیها
حاصل شده ،هیچکس حاضر پولدادن به دولت ایران نیست؛ مگر آنکه
خانۀ خود را نظم دهد و در اوضاع مملکت بهبودی حاصل نتواند شد ،مگر به رسیدن
پول .دولتین ممکن است ترتیب فروش جواهرات را داده مساعدههای جزئی خود را از آن
ِ
مصرف باقیِ پول بعضی شرایط قرار دهند» (کتاب آبی ،1369 ،ص.)1876
برداشته و برای
فردای آن روز در 9اوت1912م1331/ق سرجارج بیوکانان در تلگرافی در پاسخ به
پیشنهاد سرادوارد گری بیان داشت ]...[« :مسیو سازانف ارائۀ طریق شما را کام ً
ال تصویب
میکند و حاضر است به سفیر روسی تعلیم دهد که با سروالتر تنلی درباب بهترین طریقی
که بنابر میل شما ترتیب اثری به آن داده شود مشورت نماید .اگر دولت ایران بر مداخلۀ
دولتین اعتراض داشته باشند ما میتوانیم خاطرنشان نماییم که اگر فروش آنها به ما واگذار
شود ،جواهرات مذکور بهقیمت بهتری به فروش خواهد رسید تاآنکه خود دولت با این
ورشکستگیِ حالیه درصدد تحصیل خریداری برآیند» (کتاب آبی ،1369 ،صص 1876
و  .)1877خوشبختانه باوجود اقدامات دولتین روس و انگلیس ،دولت ایران چندان به
فروش جواهرات سلطنتی روی خوش نشان نداد و این طرح عملی نشد (کتاب آبی،
 ،1369ص.)1906
طبق نوشتۀ یسلسون براساس آنچه در اسناد آرشیو ملی آمریکا انعکاس یافتهاست،
دوباره موضوع وثیقهگذاشتن جواهرات سلطنتی ایران برای دریافت وام مطرح شد .کالدول
سفیر آمریکا در تهران پساز شروع جنگ در اروپا به وزارت خارجۀ آمریکا اطالع داد که
اضمحالل تجارت ایران ممکن است دولت ایران را به فروش جواهرات سلطنتی خود
در آمریکا مجبور کند .کالدول تقریب ًا یک سال بعد ،تِلِگرامی محرمانه به واشنگتن فرستاد
و اعالم کرد که ایران مایل است وامی درحدود ده تا بیست میلیون دالر آمریکا دریافت
کند .او اضافه کرد که بسیاری از حکومت ِ
های درحال جنگ اروپا به پرداخت این وام
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به ایران حاضر شدهاند؛ ولی حکومت ایران ترجیح میدهد این پول را از ایاالت متحدۀ
آمریکا دریافت کند .درضمن جواهراتی بهارزش تقریبی سیوپنج میلیون دالر پشتوانۀ این
وام است که میتوان مستقیم ًا آنها را خرید و یا بهطور جنبی بهعنوان پشتوانه پذیرفت.
مذاکرات کام ً
ال محرمانه انجام شود .در تحقیقی که خزانهداری کنگره انجام
قرار بود این
ْ
داد معلوم شد که کانون بانکداری ردموند و شرکاء در نیویورک مایل است در این معامله
شرکت کند؛ ولی طبیعت ًا عالقهمند است بداند که موقعیت جواهرات و محل نگهداری آنها
کجاست .سفیر پاسخ داد که جواهرات در تهران است و دولت ایران مایل است آنها را
ارزیابی کند و سپس میتوان آنها را با هدف حفاظت بهتر با کشتی به نیویورک یا هر جای
دیگر فرستاد .ایرانیان وامی سیساله بهمبلغ ده میلیون دالر و با سود  4درصد میخواستند؛
درصورتیکه کالدول احساس میکرد وامدهندگان میتوانند بهره را تا  5درصد هم افزایش
دهند .این مذاکرات محرمانه نهایت ًا در ماه مه 1916م1334/ق بهدلیل دخالتهای دول
روس و انگلیس در امور مالی ایران قطع شد و به نتیجهای نرسید (یسلسون ،1368 ،صص
 191و  .)192آنچه ذکر شد براساس اسناد نقلشده از دولت آمریکاست و در منابع داخلی
مطلبی مربوط به جریان وام مذکور تاکنون مشاهده نشدهاست.
بااینهمه اندیشۀ فروش جواهرات سلطنتی و بهرهبرداری مالی از آنها تا اواخر دورۀ
قاجار در میان عدهای از متصدیان امور وجود داشتهاست؛ بهگونهای که در سندی مربوط به
سال 1343ق1924/م ،از فروش جواهرات سلطنتی بهمبلغ هفت میلیون لیره برای ساخت
راهآهن صحبت میشود .نویسندۀ این سند در نامهای به رئیس مجلس با این نظر مخالفت
میکند و ضمن تأکید بر ارزش تاریخی و ملی این مجموعه مینویسد« :وقتیکه شروع به
فروختن بشود این قیمت را نخواهد آورد [ ،]...زیرا نصف مخارج راهآهن را درنمیآورد
و آنچه بهدست بیاید تفریط خواهد شد» (متما-144-44-31 ،م).
باری ،خوشبختانه در هیچیک از موارد مذکور جواهرات سلطنتی بار دیگر (بعداز
اتفاقات دورۀ محمدعلیشاه) به وثیقه نرفت .حساسیت زیاد افکار عمومی به جواهرات
سلطنتی در این ایام ،یکی از دالیل اصلی ناکامی طرفداران طرح بهوثیقهگذاشتن جواهرات
سلطنتی بود .این حساسیت عمومی و ترس از واکنشهای متعاقب آن ،دولتیان و گروههای
طرف معامله را بسیار محتاط میکرد؛ خاصه آنکه عملیشدن یکچنین طرحی براساس
قانون اساسی مشروطه ،مستلزم تصویب آن در مجلس شورای ملی و بهدنبال آن علنیشدن
این موضوع بود.
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 .4تالشهای ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی برای حفظ جواهرات سلطنتی

