
خواه و بازرگانان مشروطه
چیستی نوسازي سیاسی

مرتضی منشادي

چکیده
هـاي مـدرن اسـت. حکومـت     حکومت مشروطه از انواع حکومـت 

شـود؛ نکتـه مهـم    مدرن نیز نتیجه نوسازي سیاسی محسوب می
کننده در جنـبش، از معنـی و   دراین زمینه، فهم نیروهاي شرکت

گیـري  اهداف مشـروطیت اسـت. بازرگانـان در پیـروزي و شـکل     
حکومـت برآمــده از نهضــت مشــروطیت، نقشــی اساســی را ایفــا  

طلب و نوساز در خواهی نهضتی تحولکردند. جنبش مشروطهمی
رغم نقـش پراهمیـت بازرگانـان در نوسـازي     تاریخ ایران است. به
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ایران، کمتر به درك و هدف آنان از نوسـازي سیاسـی پرداختـه    
هـاي  پردازد که ویژگیشده است. این پژوهش به این پرسش می

ز منظر بازرگانـان  نوسازي سیاسی و نظام سیاسی برآمده از آن، ا
خــواه چــه بــود؟ از نظــر نگارنــده، بازرگانــان، حکومــت مشـروطه 

انگاشتند. به باور بر قانون یکسان میمشروطه را با حکومت مبتنی
گـو  پـذیري و پاسـخ  آنان، تحدید خودکامگی با قانون، مسـئولیت 

گشاي ایران بـود. ایـن   بودن شاه و حکومت در برابر قانون مشکل
شناسـی تـاریخی و بـا    فت تفسیري و با روش جامعهمقاله با رهیا

ویژه مذاکرات مجلس اول شوراي ملی، مراجعه به منابع موجود به
گیـري باورهـاي   هاي تاریخی و اجتمـاعی شـکل  و پیگیري زمینه

کند.بازرگانان، این موضوع را بررسی می
خواهی، تجددطلبی، نوسـازي سیاسـی،   مشروطه:کلیديگانواژ

، حکومت قانونیحکومت مشروطه
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مقدمه
روشـنفکران ونخبگـان اصلیآرمانبهينوسازوتوسعههکاستقرندوبهبیقر

مطلـوب،  وضـعیت بـه رسـیدن برايعمومیاشتیاق.استشدهتبدیلمرزوبوماین
خـارجی، مسـیر  وداخلـی هـاي  یکارشـکن وامکانـات، مقاومـت  فقـدان بازمانهم

ودانستنبهشوقدیگرسوياز.کردهموارراایرانمعاصرهاي انقالبوها جنبش
بخـش هـا  جنـبش ایـن هـاي  ناکـامی وگیري، پیروزيشکلچراییوچگونگیفهم

)1(جنبشیاانقالب. استدادهاختصاصخودبهراپژوهشگرانتحقیقاتازعظیمی

جنـبش .اسـت بـوده هـا  جنـبش ایـن تـرین جـذاب ازیکـی امـروز بهتاطیتومشر
تحتراجامعهفرهنگیواجتماعی، سیاسی، اقتصاديروابطتمامیخواهیمشروطه

وهـا  امـروز، جنـبش  بـه تـا خـواهی مشـروطه جنبشپیروزيزماناز. دادقرارتأثیر
.انـد پذیرفتـه تـأثیر آنازايگونـه بـه ایـران، همـه  اجتمـاعی ــ  سیاسـی هاي رخداد

نوسـازي سیاسـی در ایـران    تـوان آغـاز   خـواهی را مـی  ترتیب جنبش مشروطهاینبه
دريفـرد بهمنحصریاجتماعـ سیاسیخواهی، جنبشمشروطهاز این منظر ، دانست
ماننـدي توان بـراي آن  نمیکشورمان، تاریخازايدورههیچدرکهاستایرانتاریخ
کـرد، فـرد  مـی تغییرنچهآخواهی، مشروطهازپیشهاي جنبشوها نهضتدر.یافت
.گرفـت نمیقرارتعرضموردحکومتشیوهوروشبود، اماحاکمسلسلهیاحاکم

وبودنـد سوادبیووستانشینرآنمردماکثرکهايجامعهدرخواهیمشروطهجنبش
بـه راحـاکم دیرپايداشت، استبدادوجودزندگیهاي ساحتهمهدرماندگیعقب

.آوردوجودبهایراندرراتاریخیتحولترینبزرگوکشیدچالش
.بـود شدننووتجددعنوان جنبشی نوساز، بهخواهی، مشروطهجنبشموضوع

افکـار نشـر وظهـور وقاجاریـه حکومـت دوراندروجودآمدهبهتحوالتبستردر
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داشتقرارتوجهموردموضوعاتایران، ایندرفرهنگیوسیاسی، اجتماعیجدید
آندنبـال بـه همچنانها کوششوها تالشهمهتاکنون، بازمانآنازایرانجامعهو

نـو بحثکهزمانیجنبش، تاآنگوناگونهاي جنبهدرپژوهشدلیلهمینبه.است
.دادنخواهددستازراخودتازگیوباشد، طراوتمطرحایراندرتجددوشدن

هـاي  زمینـه دارايکـه رامختلـف اقشـار وهـا  خـواهی، گـروه  مشروطهجنبش
صــورتیبودنــد، بــهمتنــوعایــدئولوژيومــذهبیاعتقــاداتاجتمــاعی، اقتصــادي،

مختلـف،  هـاي  گـروه بـراي نوسـازي و مشروطیتبنابراین.آوردگردفردمنحصربه
برمبنـاي راآنجنبش، هدفدرکنندهشرکتاقشارازهریک.داشتمتفاوتیمعانی

ارائـه مشـروطیت ازايویژهدركوکردندمیتعیینخودتمایالتوباورها، آرزوها
جنبشپیروزيوپیشبرددرورانپیشهواصنافوبزرگارتجدر این میان .دادندمی

مشـروطیت،  فراینـد درآنـان اهمیـت رغـم علی.داشتندچشمگیريتأثیرمشروطیت
مستقلايگونهبهتوسعهونوسازيبهنسبتآناننظرواهدافبهکمترپژوهشگران

مقالهایناصلیئله سم.کردندارائهنظريچهارچوبکمترنیزتجارالبته.اندپرداخته
جنـبش پیروزيارکانازیکیعنوانبهتجارکهاستآنشدهگفتهمطالببهتوجهبا

راسـتا همـین دردانسـتند؟ مـی چهرانوسازي سیاسیهاي خواهی، ویژگیمشروطه
چـه تجـار مـوردنظر سیاسـی نظـام .شـد خواهددادهپاسخهمدیگريهاي پرسش
آنازجملـه ؟فهمیدنـد را چگونـه مـی  سیاسـی نوسـازي تجـار داشت؟هایی ویژگی
خـواهی،  مشـروطه جنبشدرکهاستاینفرضیه نگارنده.آیندمیشماربهها پرسش

و هدف اصـلی نوسـازي سیاسـی   مشروطهنظامراقانونبرمبتنیسیاسیتجار، نظام
ارادهقـانون،  کـه بـود آنان، نظامینظرموردسیاسینظامعبارت دیگر به.دانستندمی

حکومـت بنـابراین .کـرد مـی فظتاحمتجارمنافعاز ومحدودراخودکامهحاکمان
؛ و براساس قانون به مدیریت جامعه گرفتمیشکلقانوناستقرارآنان، بانظرمورد

مقالـه د. توانست هم استبدادي و هم دموکراتیک باشپرداخت. چنین حکومتی میمی
تـاریخی شناسیجامعهروشازتفسیري رهیافتدرخودفرضیهآزمونبرايحاضر

.بردمیسود
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پیشینه پژوهش. 1
مربـوط مباحـث .نداردوجودتقریباًباشدمقالهاینچهارچوبدردقیقاًکهاينوشته

جنبشآنبهمربوطکلیهاي پژوهشدرمشروطیتجنبشدرتجارتأثیرونقشبه
منظـور آنـان از   وبازرگانـان اهـداف بـه کمتـر بسـیار میانایندرواندشدهمطرح

بیـداري تـاریخ «درمثالعنوانبه.استشدهپرداختهنظرشانموردیسیاسنوسازي
شـمار بـه آنفعـاالن ومشـروطیت مـورد درهـا گزارشبهترینازیکیکه » ایرانیان

وارتبـاط دلیـل بـه و ، را نگاشـته اسـت  خـود خـاطرات درواقعاالسالمناظم، آیدمی
رشـته بـه راآنـان اهـداف وهـا  خواهی، خواسـت مشروطهجنبشرهبرانباآشنایی
نگـري، در شخصـی وشـناختی جامعـه تحلیـل فقـدان اگرچه.استدرآوردهتحریر