در جریان فتح تهران و امور مربوط به خروج محمدعلیشاه از کشور و رسیدگی به وضعیت
جواهرات دولتی توسط هیئتمدیرۀ موقت ،جواهرات دولتی تاحدزیادی نظم و ترتیب
یافت و صورتهای جدیدی از جواهرات موجود در خزانه تهیه شد .در این اقدامات،
تمام جواهرات از بخشهای مختلف بیوتات جمعآوری شد و پساز صورتبرداری ،در
خزانۀ اندرون قرار داده شد .تنها مقداری از جواهرات برای مصارف روزمرۀ احمدشاه
جدا شد و با ثبت و سند به رئیس صندوقخانه تحویل داده شد .ولی این نظم و ترتیب
زیاد دوام نیاورد؛ بهطوریکه پساز مدتی در جریان تاجگذاری احمدشاه بخش مهمی از
جواهرات از خزانۀ اندرون استخراج شد و موقع بازگرداندنْ بهدلیل رعایتنشدن نظم
سابق به بینظمی دچار شد (ساکما ،240/7126 ،ص.)108
ازسوی دیگر احمدشاه نیز در موارد متعددی استخراج تعدادی از جواهرات از خزانۀ
اندرون و صندوقخانه را درخواست کرده بود .این جواهرات پساز استخراج ،بدون ارائۀ
قبض و سند و تنها با درخواست شفاهی شاه به او و خزانۀ اندرونش تحویل شده بود.
جواهرات استخراجشده از خزانۀ اندرون ،در سال 1333ق1915/م شامل جواهراتی نظیر
انگشترهای جواهر و تسبیحهای مروارید فوقالعاده ارزشمند بود (ساکما،240/7126 ،
صص .)126 ،125 ،102
این جریانات موجب نگرانی رئیس ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی شده بود .ادارۀ
محاسبات بیوتات دولتی را مرآتالممالک در سال 1327ق1909/م بهعنوان زیرمجموعۀ
بیوتات بر حفظ
وزارت مالیه ایجاد کرد .براساس قانونْ مقرر شده بود ادارۀ محاسبات
ْ
اموال دولتی تاموتمام نظارت داشته باشد (سیدبنکدار و امامیِ جمعه ،1398 ،ص .)8یکی
از اولین گزارشها دررابطهبا این بینظمیها نامهای است که در آن رئیس ادارۀ محاسبات
بیوتات دولتی (موسی مرآتالممالک) به وزیر مالیه متذکر میشود که هدایای ارسالشده
از سراسر جهان برای تاجگذاری احمدشاه به دولت تعلق دارد؛ ولی بااینهمه وزارت
دربار صورتی از این هدایا را به ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی ارائه نکردهاست (ساکما،
 ،240/7126صص .)113 ،112 ،111 ،106
مرآتالممالک در ادامۀ گزارشهایش به وزیر مالیه ،در نامهای بهتاریخ 1332ق1914/م
به جواهراتی اشاره کرد که از خزانۀ اندرون خارج شده بود و بنابه دستور شاه به
صندوقخانه تحویل شده بود .بنابر گزارش مرآتالممالک ،براساس ابالغیۀ وزارت دربار
و بدون هماهنگی با ادارۀ محاسبات بیوتات برخی جواهرات در صندوقخانه شکسته
شده بود و یا تغییر شکل داده شده بود و از آنها جواهرات تازهای ساخته شده بود؛ مث ً
ال
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ب ُن َقط :دستخطی که
 .1دستخط آفتا 
مانن ِد ذراتِ آفتاب زیبا و درخشان است.

42

انگشتر را به سنجاق یا سنجاق را به انگشتر تبدیل کرده بودند .مرآتالممالک در توضیح
روند متداول در بیوتات دربار برای انجام چنین تغییراتی ،نوشت که برای تبدیل جواهرات
ابتدا دستخط شاه برای مستوفی بیوتات فرستاده میشد و مستوفی پساز بررسی ،آن را
بن ُ َق ِ
در اسناد ثبت میکرد« :رسم این بوده که قبلاز اقدام ،دست ِ
خط آفتا 
ط 1ملوکانه برای
ضبط دست ِ
ِ
مطاع مستوفی
خرج مستوفیِ بیوتات صادر [میشده] و پساز
سن ِد
خط جهان ْ
ِ
عملِ سند خرج به صندوقخانه یا سایر بیوتات خاصه داده و در جزو ثبت و سررشته،
اینقبیل تغییر و تبدیالت را بهاصطالح اهل سیاق تعرض و یادداشت میکردهاند که در
موقع رسیدگی و رجوع باوجود سند در دفتر محقق و معلوم باشد» (ساکما.)240/7126 ،
او در نامۀ خود متذکر شده بود که با انجام چنین اقدامات خودسرانهای نظم چندسالهای که
ادارۀ محاسبات بیوتات برای جواهرات دولتی برقرار کرده بود بر هم خوردهاست و با ادامۀ
این روند ،او از خود و ادارهاش درقبال این بینظمیها سلب مسئولیت میکند .وزیر مالیه
در پاسخ به او بیان داشت که با وزارت دربار صحبت شد و مقرر شد روند سابق در تغییر
جواهرات رعایت شود (ساکما ،240/7126 ،صص .)110 ،108 ،107
باوجود این تأکیدات ،براساس اسناد موجود مشخص میشود که عم ً
ال تغییر رویهای
برای اصالح بینظمیها روی نمیدهد؛ چراکه رئیس ادارۀ محاسبات ناامید از وزارت
مالیه ،گزارشی مفصل دربارۀ نابهسامانیهای بیوتات سلطنتی به وزیر دربار ارسال میکند.
او بیان میدارد« :ترتیب و اوضاع حالیه بهمراتب از هر دوره[ای] که تصور شود بینظمتر و
مغشوشتر است و شاید تاکنون [در] هیچ عصری عملِ اثاثه و اموال دولتی اینطور بینظم
و بیصاحب [و] بیپرسش [و] بدون مسئولیت نبودهاست» (ساکما ،240/7126 ،ص.)121
او دربارۀ وضعیت جواهرات خزانۀ اندرون و صندوقخانه توضیح داد که مقداری از
جواهرات که از ربیعاالول 1332ق تا ذیالحجۀ 1333ق1914 /م1915-م از خزانه
استخراج شدهاست ،تاکنون بالتکلیف و بدون ثبت و سند باقی ماندهاست .مرآتالممالک
توضیح داد که احمدشاه در جمادیاآلخر 1335ق1917/م بخش زیادی از جواهرات را
ِ
جواهرات
به رئیس صندوقخانهاش (عدلالسلطنه) تحویل داده بود؛ بااینحال مقداری از
استخراجشده کسر بودند و افزون بر آن ،صورت جواهرات تحویلدادهشده به صندوقخانه
نیز به ادارۀ محاسبات اعالم نشده بود (ساکما ،240/7126 ،صص  122و .)123
در هشت برگه ،صورت ِ
دقیق  75قلم جواهراتی که طی ده مرتبه مراجعه به خزانۀ
اندرون استخراج شدهاند ،در تاریخ 6ربیعاالول1339ق18/نوامبر1920م ثبت شدهاست .در
تاریخ 21جمادیاآلخر1335ق1917/م احمدشاه قاجار  108قطعه از جواهرات نفیس را
طی صورت دقیق یازدهصفحهای به رئیس صندوقخانه تحویل داد .این جواهرات شامل

گنجینۀاسناد ،سال  ،31دفرت چهارم ،زمستان  ،1400شامرۀ پیاپی 124

جواهرات سلطنتی درمنازعات
سیاسی سال های ...