مـورد ، مهممنابعازیکیعنوانبهآید، امامیشماربهآنعمدههاي ضعفازمواردي
مجمـوع از(سومودوم، جلدهاي»یحییحیات«. استگرفتهقرارمقالهایناستفاده

اطالعـات ازاسـتفاده دلیـل بـه کتـاب این.دارداختصاصمشروطیتبه)جلدچهار
امـا . آیـد میشماربهمشروطیتمطالعهبرايموثقمنابعومراجعاول، ازجملهدست

زیـادي مطلـب مشـروطیت جنبشدرشرکتازتجارهدفوفهمودركمورددر
، باغمیشـه کالنتـر خـان ابـراهیم میـرزا نوشته»الدولهشرفخاطرات«روزنامه. ندارد

ازالدولـه شرف. استملیشوراياولمجلسدرآذربایجاننمایندهروزانهخاطرات
دراکثـراً نیزتجارکهجهتاینازاوخاطراتوشدمیمحسوبرومیانهنمایندگان

.آیدمیشماربهمقالهاینهدفبرايمعتبرمنابعداشتند، ازقراردستهاین
مجموعـه ازنیـز زادهتقـی سیدحسـن ، نوشـته »ایـران مجلـس مختصـر تاریخ«
ملـی شورايمجلساولیهدورهسهنمایندگانحالشرحدرواقعکهاستهایی کتاب

اسـت،  ارزنـده نماینـدگان میاندرفکريهاي جریانشناختدرکتاباین؛باشدمی
کتـاب . باشـد مـی نظـر دقـت نویسـنده، مسـتلزم  شخصـی نظراتولئمساتمیزاما

هـاي فریـدون   کتـاب .آیـد مـی شـمار بهرقبامواضعازسیاسیتحلیلبیشترزادهتقی
خـواهی، اطالعـات گرانبهـایی    آدمیت در رابطه با نقش بازرگانان در جنبش مشروطه

هـاي حکومـت مـوردنظر آنـان     دهند، اما بـر ویژگـی  در اختیار پژوهشگران قرار می
خود با بررسی تـاریخ ایـران بـه    » اقتصاد سیاسی«تأکیدي ندارند. کاتوزیان در کتاب 

هـاي  اي بـه آرمـان  رسد، اما او هم اشارهاستبداد در ایران میتئوري (قانون) استمرار 
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ــان در نوســازي سیاســی نمــی  ــد.بازرگان ــذاکرات«کن ــه»اولمجلــسم کوشــشب
قراراساسبامقالهاین.استنمایندگانمذاکراتکامل، متنصالحمیرزاغالمحسین

بع ذکرشـده  کـه در منـا  راتجارعلمیونظريمواضعاستمنبع، کوشیدهایندادن
عبـارت دیگـر،   به.نمایدتفهموتبیینباشند، اند و مورد استناد این مقاله میدهشبیان 

شـده در  هـاي کسـب  ذکرشده و با قـراردادن داده هاي نوشتهبهاستنادبامقالهایندر
زمینه اجتماعی ـ سیاسی مربوطه تالش شده است تا گمان اولیه این پژوهش آزمـون   

شود.

نظريچارچوب . 2
شوند: یکی سطح نظـري و  مباحث مربوط به نوسازي سیاسی در دو سطح مطرح می

هاي نوسازي؛ در هر دو سطح بـر اهمیـت نقـش بازرگانـان در فراینـد      دیگري شیوه
توسـعه هـاي  نظریـه ازمسـتقیماً ، نوسازيهاي نظریهشود. نوسازي سیاسی تأکید می

جوامـع همـه کـه اسـت ایناصلیتصورهانظریهایندر.اندپذیرفتهتأثیراقتصادي
واسـت شـده تعیـین پـیش ازراهایـن .پیماینـد مـی راکمالروبهومشتركمسیري

شمالیمریکاياو)فرانسهوانگلستان(اروپاییکشورهايبرخیتجربهترتیباینبه
قـرار 1نژادمحـوري خـود اتهامموردشدتبهها نظریهاین.دارندشمولیجهاننقش

هـم آنوشدمیگرفتهیکیغربیدموکراسیباسیاسینوسازيمنظرایناز.گرفتند
بـه .شدمیهخالصانتخاباتبرگزاريدرخاصطوربهوسیاسیمشارکتدرصرفاً
دركقابـل مـیالدي شصـت دههاوایلدرنوسازيمحتوايبحراندركدلیلهمین

کشـورهاي اجتمـاعی واقتصـادي بحـران ازانعکاسیگاهیبحراناین.بودخواهد
دامـان هکـ شـد مـی مربوطیبحرانبهآنازیقسمتاما؛شودمیدانستهتوسعهدرحال

گریديسواز.بودگرفتهراغربیاسیسيالگویذاتهاي ارزشوتوسعهتیعقالن
از، یکیموضوعاتنیابهتوجهبا. بودندروروبهمشابهیالتکمشبازیناقتصاددانان

بـا یاسـ یسينوسـاز انیـ ميارابطـه چههکاستشدهنیاپردازانهینظرهاي مشغله
ـ متوانمیایآاست؟برقراریاجتماعوياقتصادتوسعه ـ اانی ازمختلـف سـطوح نی
یخیتارتیلوواسطوحنیاانیمتوانمیایآ؟ردکبرقرارارتباطیاجتماعیدگرگون

1. Ethnocenterism
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از، رارکـ تازيریجلـوگ منظـور بـه ومقالـه نیاهدفبهتوجهباشد؟قائلیزمانو
.شودمیيخوددارينوسازهاي هینظرطرح

یعملـ هـاي  وهیشـ بـه یخیتـار شناسـان جامعـه یبرخـ ي، نظرمباحثنارکدر
ـ ادر. انـد پرداختهتوسعهوينوساز وطبقـات نقـش وارتبـاط بـر ، هـا پـژوهش نی
هاي انقالبیبررسباموربرینگتن. استشدهدکیأتيسازوندریاجتماعهاي گروه

دريبـورژواز نقـش ننـده کنیـی تعتأثیربر، ایکمراوانگلستان، نیچ، هیروس، فرانسه
یاجتمـاع انقـالب سـه یبررسـ بالپواسکاچ.استردهکدکیأتدموکراتیکينوساز
درواقـع وگـذارد مـی انگشتزینیالمللنیبروابطتیاهمبرنیچوهیروس، فرانسه
.ندکمیاملکرامورنگتنیبرطرح

يبـرا یطـوالن یشـ کشای، کراسـ کدمورشـد وشیدایپ، مورنگتنیبراعتقادبه
ونیقـوان نهـادن -2امـه کخودامکـ حردنکمحدود-1:استهدفسهبهیابیدست

نییپـا طبقـات شدنمیسه-3سرانهخودمقرراتيجابهعادالنهوییعقالمقررات
عمـل بهحثبهکیزمانکند مور تأکید می).9: 1369، (مورهايریگمیتصمدرجامعه

فـرد رفتـار برهکییهنجارهاوها ارزشتنوعونقشازدیباریناگز، شودمیشاندهک
خـدمات بـه داوطلبانـه زنـان ومردانازياریبسمثالً. گفتسخن، زنندمیدوبندیق

شـان یعـدالتخواه حساگردهقانان.هستنددوستوطنرایز، ندآورمیيروینظام
تفـاوت تـا اسـت دهیوشـ کمـور ترتیباینبه.دارندمیبرشورشبهسر، شودآزرده
ـ اهکـ کیدربرحسبرامختلفاستثمارشدههاي گروهیاسیسرفتار ازهـا  گـروه نی

ردهکـ یبررسـ رامختلـف یاجتمـاع تیوضـع نیچنديو.ندکنییتب، دارندعدالت
مقاومتبهیگروهنکل، استشدهمیيبدرفتارهایی گروهبا، آنهاتمامدرهکاست

قواعـد نقـص هکـ داسـت یپ«مـور گفتـه بـه .نهیگروهواندزدهدستافتهیسازمان
احسـاس ويمعنـو خشمجادیادريثرؤمعواملی، اجتماعقواعدخودویاجتماع

ـ ، رسـد مـی انسـان بههکیزخمبراستیخشم، خشمنیا. هستندیعدالتیب یوقت
بـا فـرد رفتار، مواردنیاهمهدر.(moor, 1975: 5)»اردگذمیپاریزراياقاعدهیسک

عاملتیاهمبردکیأتدر، مور. ردیگمیانجاميهنجاراییارزشودیقیبرخمراعات
ینـ یعهـاي  تیوضعوهاانسانانیمیواسطعاملشهیهممسلماً«:دیگومییفرهنگ
راینـ یعتیوضعازیبخشعاملنیا. شودمیریتعبیفرهنگعاملبههکداردوجود
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جـه یدرنتودهـد مـی قـرار دکیأتموردراگریدیبرخوداردمینگهپنهانوپردهدر
).347: 1369(مور، »ندکمیفرقگریدفرهنگبهیفرهنگازاموريمعنا