ِ
جواهرات استخراجشده از خزانۀ اندرون بود (ساکما،
جواهرات صندوقخانه و همچنین
مصاحبۀ تاریخ شفاهی با نصرتاهلل خازنی ،شمارهثبت مصاحبه ،673 :در تاریخ 82/4/1
توسط نیکنفس ،ضمیمۀ شمارۀ .)164
رئیس محاسبات بیوتات بیشت ِر این نابهسامانی را از چشم وزارت دربار میدید
و این نکته را در گزارشی به وزیر مالیه اعالم داشت (ساکما ،240/7126 ،صص
 .)120 ،119 ،118 ،117پاسخ وزیر مالیه به مرآتالممالک ارائۀ گزارشهای مجدد
بود (ساکما ،240/7126 ،صص  104و )114؛ بهگونهای که مرآتالممالک جواب داد:
«گاهوبیگاه کتب ًا و شفاه ًا هر امری را بهعرض رسانیدهاست؛ بالغرض اینکه یک یا چند
صورت دیگر هم تقدیم بشود ،پساز مدتی مفقود و بالاثر خواهند ماندَ ...واِالّ این مبادلۀ
ت ُکش هرگز نخواهد گذارد که کوچکترین امری صورت
کاغذ و این بحرانهای مملک 
اصالح پذیرد ،چنانکه تابهحال هم نگذارده و نخواهد گذارد» (ساکما،240/7126 ،
صَ « )118وا ِ ّل مادام که مقصود مبادلۀ کاغذ باشد کماکان تعویق و تعطیل برقرار خواهد
بود» (ساکما ،240/7126 ،ص.)115
تا سال 1340ق1922/م دیگر صحبت عمدهای از جواهرات سلطنتی به میان نیامد؛
بااینهمه چنانکه در مطالب پیشرو بدان پرداخته خواهد شد ،هنوز تکلیف برخی از اقالم
جواهرات روشن نشده بود.

 .5نقش مجلس چهارم در حفظ و نگهداری جواهرات سلطنتی

در این سال دوباره بحث رسیدگی به جواهرات بهطور جدید در مجلس شورای ملی
مطرح شد .مشروطهخواهان و نمایندگان ملت پساز واقعۀ پناهندگی محمدعلیشاه به
سفارت روسیه ،با پیگیریهای خود توانستند یکی از مهمترین نمادهای سیاسی قدرت
پادشاه و پشتوانۀ مالی و اقتصادی او را در اختیار خود قرار دهند .وکالی مجلس همچنین
بارها از حق قانونی در رسیدگی به وضعیت جواهرات سلطنتی استفاده کردند.
اخبار مربوط به طرح سؤال نمایندگان دربارۀ بررسی جواهرات بالتکلیف در نزد
احمدشاه موجب شد تا این مسئله در جلسۀ هیئت وزراء (مورخ  4دلو1300ق25 /جمادی
االول1340ق24/ژانویۀ1922م) مطرح شود .در این جلسه کفیل وزارت دارایی صورتی را
قرائت کرد که ادارۀ محاسبات دولتی از جواهرات نزد شاه تهیه کرده بود که شاه درقبال
آنها سندی تحویل نداده بود و مقرر شد تا رئیسالوزراء بهتوسط شاهزاده شهابالدوله
از شاه تقاضا کند که اسناد مربوط به تحویل جواهرات نزد خودش را امضاء کند (متما،
ب ،6876ص .)106دو روز بعد ،رئیسالوزراء در جلسۀ هیئت وزرا دربارۀ مذاکراتش با
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شاه درخصوص دریافت قبوض جواهرات برای سند خرج محاسبات بیوتات بیان داشت
که شاه پاسخ دادهاست که این جواهرات فع ً
ال در سویس [سوئیس] است و چون امکان
دسترسی به آنها نیست ،تحویل صورت دقیق نیز مشکل مینماید .او خواستار آن شده
بود که بعداز سفر به سویس ،اسناد را تحویل دهد؛ بااینهمه شاه گفته بود درصورت اصرار
دولت به هر وسیلهای اسناد را تهیه میکند .رئیسالوزرا به شاه پاسخ داده بود که چون
این موضوع هماکنون مطرح شدهاست و ادارۀ محاسبات بیوتات نیز پیگیر دریافت قبوض
است ،صورت خوشی ندارد که شاه ارائۀ قبوض را به آینده موکول کند .شاه بیان داشته بود
که این جواهرات قیمت آنچنانی نیز نداشتهاند .ولی رئیسالوزراء براساس اطالعات ادارۀ
محاسبات بیوتات بیان داشته بود که تنها ارزش سه رشته از تسبیحهای مروارید از میان
این جواهرات سه کرور است .شاه ارزش این تسبیحها را هفتادوپنج هزار تومان اعالم کرد
و افزود من اقرار میکنم که این تسبیحها در نزد من است .شاه پساز مذاکرات بسیار و
دربرابر اصرار رئیسالوزراء دربارۀ ارائۀ قبوض جواهرات ،گفته بود اسناد را قبلاز حرکت
سفر فرنگ تحویل خواهد داد .بااینهمه در فردای روز حرکت نیز اسناد را تهیه نکرده
بود و گفته بود اسناد را در کرمانشاه به وزیر جنگ خواهد داد .ازاینرو به وزیر جنگ
تلگراف زده شد که اسناد مربوطه را از شاه درخواست کند (متما ،ب ،6876ص .)107در
 11برج دلو وزیر جنگ تلگراف زد که شاه در کرمانشاه گفتهاست که اسناد را در قصر
شیرین تحویل خواهد داد .رئیسالوزراء نیز در تلگرافی به وزیر جنگ پیگیری مجدانه برای
دریافت اسناد جواهرات را خواستار شد (متما ،ب ،6876ص.)113
ازطرف دیگر باتوجهبه انجامنشدن اقدامی مؤثر ،نمایندگان مجلس شورای ملی طرح
سؤال از دولت را عملی کردند .حاج شیخ اسداهلل ،و حاجمحمدتقی وکیلالرعایا ازجمله این
نمایندگان بودند که در هفتادودومین جلسۀ مجلس چهارم ،مورخ ششم حوت 1300ش25/
فوریۀ1922م از رئیسالوزراء (مشیرالدوله) وزیر مالیه دربارۀ وضعیت جواهرات سلطنتی
سؤال کردند (صورت مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ 72؛ کمام،
2/130/3/1/97/1؛ 2/130/3/6/97/11؛ 4/29/16/1/14؛ متما132-2-4-15/1 ،م).
در این سؤال پرسشهایی در چند بخش دربارۀ جواهرات سلطنتی تنظیم شده
بود .پرسشهایی نظیر چگونگی روند بازپسگیری جواهرات از شاه سابق ،آزادسازی
تجار و بانک استقراضی ،جواهرات فروختهشده توسط کامرانمیرزا،
جواهرات از وثیقۀ ّ
فضای نامناسب و مرطوب محل نگهداری جواهرات و حتی پرسشهایی دربارۀ میزان
و مقدار جواهرات سلطنتی و وضعیت نگهداری جواهراتی که هیئتمدیرۀ وقت برای
استفاده در مراسم تشریفات به احمدشاه اختصاص داده بود (مشروح مذاکرات مجلس
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شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ 72؛ کمام12/34/6/1/29 ،؛ عینالسلطنه ،1377 ،ج8
صص 6346 ،6345؛ اسناد روحانیت و مجلس ،1375 ،ج ،2ص141؛ متما-4-15-17 ،
132-2م).
ارباب کیخسرو در بخشی از سخنان خود به ذکر جزئیاتی دقیق از جواهرات کسرشده
و بالتکلیف پرداخت که بهنظر میرسید این اطالعات دقیق ازسوی ادارۀ محاسبات بیوتات
ِ
دقیق دوازده قطعه از جواهرات خارجشده از
بهدست او رسیدهاست .او ضمن توضیح
خزانه بیان داشت« :شنیده میشود در ظرف سنوات اخیره یک جعبه از جواهرات ایران در