خواهی در ایران، جنبشی اجتمـاعی ـ سیاسـی بـود و اقشـار و      جنبش مشروطه
بازرگانان در آن نقش پراهمیتی بازي کردند. در اینجا مسئله ویژه طبقات اجتماعی به

دادنـد و آیـا ایـن    این است که این گروه چه معنا و مفهومی را از توسـعه ارائـه مـی   
شد؟ و سرانجام اینکه نوسازي سیاسـی از منظـر   فرایند شامل نوسازي سیاسی هم می

ـ  خواه با چه نوع حکـومتی سـازگار مـی   بازرگانان مشروطه راي یـافتن پاسـخ   شـد؟ ب
شده ابتدا به نقشی که بازرگانان در نوسـازي و توسـعه ایـران ایفـا     هاي مطرحپرسش

شود.کردند اشاره می

رانیاينوسازدرتجارنقش.3
عنوان طیفـی درنظـر گرفـت کـه دربرگیرنـده تجـار       توان بهبازرگانان در ایران را می

بزرگی کـه بـا مؤسسـات بازرگـانی غـرب مـراوده داشـتند در یـک سـو، بازاریـان           
شد. در این مقاله پا، در سوي دیگر میفروش (بنکداران) و سرانجام تجار خردهعمده

توان در زمینه تـاریخی و  دو گروه را میتأکید بر گروه اول و دوم است. پیدایش این 
وتجارتهکاستشدهباعثرانیاینیسرزمتیموقعژئوپلیتیکی ایران توضیح داد. 

يهـا راهدرتجـارت .باشـد ياقتصـاد یزندگیاصلهیپاهموارهی، بازرگانمراودات
. نبودرانیاگرفتندهینادبهقادر)سمیلیانتکمر(يتجاريانوردیدررونقزمانتادور
متصـل نیچـ وهندبهرااروپاسویکازوگذشتمیرانیاازيتجارعمدههاي راه
اگرچـه تیموقعنیا.دادمیوندیپقایفراشمالبهراایآسگریديسوازوساختمی

یاسـ یسوياقتصـاد یزنـدگ دریتـوجه قابلویدائمعنصربهرابازرگانانوتجار
همـراه بهمتنوعمعادنوجودك، خاوهواوآبتنوعلیدلبهاما، بودردهکلیتبدرانیا

ومحصـوالت تنـوع نظـر ازتنهـا نه، ماشورکهکبودنیانیمبی، دستعیصناتوسعه
کـی تحرمکـ باعـث ها یژگیونیا، بلکه همچنینباشدفاکخودتوانستها میوردهافر

. نکتـه  شـد آسـیا و اروپـا   ینـواح ریسادرانشانیهمتاباسهیمقادریرانیابازرگانان
تأمل دیگر اینکه، بازرگانی با توجه بـه موقعیـت ایـران (جغرافیـایی و سیاسـی)      قابل
هرچنـد بازرگـانی   «:سدینومیوشمگیربنقابوس. شداي غیرعقالنی دانسته میپیشه



طه
رو

مش
ن 

انا
رگ

باز
سی

سیا
ي 

ساز
 نو

تی
یس

و چ
اه 

خو

15

صناعتی نیست که آن را پیشه مطلق توان گفتن و لکن چون حقیقت را بنگري رسوم 
اند و فـرع  وران است و زیرکان گویند: اصل بازرگانی بر جهل نهادههاو بر رسوم پیش

خرداننـدي  اند: لوال الجهال لهلک الرجال. یعنی اگـر نـه بـی   آن بر عقل، چنانکه گفته
جهان تباه شدي و مقصود ازین سخن آنست که هرکه او به طمع فزونی یـک درم از  

دریا و تن و خواسـته را بـر   شرق به غرب شود و از غرب به شرق شود به کوه و به
مخاطره نهد... این جز بازرگان نباشد و چنین مخاطره کسـی کنـد کـه چشـم خـرد      
دوخته باشد. و بازرگانی دوگونه است و هر دو مخاطره است: یکی معاملـه و یکـی   
مسافره، و معامله مقیمان را بود که متـاع کاسـد را بـر طمـع، فروتـر بخرنـد و ایـن        

و دلیرمردي باید که او را دل دهد که چیز کاسـد خـرد بـر امیـد     مخاطره بر مال بود 
.)166: 1364، عنصرالمعالی(»فزونی؛ و مسافر را گفتم که کدام باشد...

ییایـ درهـاي  راهبـه یجهـان تجـارت انتقاليالدیمشانزدهمقرنازهرحالبه
ماندندوروماشورکيانزواباعثوردکجادیارانیایخارجتجارتدریاالتکاش
نفـوذ انـه یخاورمینـواح ریسـا درهکيدیعقاوارکافويتجارهاي انیجرتأثیراز
بـه منجـر ي، اقتصـاد روابـط تـازه لکشـ . )5-6: 1369، (عیسـوي دیگرد، بودردهک

نـد یفرانیادر. شدرانیابهیخارجياالهاکورودواروپابايتجارروابطگسترش
رفـتن بـاال باعـث گـر یديسوازودندیدبیآسشدتهبیداخلداتیتولسویکاز

ـ قاجارومتکحدوراندر. دشبازرگانانتوقعویآگاهسطح ـ اهی تـأثیر تحـت رانی
ویجهـان ينوپـا اقتصـاد بـه  وگرفـت قـرار یخارجيشورهاکياقتصادـ یاسیس

روابـط تـازه لکشـ . )88: 1359، (اشـرف ردکـ دایـ پیوابسـتگ یالمللنیبيبازارها
شـهرها رشـد موجـب یبازرگانهاي تکشروها ارخانهکنینخستجادیاوياقتصاد

ردنکیصنعتيبراتالشهکبودندیسانکنینخستجزوبازرگانانریمسنیادر. شد
بـه معروفالضربامینمحمدحسنحاج). 195: 1378، (فورانردندکآغازرارانیا
، تهــراندريبلورســازماننــدهــایی ارخانــهکاحــداثبــاتــاردکــتــالش»یمپــانک«

ـ تغرارانیایسنتاقتصاد، آملبهمحمودآبادبندرازآهنراهاحداثویبافشمیابر ریی
ـ ). 527: 1377، و اعتمادالسـلطنه 325-326: 1385، (آدمیتدهدلکش بـه نیهمچن

ارخانـه کاووشـد گذاشـته ارکـ برقچراغتهرانهاي وچهکدر«الضربنیامهمت
ـ ). 656، 1: ج1362، االسالم کرمانی(ناظمردکسیسأتتهراندررايآجرپز نیهمچن
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يزیقنـدر ارخانهکورانیشمدر الهیه يسازتیبرکارخانه، کشاهنیناصرالدزماندر
، البتـه ). 25، 2: ج1384، (مسـتوفی شدریداكزیهرکدریخارجویداخلهیسرمابا
یفراهـان مقـام قـائم زمانازی، ملاقتصادتیتقوویدهسامانجهتدراقدامورکتف
بـه منجـر یخـارج ياالهـا کورود رکـ تفطـرز نیابراساسداشت؛وجودرانیادر

ـ ابامقابلهراه. شدمیرانیااقتصادينابود انگاشـته یملـ اقتصـاد توسـعه ، خطـر نی
.بودوصولقابلیداخلداتیتولوعیصناازتیحماوتیتقواستیسباهکشدمی
ورودمانعتاخواستنداوازيزیتبربازرگانانصنف، ریبکریامخانیتقرزایمزماندر
شوداعالمبنجلياالهاکنندهکصادرهاي دولتبهوشودشورکبهییاروپاياالهاک
ـ امرزدراجناسگونهنیاهک ). 297-298: 1385، (آدمیـت شـد خواهـد ضـبط رانی

وياقتصـاد مازادردنکفراهممنظوربهالدولهنیام«هکاستشدهورآادیزینمستوفی
ورودازیصـنعت هـاي  ارخانـه کاحداثباردکتالشی، داخلمنابعازيگذارهیسرما

، 2: ج1384، (مسـتوفی »ندکيریجلوگرانیابازاربهیخارجداتیتولحدوحصریب
تجارتوهیسرمارشدمقدماتزینسپهساالرخانحسینمیرزا، راستانیهمدر). 25
از. آوردفـراهم بااطالعتجارازلکمتش»يتجاريشورامجلس«لکیتشقیطرازرا
ونقـل وحمـل عیتسـر ولیتسـه منظـور بـه یارتبـاط هکشـب جادیااواقداماتگرید

هـاي  طـرح ازشوسـه هاي جادهوآهنراهاحداث؛بودیبازرگانويتجارارتباطات
.)299: 1385، و آدمیت18: 1387، (رهبريرفتمیشماربهيو