یکی از بانکهای سویس بهاسم عباسنام امانت سپرده شدهاست .آیا دولت از آن جعبه چه
اطالع دارد و آن جعبه را کی سپردهاست؟» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ
چهارم ،جلسۀ 72؛ متما132-2-4-16/1 ،م).
در جلسهای که بدینمنظور تشکیل شد ،رئیسالوزرا با بیان اینکه از قبل به او اطالع
داده نشده بود که نمایندۀ مزبور وارد جزئیات مربوط به جواهرات سلطنتی خواهد شد ،از
مفصل امتناع ورزید و فقط بهطورکلی بیان داشت« :کمیسیونی برای
دادن پاسخهای دقیق و ّ
رسیدگی به خزانۀ دربار و همچنین ذخایر سلطنتی معین خواهد شد و تحقیق خواهند نمود
محلهایی که ذخایر هست مناسبت دارد یا ندارد؟ [ »]...و از نمایندگان خواست تا بقیۀ
سؤاالتشان دراینباره را به دولت بدهند تا نتیجه به عرض مجلس برسد (صورت مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ 72؛ متما132-2-4-16 ،م) .رئیس مجلس در 13
حوت سؤاالت ارباب کیخسرو را به ریاست وزراء و بهدنبال آن وزارت مالیه ارسال کرد
(ساکما ،240/19987 ،صص  89و .)91
نمایندگانی که از پاسخهای رئیسالوزراء قانع نشده بودند ،در جلسات بعدی مجلس
هم پاسخگویی و رسیدگی رئیسالوزراء به این موضوع را خواستار شدند .ارباب کیخسرو
در جلسۀ  77مجلس در سال 1340ق1921/م اعتراض خود را به پاسخگونبودن بهموقع
رئیسالوزراء و وزارت مالیه درزمینۀ جواهرات سلطنتی بیان داشت .البته در همان جلسه،
نامۀ درخواست معرفی سه تن از نمایندگان مجلس شورای ملی برای شرکت در کمیسیون
بررسی جواهرات سلطنتی قرائت شد (شرح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم،
جلسۀ  .)77در این نامه ،ریاست وزراء از آقایان مساوات ،حاج شیخ اسداهلل و ارباب
کیخسرو دعوت کرد تا درصورت تصویب مجلس شورای ملی ،ازطرف این مجلس
بهعضویت کمیسیون رسیدگی به جواهرات و ذخایر سلطنتی منصوب شوند (کمام،
 .)4/24/11/1/8ازسوی هیئت وزرا نیز وزیر دربار ،وزیر جنگ ،وزیر مالیه ،مرآتالممالک
و مفتاحالملک انتخاب شدند (ساکما ،240/19987 ،ص.)90
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اخبار این مذاکرات و تصمیم مجلس برای رسیدگی کمیسیون به جواهرات سلطنتی
به گوش شاه نیز رسیده بود و موجب شده بود که او در سفر فرنگ مکررا ً دربارۀ
اقدامات کمیسیون و علت تصمیم به جابهجایی محل نگهداری جواهرات از رئیسالوزراء
(مشیرالدوله) سؤال کند .مشیرالدوله به شاه پاسخ داد که تصمیم به تغییر محل جواهرات
بهعلت رطوبت زیاد مکان فعلی و در همان فضای خزانۀ اندرون است .او دربارۀ رسیدگی
به ثبت و صورتهای جواهرات نیز همکاری وزیر دربار را خواستار شد (متما ،ن،55250
ن ،55252ن ،55253ن ،55254ن )55255و تأکید کرد که برای «اِسکات وکال و افکار،
معجل بشود» (متما ،ن.)55251
الزم است اقدام ّ
این اقدامات مختصر هم نتوانست جلوی اعتراضات نمایندگان مجلس را بگیرد.
ازاینرو حدود چهل تن از نمایندگان مجلس بهرهبری کیخسرو شاهرخ در واکنش
به پاسخندادن دولت و وزراء ،در نامهای بهتاریخ 20حوت1300ش11/مارس1922م
پیشنهادی چهارمادهای را برای تصویب مجلس شورای ملی به رئیس مجلس تقدیم کردند.
در میان اسامی این نمایندگان نامهای کیخسرو شاهرخ و مساوات (از اعضاء کمیسیون
رسیدگی به جواهرات) ،ملکالشعرا بهار ،و امینالتجار اصفهانی به چشم میخورد .در متن
این نامه آمده بود ...« :ثانی ًا به تمام مأمورین دولت علیه در داخله و خارجه تلگراف و کتب ًا
امر شود آنچه از کتب و ذخایر دولتی ایران در هرکجا و نزد هرکسی بیابند اقدام در استرداد
و ایصال به دولت ایران نمایند.
ثالث ًا درحدود هر جزء از سؤال مذکور فوق و آنچه نیز عالوهبرآن از اشیاء و ذخایر
و جواهرات و اسناد دولتی در هر بانک و نزد هرکس باشد اهتمام شود بهفوریت تسلیم
دولت نمایند و درصورت تعلل اگر هریک از مرتکبین و مسئولین که حقوق دولتی دارند
و کفایت به آن اشیاء و اموال کند حقوقشان توقیف شودَ ،وا ِ ّل از هرگونه دارائی آنها که
کفایت بهمیزان آن اشیاء و اموال نماید توقیف شود و رفع آن توقیف موکول به اخذ تمامِ
و کما ِل هر جزئی از اجزاء آنچه نزدشان بوده و یا درصورت تفریط موقوف به تأدیۀ تمام
و کمال [تمامکمال] اصلوفرع قیمت صحیح آن خواهد بود.
رابع ًا در ظرف اق ً
ال یک ماه از این تاریخ دولت نتیجۀ اقدامات خود را رسم ًا به مجلس
شورای ملی اعالم فرماید [( »]...کمام12/34/6/1/29 ،؛ مشروح مذاکرات مجلس شورای
ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ  .)78تهدید نمایندگان باعث شد که مقامات دولتی با نمایندگا ِن
امضاکنندۀ پیشنهاد مذاکره کنند .بر همین اساس ارباب کیخسرو طی نامهای بهتاریخ