ـ اهاي ستکشازپسهکاستآنتیواقع ـ امت، هیروسـ ازرانی ـ ازاتی شـمار یب
، (فـوران بـود شـده واگـذار آنـان اتبـاع وهیروسوانگلستانهاي دولتبهياقتصاد
دادهاهشکـ رایرانیاتجارسودزانیموتیفعالدانیمامرنیاو) 176-172: 1378

استردهکفیتوص»دهندهانکتواقعاً«رارانیابهوارداتحجمشیافزا، فوران. بود
بـه یخارجمصنوعاتومحصوالتهجومبیترتنیابه). 172-176: 1378، (فوران

هـاي  پارچـه نندهکمصرفبهاصفهان، شاندکاضمحاللبهرارانیااقتصاد، رانیابازار
ـ تولهـاي  ارگـاه کوشـد لیتبـد وکگالسومنچسترینخ دیـ گردنـابود اشـان کيدی

یخـارج هـاي  تکشـر ودولـت بـا هکـ يتجارانیمنیادر). 143: 1387، (رهبري
، (فـوران داشـتند تجـار گریدبهنسبتيبهترياقتصادتیوضع، ردندکمیيارکهم

صـادرات ی، محليبازارهابرآنهانترلکازیناشتجارياقتصادقدرت)198: 1378



طه
رو

مش
ن 

انا
رگ

باز
سی

سیا
ي 

ساز
 نو

تی
یس

و چ
اه 

خو

17

بـزرگ تجارازياریبس.بودازینموردموادوارداتویداخلمصنوعاتوخاممواد
گرفتتجارازهکهایی وامبادولتبارها. داشتندياگستردهیمالروابطومتکحبا
هیحاشـ جـاد یازهیانگباتجاررسدمینظربهآنبرعالوه.افتینجاتیستگکورشاز
خوديتجارهاي تیفعالدرراانیدولت، تریشبسودسبکوخودتیفعاليبرایتیامن
و 26: 1359، اشـرف ، 65: 1362، جمـالزاده ، 277: 1383، (گوبینـو ردندکمییکشر

تیآدمهکگونههمانرانیاينوسازدرتجاراقداماتهرحالبه. )52: 1369، عیسوي
ازآنـان .)45-51: 1385، آدمیـت (بـود ينظـر چهاچوبيدارامتر، کندکمیاشاره

وبودنـد موجـود تیوضـع منتقـد ، ردندکمیيجانبدارروتحولییتغجادیاضرورت
ازامـا ، دانسـتند مـی متـرادف فقـر ردنکـ برطرفوارکجادیاباراياقتصادتوسعه

آوردند.نمیمیانچگونگی توسعه اقتصادي و نوسازي سیاسی کشور سخنی به
ـ یووییروسـتا داتیتولويشهراقتصادیگمیختآ اثـر درشـهرها ررکـ میران
ياقتصـاد رشـد وییوفاکشـ مـانع ، مختلـف هاي لیاانیمیاسیسقدرتییجاجابه

هـاي  گـروه درآمـد ازیتـوجه قابـل بخـش تصاحبگریديسواز.بودشدهشهرها
داشـته رشـد انکامنهيشهرمتوسططبقههکشدمیباعث، ومتکحتوسطيشهر
، اشـرف ، 31: 1379، (قلفـی دیـ آوجـود بـه هیسـرما انباشتيبرایانکامنهوباشد

دورههکـ ردکـ اشارهدیبازینمهمنیابه)350-360: 1378، و فوران25-23: 1359
قـرن هـاي  یخرابـ عیسريبهبودهاي دورهاز، یکیقاجارنینخستشاهدوومتکح

جنــگدودورهدرجــزدوراننیــادررانیــا.)24: 1369، (عیســويبــودگذشــته
ـ امنوآرامش،صلحاز، هیروسبازیرآمیتحق وتیـ جمع. بـود برخـوردار یداخلـ تی
وشـده میتـرم ، بـود خـورده يادیزلطمههکییشهرهاازیبعضیدستعیصنادیتول

ـ مبـه شـاه خزانهدرواقعوبودفرورفتهخوددرومتکح.گذاشتشیافزاروبه زانی
تجـارت عیسـر رشـد ، دورهنیاریچشمگیژگیونیکل، بودشدهپريامالحظهقابل

ـ تجـارت رشـد . بـود یالمللنیب ـ ایالمللـ نیب اول:شـد مـی یناشـ عامـل دوازرانی
تجـار يروبـه راتکـ مملدروازهوشـد منعقدسیانگلوروسباهکهایی معاهده
ـ امنيبرقراردوموگشودیخارج ـ امجـاور ینـواح درتی ، فـارس جیخلـ در. رانی

یروسـ تجـار ، قفقازدر. بودردهکنکشهیرراقاچاقتجارت،انگلستانهاي وششک
شـده برقـرار یعثمـان دولتدیشدنظارتی، شرقیلآناتودر، بودندگرفتهرامنطقه
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شـمال يمرزهاهکدشباعث، انهیميایآسدرهیروستیمکحاتوسعهباالخرهوبود؛
ـ نرانیاشرق دورهاز). 24-25: 1369، (عیسـوي ابـد ینجـات ریعشـا غـارت اززی

ژهیـ وبـه ی، سـ یانگلياالهـا کگستردههجومموردرانیايبازارها، محمدشاهسلطنت
ـ ايبازارهـا بـه یغربياالهاکهجوم.گرفتقرارياپنبهمنسوجات واسـطه بـا رانی

ـ یاتجـار یوابستگبهبیترتنیابهتجارترشد. گرفتمیانجامگربزتجار بـه یران
حـاج همچـون یرانکروشـنف علـت نیهمـ بـه . شدمنجرغربیبازرگانسساتؤم

ـ اازخـود هـاي  نوشـته درطالبوفوايمراغهالعابدینزین، سیاح تجـارت گونـه نی
انیـ فرنگمـزدوران عنوانبهتجارازو»وطنمتاعجیترونهوخارجهیدالل«عنوانبه
و 422: 1362، (سـیاح انـد ردهکـ ادیـ »هـا یفرنگحمال«وخودشانوطندشمنانو

باشـد »مپـرادور ک«گـروه نیادنیناميبراواژهنیبهتردیشا). 164: 1384، ايمراغه
جـاد یابـزرگ تجـار ازيمقتدریاجتماعگروهبیترتنیابه). 55: 1377، (آبراهامیان

ازهـم ، تجـار نیارایز، ردککیکتفپاخردهتجاروانیبازارازدیباراگروهنیا. شد
تفـاوت سـبه کوانیبازاربایفرهنگبافتنظرازهمویغربهاي انونکباوندیپنظر

، (فـوران بودنـد گـرا غربساالرانوانیدبایهمدليدارابزرگتجار.داشتنديماهو
در). 369: 1356، و آدمیـت 71، 70، 67، 64، 63: 1369، عیسوي، 196-195: 1378
، دولتمــردانشــتریبرانیــادرينوســازشــهیاندحــامالن، گفــتدیــبايبنــدجمــع
ـ تغندیفرادراگرچهتجار. بودندرانکروشنفوغربودارالفنونردگانکلیتحص ریی

متـر کامـا ، ردنـد کفـا یارایتـوجه قابـل نقشوردندکيریچشمگاقداماتتحولو
رشـد وتجـدد يبـرا تالشتوانمیراآناناقدامات. بودندينظرچهارچوبيدارا

يشـتر یبمنـافع ودهـد شیافـزا رارقابـت قـدرت توانستمیهکدانستياقتصاد
.ندکآنانبینص

یرانیابازرگانانیاجتماعهاي یژگیو. 4
در. شـوند مـی قلمـداد متوسـط طبقهياعضاازبازرگانانمعموالًينوسازاتیادبدر

ک، وچـ کداراننیزمـ ، حـال انهیميعلما، تجارشاملمتوسططبقه، قاجاردورهرانیا
شـد مـی ورانشهیپوگرانصنعتشامل، آنانازترنییپاسطحیکدرویمحلانیاع

تجــار، بــازاریاجتمـاع مراتــبهلسلسـ سأردر.)59: 1387، (اشـرف و بنــوعزیزي 
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رايشـهر یزنـدگ وهیشـ وهـا  ارزش، علماواصنافهمراهبههکبودندفروشعمده
توجهقابلنفوذوواالمنزلترغمبه. ردندکمیحفظگریدیاجتماعگروههرازشیب

درنـدرت بـه يسـاالر وانیديباالهاي ردهوواالمرتبهيعلماباآنان، بازاردرتجار
گـر یدعبـارت بـه ).59: 1387، (اشـرف و بنـوعزیزي  افتنـد یمـی اعتبـار امکـ حنزد

ـ ادرياقتصادطبقهنیتربزرگ وورانشـه یپشـامل هکـ بـود يبـورژواز خـرده ،رانی
ردندکمیعملمدآدرسبکهدفبا، واسطهعنوانبهصرفاًطبقهنیا. شدمیاصناف

، تجـار بیـ ترتنیهمـ به). 36: 1387، (رهبريبودشهرهاهاگروهنیاتیفعالانکمو
ـ ا. آمدنـد مـی شـمار بهجامعهياقتصادطبقهنیتریمیقد ـ نگـروه نی ـ بـه زی ویدالل

.داشتنداشتغاليگرواسطه
راخـود بـان یرقتنهاوداشتندومتکحبایخوبرابطههموارهیرانیابازرگانان

: 1387، (رهبريدانستندمیانیخارجبهوابستهویخارجتجارومدرندارانهیسرما
ـ یاجامعـه انیمدرورانشهیپ«:سدینومیگوبینو.)37 گونـه چیهـ داشـتن بـدون یران

مختلـف هـاي  گـروه بهآنان.نندکمیستیزتاميآزاددرودولتبهنسبتيتعهد
مجمـوع درهکـ دارنـد اشـتغال ارکـ بـه گونـاگون هـاي  رشتهدروشوندمیمیتقس

ازواصنافخودجانبازهکدارندراخوديساؤرهکدهندمیلکیتشرا»اصناف«
درهکـ داردیعمـوم مجمعیکصنفهر. شوندمیانتخابحرفههرصاحبانانیم

). 279: 1383، (گوبینـو ننـد کمیگووگفتوبحثشانعالقهموردمسائلدربارهآن
قـرار توانستندنمیچون، دادندمیلکیتشرابازارعمدهستونهکآنرغمبهگروهنیا
ـ مالعمـده بـار ، بگذارنـد یدولتـ مقاماتبارا»یخاصباتیترت« عـوارض وهـا  اتی

ـ یاورانشـه یپیلکطوربه). 194-195: 1378، (فورانبودآناندوشبريدارراه یران
يزیـ چوردکـ میتیحماآنانازقانون، ردندکمییزندگدردسریبيعادمواقعدر
راآنهـا یرقـانون یغهـاي  وهیشبافقطيادارالتکیتشودولت.خواستندنمیآناناز

نیــابــامتوســططبقــهانیــمدراصــنافتیــموقع.)54: 1369، (عیســويآزردمــی
ارکـ شـان یبراهکبودندکیمتبازرگانانطبقهبهسویکازهکبودهمراهزینها یژگیو

دفـاع آنانمنافعازداوطلبانههکبودندکیمتونیروحانبهگریديسوازوردندکمی
ترتیـب طبقـه متوسـط در ایـران     ایـن ). بـه 280: 1383، (گوبینـو ردندکمیتیحماو

کرد.میاهداف مختلفی را پیگیري
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ثروتمنـد ، قاجاردورهدررانیایبازرگانوياقتصادهیبنبهتوجهبایرانیاتجار
هکیگسترشوقدرتبهنتوانستند، داشتندهکیثروترغمبهآنان. شدندمیمحسوب

حیتـرج آنهـا .)41: 1359، (اشـرف ننـد کدایـ پدسـت ، ندداشـت اروپادرآنانیهمتا
(مجداالسـالم  ننـد کنیزمـ دیـ خرصـرف ایندینمااندازپسراخودثروتدادندمی

آنـان .آمدنـد مـی حسـاب بـه قشرهانیترمحترمازیکیتجار). 125: 1351، کرمانی
واحتـرام سـبب مسـئله نیهمـ وداشـتند دستدرراتکمملهیسرمااعظمقسمت

یدولتـ هـاي  نیزمفروش.)52: 1369، (عیسويبودشدهدولتنزددرآنانتیاهم
13قـرن دوممـه یندربـزرگ تجـار بـه ومتگرکـ حاشـراف كامـال و)خالصجات(

اضـافه دارنیزمـ طبقاتبهراداراننیزمـتاجرازيدیجدگروهي، الدیم19/يهجر
ـ ابوالقاسـم حـاج ، الضربنیاممحمدحسنحاجشاملتجارنیا.ردک ، التجـار سیرئ

بـرادران وبهمـن دیجمشـ ارباب، التجارکملاظمکحاجي، بوشهرالتجارنیمعحاج
تیوضـع ازنـو یگوبهکيریتصو). 53: 1387، (اشرف و بنوعزیزيبودندانسیتومان
بازرگانـان یاجتمـاع تیوضـع ریتصـو ننـده کامـل ، کدهدمیدستهبيبوشهرتجار

، مسـقط ، نیچـ ، تهکلی، کبمبئباياوستهیپرابطهآنانهیلک«:سدینومیاو. بودخواهد
ـ اامـا . دارندرانیابزرگيشهرهاوبغداد ـ اازمـانع امـر نی ـ اهکـ شـود نمـی نی نی

هـایی  لبـاس بابازارووچهکدرونندکستیز،بردمنامهکهایی رانهیودرونرهایلیم
تیموقعوگاهیجاوجودبانیبنابرا.)97: 1383، (گوبینوشوندظاهرانیگدابههیشب

آنان، بودندقائلبازرگانانوتجاريبرامردمهکیاحترامونفوذوياقتصادبرجسته
ـ امننداشـتن وقانوننبودواستبدادتیمکحالیدلبه بـه ریزنـاگ ی، مـال ویجـان تی

بـه ایـ یلکطوربهیرانیاتجار. بودندومتگرانکحو ومتکحبامماشاتويارکهم
ارکـ بههرحالبهوبودندصرافایپرداختندمییخارجتجارتویژهبهتجارتارک

يبـورژواز طبقـه بـا تواننمیرارانیاتجارجهیدرنت، پرداختندنمیيدیتولویصنعت
، صـنعت يریـ گلکشـ عدملیدلبهرایز؛)123: 1361، (اتحادیهدانستسانیکاروپا
، (رهبـري نداشـت وجودرانیادرهرگز، مدرنیصنعتدارهیسرماایيبورژوازطبقه

تیـ موقعوياقتصـاد گـاه یجارغمبهیرانیاتجار، اتکننیابهتوجهبا). 36: 1387
.نشدندمستقلياطبقهبهلیتبد، داشتندهکیاجتماع
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استیسوبازرگانان. 5
امـور درونداردیاجتماعیِطلبجاهیرانیاتاجر«:سدینومیخودسفرنامهدرنوگوبی
: 1383، (گوبینـو »اسـت نـار کبرياسـه یدسوتوطئـه هرازوندکنمیدخالتیدولت
دردولـت دستوربهه، کهراتسربرسیانگلورانیااختالفاتيماجرادراو. )277

يوگـو گفـت از، بـود شـده دادهجهـاد اعـالن سیانگلـ هیعلشورکسراسرمساجد
بـه جـان یهبـا )ارانکاسـب ک(آنانسدینومینویگوب.آوردمیانیمبهسخنارانکاسبک
اعـالم )سیانگلـ هیـ علجنـگ (ارکنیاباراخودمخالفتورفتندمیگریدیکانکد

اگرچـه هکـ دیفهمگونهنیاتوانمیراجمالتنیا). 215: 1383، (گوبینوردندکمی
داشـتند قـرار دیـ جدارکـ افودیـ عقامعـرض درطبقاتریساازشیبی، رانیاتجار

مثـال عنوانبه.ردندکمیمطرحیاسیسهاي خواستهمترکاما، )112: 1361، (اتحادیه
ـ تعببـه بنـا وداشـتند یفعالحضوربازرگاناناگرچهيرژبامخالفتانیجردر يری

:1378،فوران(ردندکفایایمهمنقشمبارزهانیجربهونیروحانردنکوارددرآنان
قـدرت درشـدن میسـه يبراتقاضاویاسیسهاي خواستهازینشانمترکاما، )354

ـ امتلغـو تنهـا ایگو. داردوجودتجاریاسیستکمشارویاسیس ازيریجلـوگ وازی
حـوزه دریترقـ واصـالح خواهـان آنان.بودنددادهقرارخودهدفرايمادانیز

ـ بـه هـا  نیاامـا ، بودنـد یاسیسیامگکخودردنکمحدودواقتصاد يبـرا تقاضـا یمعن
.نبودیاسیسقدرتدرشدنمیسهویاسیستکمشار

بحـران . بـود کـرده معتقـد اصـالح ضـرورت بهراسیاسی، تجاربیمواقتصاديبحران
خشکسـالی،  . بـود کشورمشکلبارزترینوترینمهم)1288تا1278(سالدهطیاقتصادي

تجـارت بـازار رکـود وکشـاورزي تولیداترسیدنحداقلجمعیت، بهشدیدکاهشباعث
ــد ــت، ش ــاندر). 119- 121: 1385(آدمی ــبشجری ــروطهجن ــان مش ــواهی، بازرگان ازخ