23حوت1300ش14/مارس1922م به رئیس مجلس شورای ملی اعالم کرد که چون قرار
است رئیسالوزراء با نمایندگان امضاءکنندۀ نامه گفتوگو کند ،لذا بررسی این موضوع از
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دستور جلسۀ مجلس خارج شود (کمام.)4/14/6/8/639 ،
ولی ظاهرا ً گفتوگوهای دولت و نمایندگان در جلسۀ  90دورۀ چهارم مجلس
شورای ملی به نتیجهای نرسید؛ چراکه چند روز بعد (29حمل1301ش1922/م) ارباب
کیخسرو در نامهای دیگر به ریاست مجلس شورای ملی تقاضا کرد که ظرف مدت یک
هفته ،رئیسالوزراء برای پاسخگویی در مجلس حاضر شود و درغیراینصورت آن پیشنهاد
چهارمادهای ،در مجلس طرح و تکلیف آن در مجلس معین شود (کمام.)4/14/6/8/379 ،
در همین روزها گزارش سیزدهصفحهای رئیس محاسبات بیوتات سلطنتی
(مرآتالممالک) حسب درخواست مجلس شورای ملی از وزارت مالیه به مجلس تقدیم
شد .رئیس بیوتات سلطنتی در این گزارش وضعیت بخشهای مختلف بیوتات سلطنتی
(نظیر کاخها ،انبارهای سلطنتی ،کتابخانۀ سلطنتی ،اسناد دولتی و جواهرات سلطنتی) را
ارائه داد .در مسئلۀ جواهرات سلطنتی بیان شده بود که جواهرات اصوالً در دو قسمت
نگهداری میشود :بخش اول جواهراتی است که برای استفادۀ احمدشاه اختصاص داده
شدهاست و تحویل صندوقدار دربار ،عدلالسلطنه ،است .بخش دوم نیز جواهرات موجود
در خزانۀ اندرون است .دربارۀ این جواهرات هم ضمن اینکه به شرایط بد نگهداری آنها
اذعان شده بود ،گزارش بیان میداشت که بخشی از جواهرات که بهدستور احمدشاه برای
ِ
گذاری او از خزانه استخراج شدهاست ،به خزانه عودت داده شدهاست و بخش
جشن تاج
دیگری هم پساز مراجعت شاه از سفر فرنگ با تنظیم قبض و رسید به صندوقخانه
تحویل داده شدهاست .ولی در زمان تنظیم این گزارش هنوز چند فقره از جواهرات در
ضبط شاه باقی مانده بود (کمام.)4/24/11/1/8 ،
گزارش مزبور هم نتوانست نمایندگان مجلس را کام ً
ال مجاب کند؛ ازاینرو
شیخاالسالم (نمایندۀ مردم اصفهان) در جلسۀ علنی مجلس در 28حمل1301ش1921/م
ضمن اشاره به مختصربودن گزارش وزارت مالیه و اینکه تاریخ راپورت به سه سال پیش
مربوط است ،از رئیسالوزراء سؤال کرد که چه اقداماتی برای حفظ و نگهداری جواهرات
موجود و آن بخش از جواهراتی که متفرق شدهاست ،انجام شدهاست؟ رئیسالوزراء
پاسخ داد که در این مسئله ازطرف دولت بهطورکلی اقداماتی انجام شدهاست؛ ولی او
بیان نتیجۀ قطعی اقدامات دولت در این زمینه را به آینده موکول کرد (مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ  .)90ازطرف دیگر رئیسالوزراء در نامۀ خود
به شاه نوشت که نمایندگان از پاسخهای او دربارۀ جواهرات قانع نشدهاند و مذاکراتی در
مجلس میشود که برای مملکت بسیار مضر است .او مقاالت مندرج در روزنامهها دربارۀ
وضعیت جواهرات سلطنتی را نیز نامناسب دید و از شاه درخواست کرد که با همکاری
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وزیر دربار با اعضای کمیسیون ،به صورت جواهرات رسیدگی کنند و محل نگهداری
آنها را تغییر دهند.
درنهایت در جلسۀ  126دورۀ چهارم مجلس شورای ملی ،وزیر مالیه برای ادای
توضیحاتی دربارۀ پرسش یکی از نمایندگان مجلس (مستشارالسلطنه) درزمینۀ اموال
دولتی و جواهرات سلطنتی ،در صحن علنی مجلس حاضر شد .وزیر مالیه در توضیحات
خود به بیان تاریخچۀ نگهداری بیوتات سلطنتی در زمان ناصرالدینشاه ،مظفرالدینشاه و
وضع آشفتۀ بیوتات در دورۀ محمدعلیشاه پرداخت .وزیر مالیه دربارۀ جواهرات سلطنتی
توضیح داد که بخش اعظم جواهرات در خزانۀ اندرون در محلی امن قرار دارد که درِ آن
به مهر وزیر دربار ،وزیر مالیه ،صندوقدار و چند نفر مستوفی دربار ممهور است و صورتی
دقیق و معین دارد .او دربارۀ جواهراتی که در صندوقخانۀ دربار برای استفادۀ احمدشاه
اختصاص داده شده بود توضیح داد که این جواهرات نیز طبق سند از خزانه به رئیس
صندوقخانه تحویل میشود .ولی اضافه کرد بخشی از جواهرات را هنوز سند ندادهاند؛
ولی شاه اظهار کردهاست که جواهرات مذکور در اختیار شاه است« .و بهطورخالصه از
خزانۀ دولتی چیزی بدون صورت و عالمت و سند مفقود نشده[است]» (مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ چهارم ،جلسۀ .)126
با ادای این توضیحات بهنظر میرسد نمایندگان مجاب شدند؛ چراکه دیگر تا دورۀ
بعد مجلس ،در مذاکرات مجلس از جواهرات سلطنتی صحبتی نشد .اقدامات مجلس در
دورۀ چهارم نشانهای بود از قدرتمندی نمایندگان مجلس و تغییراتی که در فضای سیاسی
کشور روی داده بود .در این فضا سؤال نمایندگان مجلس دربارۀ جواهرات سلطنتی ،شاه
و هیئت دولت را به پاسخگویی وادار میکرد.