بسـیاري وکردنـد مـی طرفـداري مالکیتامنیتبودند، ازناراضیقاجاردولتورشکستگی
ـ قابرمبنیقاجاریهسیاستبانیز وخـارجی دارانسـرمایه بـراي ايتعرفـه مزایـاي شـدن لئ

اصـلی اهـداف ازیکـی ). 272- 273: 1378(فـوران،  داشـتند مخالفتبیگانههاي بانکسلطه
کـه بـود قـانون بـه پایبنـد حکومتیسیسأتوخودکامهحکومتبرانداختنمشروطهجنبش

همـه خواسـته ایـن . )59: 1381(کاتوزیـان،  باشـد مسئولوگوپاسخدولتیدستبهآن اداره
دارد، میـان هـایی  ویژگـی چـه مسـئول وگوپاسخدولتاینکهسربرامابودخواهانمشروطه
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خواهـان بیشـتر شـد، تجـار  ذکـر کـه گونههمان. داشتوجودتوافقیکمترهاناخومشروطه
قـانون آنکـه هرچنـد (قـانون بـه مقیـد حکومـت وقانونبرقراريوبودنداستبدادتحدید
15درالمتـین حبـل روزنامـه . دانستندمییکسانمشروطهبارا)کندضمانترااستبدادتداوم
حکومـت «کنـد مـی نقلچنیندولتازراتجاردرخواست1905ژوئن1323/19االولربیع
در؛نباشـد خـارجی کاالهـاي خوبیبهآنتولیداتاگرحتیکندتشویقراوطنیصنایعباید
نـابودي بـه ناپـذیري اجتنـاب طـور بـه روسـی تجاربهکمکفعلیسیاست، صورتاینغیر

سـهیم تقاضـاي عـدم . )114: 1376(آبراهامیـان،  »شـود میمنتهیماتجارتو صنعتکامل
ــدرتدرشــدن ــنق ــی، ای ــمرانتیجــهسیاس ــهداشــته ــمک ــته ــرانحکوم ــموگ ه

هـاي  قیـام وهـا  شجنبمورددربینانهواقعکاتوزیان.کردندمیاعتمادتجاربهخواهانمشروطه
چـه دیدنـد نمـی خـویش ضـد بـر اساسـاً راایران، قیامجامعهبااليطبقات:نویسدمیایران

بـه وداشـت؛ قـرار جامعـه بقیهوآنهاهمهبرابردروسأردرنبود، بلکهآنهادولت، نماینده
آلـوده دولـت بـا همراهـی گنـاه بهگذشتیغیرقابلشکلبهاگرکهدانستندمیآنهادلیلهمین
. )55: 1381(کاتوزیـان،  ببرنـد نیـز پیـروزي ثمراتازسهمیاستممکنباشند، حتینشده
ادعـایی سیاسـت، اصـوالً  درتجـار .استواقعیتبامطابقایرانیتجارمورددراستداللاین

راالضـرب امـین ، قاطعیـت اتحادیـه، بـا  . کردنـد نمـی آشکارراخودسیاسیعقایدونداشتند
سـید نویسـد مـی و) 55: 1361(اتحادیه، داندمیاسدآباديالدینجمالسیدافکارتأثیرتحت
ازراالضـرب امـین هـم آبـادي دولـت .بـود مشروطیتو جمهوريبرقراريبهمعتقدجمال

سـیس أتمـورد درکـه کنـد مـی معرفـی السـلطان امـین خانغرصاعلیمیرزانزدیکدوستان
.)411، 2: ج1371آبـادي،  (دولـت بـود عقیـده همخواهانمشروطهباقانونوضعوعدالتخانه

الضـرب امـین سويازسیاسیصحنهدرتوانمیرامواضعیچنینآیااما نکته اینجا است که 
االسـالم نـاظم کردنـد.  تجار در این دوران مواضـع سیاسـی آشـکاري اتخـاذ نمـی     داد؟نشان

وآشـتیانی میـرزاي میـان هـایی  نامـه شـدن ردوبـدل تنبـاکو، از تحـریم مـاجراي درکرمانی
نـام اطمینـان مـورد فردعنوانبهارجتلاملکازطرفنویسد، دومیوکندمییادالسلطانامین
االسـالم مشـروطیت، نـاظم  جریـان در.)32- 33، 1: ج1367مـانی،  االسـالم کر (ناظمبرندمی

ثبـت راشـاه بـا وگـو گفـت ودربـار بـه تجـار احضـار دوهـر آباديدولتیحییوکرمانی
بـه اگرچـه انگلیس، تجـار سفارتخانهدرخواهانمشروطهشدنمتحصنماجرايدر.اندکرده

گفتــهبــه.نشــدندمتحصــنخودشــانولــی،کردنــدتــوجهیقابــلمــالیکمــکمتحصــنان
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بـه بودنـد نرفتـه سـفارت بـه کـه رابـزرگ تجارازنشینی، تعداديبستازبعدآباديدولت
الضـرب امـین مجلـس ایـن در. دادقـرار سـرزنش مـورد راآنهـا شاهوکردنداحضاردربار

آبـادي،  (دولـت استپادشاهبهمتعلقمامالوجانواستدولتازداریمهچهرماگویدمی
درمتحصـنان هـاي  خواسـته مـورد درنیـز الدولهافزاید، عینمیآباديدولت.)75، 2: ج1371

ازمـن «:گویـد مـی التجارمعینجلساتایندر. کردصحبتبزرگتجارباانگلستانسفارت
حـرف آنهـا بـا شـما کـه جماعـت این. گویممیکندهپوستراحرفونیستمجماعتاین
يأرهـم وخیـال همآنهابااستمتحصناننزدروحشانوشماخدمتدرجسمشانزنیدمی

اسـت معمـول دنیـا تمامدرکهها مجلسآنازخواهندمیملیمبعوثانمجلسآنها...هستند
کنــدمــینقــلراهــا وگــوگفــتهمــیننیــزســالماالنــاظم). 76، 2: ج1371آبــادي، (دولــت

وتجـار ایـن ازتعـدادي یادشـده منبـع دوبراساس).533، 2: ج1362االسالم کرمانی، (ناظم
متحصـنان اعتنـایی بـی مـورد ند، امـا دشمورأممتحصنانبامذاکرهبرايالضربامینازجمله

نشـینان بسـت بـا بودنمتفقوعقیدههمبرمبنینآقربهخوردنسوگندازپسوگرفتندقرار
: 1362االسـالم کرمـانی،   و نـاظم 75، 2: ج1371آبـادي،  (دولـت شـد بازمذاکرهبابکهبود
حـاج بـرادرش وبنکـدار محمـدتقی حـاج ازبردیم، بایدنامکهتجاريبرعالوه). 533، 2ج

بودنـد مهـاجران خرجوکیل» صغري«بهمشهورمهاجرتدربرادردواین. بردنامنیزحسن
انگلسـتان سـفارت درنشـینی بسـت بـه رادیگـر تجـار وکردنـد، آنهـا بهبزرگیخدماتو

بودنـد آنهـا جـزو نیـز مذکوربرادردوکهمعتبرتجارازنفرنهترتیباینبه.کردندمیتشویق
محمـود میـرزا .)510، 1: ج1362االسـالم کرمـانی،   (ناظمنشستندبستانگلستانسفارتدر

.داشـت رامعروفیـت واعتبـار کمالتبریزدرکهبودخواهمشروطهتجارازجملهنیزاصفهانی
کـه شـد اصـفهان انجمـن مـدیر ،اصـفهانی محمودمیرزا.آمدتهرانبه.ق.ه1306سالدراو
بـا دسـتگیري رغـم علـی او.شدمخفیهاي انجمنعضووبودآباديدولتیحییآنسسؤم

مفاخرالملـک بـا همکـاري بـه وگرفـت قـرار شاهمحمدعلیعفومورددیگرتجاروساطت
»خـود نـوع حریـت ومشـروطیت وقانونیـت جـز نداشـت مقصوديهیچ«هماوپرداخت

رانکتـه بـاال، ایـن  طوالنیهاي قولنقل). 181، 180، 178، 1: ج1362االسالم کرمانی، (ناظم
اصـناف وتجـار میـان درکـه بیشـتري همبسـتگی وهمکاريتجربهرغمبهکهکندمیییدأت

ونبودنـد سیاسـی قـدرت کسـب پـی درداشت، آنانوجوددیگرطبقاتواقشاربهنسبت
راآنـان بنـابراین . جسـتند مـی کنـاره سیاستخود، ازاقتصاديهاي هدفبهدستیابیازپس
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بنـابراین نوسـازي سیاسـی در    .نبودنـد سیاسینوسازيدنبالبهاما؛دانستگراصالحتوانمی
توان صرفاً به بازرگانان عمده و بازاریان نسبت داد.ایران را نمی
درشـه یر، در ایـران ، دولـت یبانیپشـت ويارکـ همباياقتصادتوسعهوتحول