 .6شایعات مربوط به رسقت جواهرات و نقش مجلس پنجم در این جریانات

چند سال بعد در سال 1303ش1924/م در جریان تبلیغات مخالفان احمدشاه و سلسلۀ
قاجار باز موضوع جواهرات سلطنتی و غارت آنها مطرح شد .شایعات بهحدی باال گرفته
بود که موضوع به صحن علنی مجلس شورای ملی هم کشیده شد .بهطورکلی در این ایام
طرح یکچنین مسائلی بیشتر شایعاتی بود برای تحتفشار قراردادن دربار و دولت و تهییج
افکار عمومی علیه احمدشاه و بهطور اعم علیه سلطنت سلسلۀ قاجار .روزنامههای داخلی
و خارجی ،مطالبی تند دربارۀ سرقت جواهرات سلطنتی مینوشتند که البته بعض ًا با اغراض
سیاسی و برای لطمهزدن به شخص احمدشاه و دولت او همراه بود.
روزنامۀ «شفق سرخ» ،احمدشاه را متهم کرد که در سفرش به فرنگ ،دریای نور را
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هم با خود بردهاست .در میتینگ جمهوریخواهان در مدرسۀ چهارباغ اصفهان ،احمدشاه
را متهم کردند که جواهرات سلطنتی را به اروپا بردهاست و به مصارف نامشروع خود
میرساند (عینالسلطنه ،1377 ،ج ،9صص  6733و .)6734
ِ
تبلیغات سوء برای تخریب احمدشاه و سلسلۀ قاجار ادامه داشت.
در پایتخت هم
گروهی از شعرا و ترانهسرایان ،اشعار و تصانیفی علیه احمدشاه میسرودند و در آنها
شاه را به سرقت جواهرات سلطنتی متهم میکردند .برای نمونه عارف قزوینی در یکی از
غزلهای خود سرود:
در اروپا چه خوش انگشتنما خواهد برد
«س ِر بازار جنونْ عشق شه ایران را
َ
کس نپرسد که آن گنج جواهر کز هند نادر آورد ،شهنشه به چه جا خواهد برد؟! [»]...
در یکی دیگر از این تبلیغات دربارۀ بردن جواهرات سلطنتی به خارج توسط احمدشاه
آمده بود:
مملکت از هر طرف دچارِ علیجان
«شاه و گدا دزد و میرعسس مست
بِه از این شاه و شاهکارِ علیجان؟!
آنچه بهجا مانده بُرد شه به اروپا
مهرهگرفتن بود ز مارِ علیجان»
بِه از این شاه و شاهکارِ علیجان؟!
(عارف قزوینی ،1342 ،صص .)311 ،284
مخالفان احمدشاه با درک اهمیت جواهرات سلطنتی در افکار عمومی ،بهخوبی
دریافته بودند که با متهمکردن شاه به سرقت جواهرات سلطنتی ،همراه با تهییج افکار
عمومی راحتتر میتوانند موقعیت شاه را لرزان کنند .بهموازات تبلیغات سوء داخلی
علیه احمدشاه روزنامههای خارجی هم با انتشار مطالبی -البته بدون مستندات -شاه را
متهم میکردند که جواهرات سلطنتی را در اروپا میفروشد و برای عیاشیهای خود خرج
میکند .اخبار فروش و بهوثیقهگذاشتن جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا ،در
روزنامههایی مانند «ایران آزاد»« ،پاریس سوار»« ،کوشش»« ،دیلی کرانیکل»« ،االقبال» و
«دیلی اکسپرس» منتشر میشد (سیدبنکدار ،1390 ،ص.)178
نهایت ًا موضوع به مجلس شورای ملی هم رسید .ضیاءالواعظین یکی از نمایندگان
مجلس ،سؤالش دربارۀ شایعات بهوجودآمده درزمینۀ جواهرات سلطنتی را برای دریافت
پاسخ به رئیس مجلس شورای ملی تقدیم کرد .طبق آئیننامۀ مجلس ،سؤال نمایندۀ مزبور
برای رئیسالوزراء ارسال شد و قرار شد وزیر مالیه در ظرف مدت قانونی برای پاسخگویی
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 .1منظور از فرد ،نوعی کاغذ سندی است.
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در صحن علنی مجلس حاضر شود (ساکما ،240/5890 ،صص  .)60 ،58 ،56در سؤال
ضیاءالواعظین خطاب به رئیس مجلس آمده بود« :ازقرار اخباری که در جرائد [جراید]
خارجه منتشر شدهاست اعلیحضرت معادل  20میلیون فرانک جواهرات فروختهاند []. ...
دولت دراینخصوص چه اطالعی دارد؟» (کمام.)5/91/6/1/7 ،
وزیر مالیه برای پاسخگویی به سؤال ضیاءالواعظین در جلسۀ  19دورۀ پنجم مجلس
شورای ملی حاضر شد .نمایندۀ سؤالکننده ابتدا در نطق خود به ذکری مفصل از سابقۀ
اقدامات نمایندگان دورۀ چهارم مجلس دربارۀ جواهرات سلطنتی و همچنین ارائۀ گزارش
پیشین رئیس ادارۀ محاسبات بیوتات پرداخت و سپس به سؤال خود دربارۀ فروش
جواهرات سلطنتی توسط احمدشاه در اروپا پرداخت .مستندات ضیاءالواعظین ،اخبار
مندرج در جراید خارج بود .او برای نمونه بخشهایی از یکی از این روزنامهها را در صحن
علنی مجلس قرائت کرد و بیان داشت که شنیده میشود که شاه ضمن خوشگذرانیهای
خود در فرنگ ،درحدود بیست میلیون فرانک جواهر فروختهاست .این ادعاهای بدون
مدرک البته باعث اعتراض نمایندگان و متشنجشدن فضای مجلس شد (مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ  .)19ضیاءالواعظین در ادامۀ صحبتهای خود از
روی دیگر روزنامههای اروپایی و همچنین عربی مطالبی مشابه را بیان کرد .روشن بود که
در این زمان بیشاز آنکه حفظ و حراست جواهرات سلطنتی مطرح باشد ،این موضوع
وسیلهای شده بود برای تخریب موقعیت احمدشاه و بهطور کل سلسلۀ قاجار؛ تخریبی
که در همین صحبتهای ضیاءالواعظین هم آشکار بود .او در صحبتهای خود ضمن
تعریف و تمجید بسیار از اقدامات نادرشاه در بهدستآوردن خزاین و جواهرات سلطنتی،
با سخنانی کنایهآمیز دربارۀ بنیانگذار سلسلۀ قاجار اقدامات قهرآمیز آقامحمدخان برای
بهدستآوردن جواهرات سلطنتی از بازماندگان خاندان زندیه و افشاریه را یادآور شد
(مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ  .)19این سخنان فضای جلسه
را متشنج کرد و با اعتراض نمایندگان برای مدتی سخنرانی ضیاءالواعظین قطع شد.
پساز پایان سخنان ضیاءالواعظین ،وزیر مالیه برای پاسخگویی در جایگاه حاضر شد.
بدینمنظور از مدتی قبل ،ادارۀ محاسبات بیوتات گزارشی راجعبه سوابق جواهرات از
هنگام فتح تهران ،و اقدامات هیئتمدیره در سال 1327ق1909/م تا سالهای پایانی دورۀ
قاجار تهیه کرده بود .در این گزارش قید شده بود که در جریان تاجگذاری احمدشاه ،در طی
ده مرتبه (از تاریخ 5ربیعاالول1332ق تا 28ذیالحجۀ1333ق 1914 /م1915-م) با حضور
امنای دربار و با رعایت تشریفات قانونی مطابق  49طغری فرد 1و اسنادِ جواهرات از خزانۀ
اندرون استخراج شدهاست .بخشی از این جواهرات نزد خود شاه بوده و بخشی تحویل
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صندوقخانه بودهاست .همچنین در تاریخ 21جمادیاآلخر1335ق1917 /م با حضور امنای
دربار و ادارۀ محاسبات بیوتات از تمام جواهرات تحویلدادهشده به صندوقخانه ،کتابچهای
تهیه شد و به شاه تحویل داده شد .پساز مدتی در 15اسد1302ش1923/م مطابق با یک
طغری صورتمجلس ،با حضور مشیرالدوله ،رئیسالوزرا ،تعدادی از وزرا و امنای دربار،
مابقی جواهرات ازجمله سه رشته تسبیح مروارید بسیار اعلی به صندوقخانه تحویل شد.
درنهایت  21قلم از جواهرات تحویلدادهشده به احمدشاه کسر بود .برطبق این گزارش
این تعداد از جواهرات با اطالع وزرای مربوطه به ولیعهد ،تعدادی از شاهزادگان ،و چهار
تن از علمای شهر اصفهان مرحمت شده بود .این جواهرات شامل دو قطعه نشان روس و
بخارا ،چند حلقه انگشتر الماس برلیان ،فالمک ،1یاقوت کبود ،لعل ،تکمههای جواهرنشان،
ساعت ،زنجیر ساعت ،قلمتراش و قلمدان نقره بود .در تاریخ 26قوس1302ش1923/م
با حضور رئیسالوزرا ،سردارسپه و سایر وزرا َدرِ خزانۀ اندرون برای مالحظۀ وضعیت
جواهرات و صحت نگهداری آنها باز شد .همچنین قبلاز سفر شاه به فرنگ ،جواهرات
صندوقخانه نیز بازدید شد و تحتنظر مستقیم وزارت مالیه درآمد و اتاق مخصوص
نگهداری این جواهرات به مهر وزیر دربار ،دبیرالملک (رئیس محاسبات بیوتات دولتی)،
صدرالممالک ،و عدلالسلطنه الک و مهر شد (ساکما ،240/5890 ،صص 65-61 ،58 ،57؛
متما ،ب ،6876ص.)302
مبنای پاسخهای وزیر مالیه براساس گزارش ادارۀ بیوتات بود .بااینهمه وزیر مالیه
بهلحاظ رعایت برخی از مالحظات از پرداختن به جزئیات گزارش اجتناب ورزید .او در
ِ
ابتدای سخنا ِن خود بیان داشت که در سؤالی که به دستش رسیدهاست یکچنین جزئیاتی
مطرح نشدهاست .او تصریح کرد در جواهرات سلطنتی هیچ غارتی نشدهاست و در ده
مرتبهای که جواهرات از خزانۀ اندرون استخراج شدهاست با رعایت تشریفات قانونی و
تهیۀ صورت و سند بودهاست .او ادامه داد آن مقدار جواهراتی را که ضیاءالواعظین به
آنها اشاره کردهاست نیز شاه در 15اسد1302ش1923/م طبق صورت به خزانه تحویل
دادهاست .او تأکید کرد تعدادی از جواهرات را هم که بهای زیادی نداشتهاند و شامل ده
حلقه انگشتر ،دو نشان دولت روس و بخارا و یک دکمۀ یاقوت کبود و دو دستگاه ساعت
میشوند ،شاه به ولیعهد و سایر شاهزادگان هدیه دادهاست (مشروح مذاکرات مجلس
شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ .)19
این توضیحات باعث شد تا سایر نمایندگان از قیمت و کیفیت این ده انگشتر از وزیر
مالیه جزئیات بیشتری بخواهند .وزیر مالیه جواهرات مزبور را اندکی توصیف کرد و اضافه
کرد که صورت این جواهرات موجود است .دربارۀ قیمت این جواهرات هم توضیح داد