ادیيامقالهازقانونومتکحویترقشهیاندتابکدرتیآدم.داشتيترهنکدوان
يآبـاد وملـت ودولتیترقباعثهکيزیچ«بودمعتقدآنسندهینوهکاستردهک

هـا تـاب کوانـد ردهکـ مـل أتوغـور آندرمـا کحوعقالواستتکمملوتیرع
زراعـت وتجـارت عمـل اوالً، استشدهمعلومومالحظهزینتجربهبهواندنوشته

شـتر یبتجـارتش هکـ يشـور کهرمیاافتهیدرتجربهبه.استمعادنوعیصناازبعد
ـ ا. اسـت شـتر یبریساازشکملوقوتوقدرت، است دولهکـ اخراجـات همـه نی

، (آدمیـت »اسـت زراعـت وتجـارت جاوردرتجـار حفظآنعمدهجهینت، نندکمی
، 1302سـال یالثـان يجماد13دوشنبهروزدرهکاستآنتوجهجالب). 49: 1385
ـ ابهیخارجياالهاکورودازيریجلوگازشاهحضوردرتجارتریوزوتجار رانی
ازمیـ دارچـه مـا «:گفـت همـه بـرخالف الضـرب نیامـ جلسهنیادر.ردندکدفاع
) 351: 1377، (اعتمادالسـلطنه »مینخـواه فرنگمالهکخودمانصنعتوالتجارهمال

هکـ دانسـت مـی احتمـاالً الضربنیام. استبودهیآگاهسرازمخالفتنیااحتماالً
وحقـوق وثـروت ينگهـدار وانباشـت بـه  ژهیـ وبـه ، یملاقتصادتیتقووتوسعه

مـدار، ممکـن   گو و قانونجز با همکاري دولتی پاسخها نیاوداردازینژهیوازاتیامت
کبانـ ضـرورت هیتوجدرشاهنیناصرالدبهالضربنیامنامهراحتمالااین. نیست

شـرفت یپ«نوشـت صـراحت بـه الضـرب نیامنامهنیادر. ندکمییکنزدتیواقعبه
سلطههکاو»استساختهراینونکفرنگستانبساطهکاستهیسرماجمعوصنعت
ـ ا«هکردکشنهادیپ، دیدمیراياقتصادمنابعبراستبداد ـ باکبانـ نی ـ دی یدولتـ کبان

سـت یدوتـا صـد یکازدولت، شوندگماشتهآنمباشرتبهمعتبرتاجرچهار، باشد
استضبطهکمبارخزانهدرهکندیفرماتصورچنانوبسپاردآنبهوجهتومانهزار

ـ قرض، استدولتبهمتعلقکباننیاهکگرددصادرفرمانعالوهبه قـرض ک، بان
درواقــع) 308-309: 1385، (آدمیــت»دولــتطلــبکبانــطلــبواســتدولــت

ي، اقتصـاد توسعهوهیسرماانباشتهکدهدمینانیاطمامهکخودشاهبهالضربنیام
.ندکنمیامهکخوددستگاهمتوجهرايدیتهد
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ـ اهم. بودریچشمگاریبسرانیاياقتصادتجدددرتجارنقشرحالهبه نیـ اتی
مشـخص 1324/1906سـال انتخابـات نامـه نظامدریخواهمشروطهجنبشدرقشر
هکـ بودنـد یگروهـ شـش ازگروهدوعنوانبهاصنافوتجار، نامهنظامنیادر. شد
يشورااولمجلسدر.داشتندرایمليشورااولمجلسيبراندهینماانتخابحق

اصـناف ازنفـر 29وتجارازنفر28انیمنیاازهکشدندانتخابندهینما161یمل
آنهـا ازنفـر پنجهکداشتندندهینمادهمجلسنیادرتهرانتجار. بودندورانشهیپو
ـ ا. بودنـد مشـروطه جنـبش فعاالناز ، الضـرب نیامـ ازبودنـد عبـارت نفـر پـنج نی
. یاصـفهان محمـود رزایـ مومغـازه لیمحمداسـماع ، شـالفروش محمـد ، التجارنیمع

مرتضـی سـید وشـاهرودي محمـدتقی همچـون يگـر یدمعتبـر تجارنهایابرعالوه
ـ برگزمجلسیندگینمابهگریدطبقاتيسوازمرتضوي انیـ مدرالبتـه . شـدند دهی

کمخبرالملـ والدولـه وثـوق ، الدولـه محقق، بودندرتاجریغافرادهمتجارندگانینما
ـ ماز. شـدند انتخابمجلسیندگینمابهتجاريسوازهکبودنديافرادازجمله انی

، رشـت نـده ینماالتجـار لکیـ و. داشـتند وجودتجارازيادتعدهمالتایاندگانینما
التجـار معـاون نصـراهللا واصـفهان نـده ینماالتجاربیاد، خراسانندهینماالتجارسیرئ

واردمیبرشـمرد نونکتـا هکـ هـا  یژگـ یوآنبـا تجاربیترتنیابه. بودرمانکندهینما
ـ فعالوراتکمـذا درفعـال صـورت بهوشدندتیمشروطنهادنیترمهم آنهـاي  تی
ییدکننـده ادعاهـایی اسـت کـه     أت،مذاکرات مجلس اول شوراي ملـی .ردندکتکشر

شرکت بازرگانان در نوسازي سیاسی ایران، ارائه شده است.تاکنون در مورد
ازپـس هاي ناآرامی. نداشتدوامخواهانمشروطهبابزرگتجارهمراهیوهمدلی

گیـري موضـع بـه راآنـان ازايعدهوبودتجارمنافعضرربهمشروطیتجنبشپیروزي
آنهـایی وعمـده بازرگانان. کردندخطراحساسجنبشناحیهازآنها.کشاندمجلسعلیه
. برخاسـتند مخالفتبهدیگراناززودتربودند، احتماالًوابستهخارجیهاي سرمایهبهکه
تقسـیم دسـته دومبارزه، بهطرفآنیااینباهمدلیبهتوجهبابازرگانانگفتتوانمی

(فـوران،  گرفتنـد پـس جنـبش ازراخودحمایتآنها ازعظیمیبخشسرانجاموشدند
ملـــی، ماننـــدشـــوراياولمجلـــسدرتجـــارنماینـــدگانازبرخـــی.)273: 1378

بـه آذربایجـان نماینـدگان هـاي  تنـدروي برابـر درمرتضويسیدومغازهمحمداسماعیل
ــت ــامخالف ــانب ــتوآن ــاهازحمای ــدش ــتپرداختن ــادي، (دول ).181، 2: ج1371آب
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. آوردنـد روي رويمیانهبهبیشترتجار، زرتشتیفریدونقتلواقعهازپسترتیبهمینبه
گیـرد، زیـرا  مـی قـرار بسـت بـن درالضـرب امـین مرحلـه اینآبادي، دردولتاعتقادبه

آقـا بـا دیگـر سـوي ازوبینـد مـی خطـر درراخـود ونـدارد اطمینانشاهبهسوازیک
نـدارد راآنـان بـا مخالفـت امکـان وکنـد میهمکاريمجلسنافذههیئتوسیدعبداهللا

بـه اتابـک مراجعتازبزرگتجارهواداريعلتظاهراً).274، 2: ج1371آبادي، (دولت
والتجـار الضـرب، معـین  امـین .بودآرامشوامنیتبرقراريوقويدولتیایران، تشکیل

وزارتترتیـب، هـوادار  ایـن بـه کسـبه نماینـدگان زاتعـدادي ومغـازه محمداسماعیل
اتابـک قتـل .)92: 1361و اتحادیـه،  125، 2: ج1371آبـادي،  (دولتشدندالسلطانامین

مرتضـی مغـازه، سـید  التجـار، محمداسـماعیل  معـین ماننـد تجـار ازتعـدادي شدباعث
مشـروطه مجلـس دربـاره حبیـب حـاج وعلـی اصفهانی، حاجمحمودمرتضوي، میرزا

: 1361و اتحادیـه،  274، 2: ج1371آبـادي،  (دولـت بدهنـد عقیـده وتغییرشوندبدگمان
).303، 2: ج1371آبادي، (دولتشدقطعمجلسباآنانهمکاريسرانجامو) 115

مشروطهومتکحوبازرگانان.6
ویژگـی . بـود سیاسـی سیسـتم درنوسـازي آرمـان مشروطه، بیانگردولتومشروطیت