 .1فالمک :نوعی املاس ارزان و رس خرنگ با
تراشیکسطحی(فرهنگعمید).
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که« :این جواهراتی که در خزانه هست تقویم نشدهاست ،فقط صورتی دارد و شکل و
ترتیبی؛ آن چیزی که معین شدهاست شاید  15هزار تومان الی بیست هزار تومان بیشتر
نباشد» (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ .)19
در ادامۀ صحبتهای وزیر مالیه ،ضیاءالواعظین تذکر داد که شاه هنوز به سؤال اصلی
او دربارۀ شایعۀ فروش بیست میلیون فرانک جواهر در فرانسه -که در روزنامههای اروپایی
و محافل سیاسی اروپا مطرح شدهاست -پاسخی ندادهاست .وزیر مالیه دراینباره پاسخ داد
که جواهرات سلطنتی طبق ثبت و صورتهای وزارت مالیه کسر نشده و شاه جواهرات
سلطنتی را با خود نبردهاست و اگر جواهراتی هم آنطور که میگویند فروخته شدهاست،
جواهرات شخصی بوده و به جواهرات سلطنتی ربطی نداشتهاست (مشروح مذاکرات
مجلس شورای ملی ،دورۀ پنجم ،جلسۀ .)19
با پایانگرفتن این جلسه دیگر در باقیماندۀ عمر سلسلۀ قاجار موضوع جواهرات
سلطنتی در مجلس شورای ملی مطرح نشد؛ چراکه خود مخالفان احمدشاه هم میدانستند
که در جواهرات سلطنتی تصرفی نشدهاست .منتها مطرحکردن این موضوع و متهمکردن
شاه به سرقت جواهرات سلطنتی دستاویزی مناسب برای تخریب شاه بود.
حسین مکی دراینباره معتقد است که مخالفان سیاسی احمدشاه در همان ایام نیز
از حقیقت امر مطلع بودهاند؛ کمااینکه پساز انقراض سلطنت قاجار و رسیدگی مجدد به
صورت اموال و جواهرات سلطنتی مشخص شد که چیزی از این اموال کسر نشدهاست
(مکی ،1370 ،ص.)242
با انقراض سلسلۀ قاجار و آغاز سلسلۀ پهلوی جواهرات سلطنتی به مقامات تازه
تحویل شد؛ ولی در اواخر دورۀ رضاشاه و مقارن با وقایع شهریور 1320ش1941/م
شایعات و اتهامات بیپایهای که درزمینۀ سرقت جواهرات سلطنتی به احمدشاه وارد شده
بود ،متوجه شخص رضاشاه هم شد.

.7نتیجه

بهدنبال پایان استبداد صغیر و فتح تهران ،هیئتمدیره و دولت مشروطه با مشکالت فزایندۀ
اقتصادی روبهرو شد .یکی از راههای مدنظر برای بهدستآوردن منابع مالی تازه ،استفاده
از جواهرات سلطنتی بود .مشکالت فزایندۀ اقتصادی در این دوره موجب شد تا افرادی
در دولت و مجلس با هدف تأمین منابع مالی تازه ،برای رهنگذاری و یا فروش بخشی از
جواهرات سلطنتی اقداماتی انجام دهند .انتشار این اخبار موجب شد تا دولتها ،بانکها
و شرکتهای تجاری کشورهای بریتانیا ،روسیه و آمریکا در این موقعیت آشفته به فکر
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بهرهبرداری از این مجموعۀ ارزشمند بیفتند؛ ولی حساسیت افکار عمومی ،ارزش ملی و
فرهنگی این مجموعه ،و اختالفنظرهایی دربارۀ این موضوعات از تحقق این امر مانع شد.
ازطرف دیگر باتوجهبه برقراری نظام مشروطه و نظارت مجلس شورای ملی بر
داراییهای دولت ،جواهرات سلطنتی نیز دیگر جزو داراییهای شخصی پادشاه نبود و
بهعنوان جواهرات مورداستفادۀ مقام سلطنت ،زیرمجموعۀ اموال دولتی قرار گرفته بود.
باتوجهبه اهمیت بسیار زیاد ملی و مالی این مجموعه ،حساسیتهای بسیار زیادی بر این
مجموعه وجود داشت؛ بهگونهای که بازوهای نظارتی نظام مشروطه یعنی مجلس شورای
ملی و زیرمجموعههای آن نظیر ادارۀ محاسبات بیوتات دولتی با حساسیت بسیار بر حفظ
و نگهداری این مجموعه نظارت میکردند .اهمیت این مجموعه موجب شد تا در اواخر
دورۀ قاجار ،مخالفان سیاسی این سلسله برای ضربهزدن به موقعیت شاه ،او را به تصرف
در جواهرات سلطنتی متهم کنند و از این کار بهعنوان حربهای برای تخریب سلسلۀ قاجار
استفاده کنند .ولی بررسی اسناد و مدارک موجود نشان میدهد ازآنجاکه احمدشاه خود را
پادشاه نظام مشروطه میدانست ،از تصرف در مجموعۀ جواهرات سلطنتی اجتناب ورزید
و آن بخش از جواهراتی را نیز که برای استفادۀ مقام سلطنت در اختیار داشت ،در سالهای
پایانی سلطنت خود به خزانۀ دولتی عودت داد و بنابراین مجموعۀ جواهرات سلطنتی ایران
بدون کموکاست به سلسلۀ بعدی انتقال یافت .در این دوره جواهرات سلطنتی نه به رهن
گذاشته شد و نه به فروش رفت؛ بنابراین جواهرات سلطنتی در بهبود اوضاع اقتصادی
کشور تأثیری بهجای نگذاشت.

اسناد
الف:اسنادمنترشنشده

منابع

ساکما ( :)sākmāسازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران
 ،240/5890صفحات .65-61 ،60 ،58 ،57 ،56
 ،240/7126صفحات ،119 ،118 ،117 ،115 ،114 ،113 ،112 ،111 ،110 ،108 ،107 ،106 ،104 ،102
.126 ،125 ،123 ،122 ،121 ،120

مصاحبۀ تاریخ شفاهی با نصرتاهلل خازنی ،شمارۀ ثبت مصاحبه ،673 :در تاریخ  82/4/1توسط نیکنفس،
ضمیمۀ شمارۀ .164
 ،240/19987صفحات .91 ،90 ،89

کِمام ( :)kemāmکتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
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