محـدودیت بـه اولدرجـه در)2(»مـدرن دولـت «عنـوان بـه مشروطهدولتنظریهاصلی
هرچـه قدرتخواستارطبعاًکهاستايپدیدهدولتمنظرایناز. شودمیمربوطقدرت
کـه شـود مـی تصـور چنـین اصوالً.کردمقیدومحدودراآنبایدبنابراینواستبیشتر

. گـردد مـی تحمیـل یـا و» اضـافه والصـاق «دولتبهخارجازموردنظرهاي محدودیت
خاصـی نظریهازآن، جزئیازناشیمحدویتواساسیقانون.استخطاتصوريچنین
. باشـد کننـده گمـراه اسـت محدودیت، ممکـن اصطالحترتیباینبه. استدولتدرباره
محـدود درنتیجـه وساختناست، متنوعمشروطهدولتتئوريموردنظرومطلوبآنچه
کنـد میکیدأتمشروطهدولتنظریه. )124: 1376(وینسنت، استاقتداروقدرتکردن

مشخصـه خـود اسـت، ایـن  اساسیقانونبرمبتنینظمنگهبانوپاسداراساساًدولتکه
اهمیـت بـر بلکهدولتبرنه، مشروطهدولتنظریهکیدأت. استمشروطیتنظریهاصلی

. هسـتند نـاظر مشـروطه دولـت حکـام روزمرهگذاريقانونفعالیتبرکهاستقواعدي
بـر آنهانظارتوقواتفکیکومتعادلومرکب،اساسینوقانچونهایی روشوها نهاد
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ایـن بـه توجـه بـا . رونـد مـی شـمار بهقدرتتفرقهوتحدیدبراياصلیشیوهیکدیگر
تعـداد هچاگر. شدمیمحسوبایراندرپیشینهبدونونومفهومیها، مشروطیتویژگی
موضـوع ایـن دانسـتند، امـا  نمیدرستیهبرامشروطیتومشروطهمعنايمردماززیادي
ایـن معنايهمخواهیمشروطهجنبشرهبرانکهبرساندنامعقولنتیجهاین بهرامانباید

: 1371آبـادي،  ؛ دولـت 61: 1373(کسـروي تبریـزي،   دانستندنمیدرستیبهرانومفاهیم
آقـا حسینحاج«باخودوگويگفتاديبآدولتیحییمثالعنوانبه. )84، 83، 19، 2ج

وگـو،  گفـت ایـن در.نـد کمـی نقلرا»شودمیشمردهاولدرجهتجارازکهالضربامین
مـن «...گویـد مـی اوقولازوکندمیمعرفیخواهمشروطهراالسلطانامین، الضربامین
نکـردم وادارراشاه، ملتناصرالدینشدنکشتهدرکهاستاینآنو...کردمخبطیک

امـروز ...نمایـد قبـول سـلطنت بهاساسیقانونومشروطیتاساسباراشاهمظفرالدین
: 1371آبـادي،  (دولـت »باشـد بـوده مشروطهکهاستایندرمملکتاستقاللبقايهم
اسـت ایـن درگفتهاینالضرب، اهمیتامینادعايسقموصحتازنظرصرف. )42، 2ج
درخواسـت تـرین فـوري وتـرین مهـم خـواهی قـانون کـه استشدهگفتهزمانیدرکه

تجـار،  نخبگـان حکـومتی و  رسـد مـی نظـر بـه بنابراین . آمدمیشماربهخواهانمشروطه
احتمـاالً . دانستندمیاساسیقانونبرمبتنیوقانونمشروطه را حکومتی مقید بهحکومت

مـردم،  مسلمحقوقگرفتندرنظربدوناماقانونبرمبتنیحکومتیکهبودنددریافتهآنان
حـق مسـتبد فـرد یـک بـه اساسـی قـانون استممکنمثالً.باشدداشتهوجودتواندمی

قـانون مخـالف رادموکراسـی اصـول توانـد مـی حتیاساسیقانونیک.بدهدحکومت
(حـائري،  کنـد مـی پیدامعنادموکراسیاصولرعایتبامشروطهحکومتاما؛کنداعالم
انـواع ازیکـی عنوانبهمشروطهحکومتکهاستایناساسیالؤس.)257- 258: 1364
ملـی شـوراي مجلـس نخسـتین درتجـار نماینـدگان آنچـه بااندازهچهمدرن، تادولت
است؟تطبیقداشتند، قابلدرنظر

ویدگرگـون جـاد یابـا مـرتبط مباحثنیترمهمی، مليشورامجلسلکیتشبا
ویسـ یمعـزل . دشمطرحدر جلسات مجلس یاجتماعویاسیسوياقتصادينوساز

ـ یاهیسـرما بـا یملکبانلکیتش، شاهیمحمدعلبهتیمشروطقبوالندنونوز ی، ران
و مجلـس ازوزرايبرااعتماديأرسبکضرورت، مجلسبرابردروزراتیمسئول

.بـود نـدگان ینماراتکمـذا درشـده طـرح مـوارد نینخسـت ازیاسیسقدرتمیتقس
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شـش یاساسـ قـانون متممهیتهيبرا. شداجرافوراً، نوزعزلبریمبنتجارخواسته
: 1384، (میرزاصـالح بودافرادنیاازیکیالضربنیام. شدندنییتعندگانینماازنفر

ومجلـس لکیتشـ بـا رابطـه در. دیرسـ بیتصـو بـه وشدهیتهزینمتننیا). 134
نـده ینما)ییخـو یـی حیرزایـ م(جمعـه امـام ، تهـران يبراندهینماشصتاختصاص

تعـداد  ، باشدتیجمعبهنسبتندگانینماتعداداگرگفتوردکاعتراضجانیآذربا
تهـران جـار تنـده ینماالتجـار نیمعـ .بودخواهدنفردوازدهثرکحدانمایندگان تهران 

خواسـتند وشـد نیمععدهنیابودارکدرروزآنهکیموانعيبرا«...هکدادپاسخ
يالکـ ومنتظـر اگروبرسنداتیواليالکوعدبتاشودمنعقدمجلسروزهمانهک

ـ ا). 548-1384:550میرزاصـالحع  (»دیشـ کمـی طـول ، شـدند میاتیوال مـوارد نی
ومـت کحتـر عیسـر هرچـه قرارتاسـ خواهـان ،آگاهانهتجارهکاستآندهندهنشان
مورد توسعه اقتصادي اندیشیدند، اما در ؛ و کمتر به نوسازي سیاسی میبودندیقانون

صورت یکنواخت عمل نکردند.نیز آنان به
ـ یاهیسـرما بایملکبانلکیتش از، یکـی میردکـ اشـاره هکـ گونـه همـان ی، ران

ـ یاصـرافان عمـالً هکیشاهنشاهکبانرانگریونقش. بودجارتشنهاداتیپ ازرایران
هکـ ياگونـه بـه ؛داشـت یپدرراتجاریتینارضا،ردکرونیبرقابتوتیفعالدانیم

ازپـس بعـد سـال سـه تنهـا هکـ (وکتنبـا جنبشدرابرازشدههاي یتینارضاازیکی
ـ ا. بـود آنردکـ عملازخشـم )ردکبروزیشاهنشاهکبانسیسأت دریتینارضـا نی

نفرتهکنوشتخودگزارشدراو. استشدهدییأتسیانگلیاسیسمورأمگزارش
ـ فعالبـه معطـوف ، باشـد وکتنبـا ازیامتمتوجههکنیاازشیبانیبازار ـ هـاي  تی کبان

یناراضـ یشاهنشاهکباناز هکبازرگانان، ردکحیتصرادامهدراواست؛یشاهنشاه
25بـر بـالغ یسـهم هـر ، سـهم چهارهزارباکبانیکسیسأتيبرایتکشر، هستند
ـ ابـر عـالوه . )83: 1356، (کديانددادهلکیتشتومان ازانیدیجمشـ تجارتخانـه ، نی
ـ تومانتجارتخانـه ي، دیخورش1265سال یعمـوم تکشـر و1270حـدود ازانسی

ـ فعاليبـرا راهـا  تجربهنینخستي، دیخورش1278سالازرانیا درکیبـان هـاي  تی
، نیبنـابرا . )47-53، سـاله بانـک ملـی ایـران    (تاریخچه سـی ندبودردهکآغازرانیا

شـنهاد یپرایملـ کبانـ سیسـ أتموضـوع تجار، زینمجلسدرهکستینآورشگفت
مـورد جلسـه دهدر، شـور کیمـال نظـام اصالحضرورتباهمراهموردنیا. ردندک
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1324شـوال 26شـنبه پـنج روزجلسـه در. گرفـت قـرار مجلـس ندگانینمارهکمذا
اصـالح شـوال 28جلسـه در. دیرسـ بیتصوبهیملکباناساسنامهي، قمريهجر
یملکبانهیسرمانیمأتدرخارجهاتباعتکمشارنحوهوآنموادوفصولازیبرخ

فـراوان شوروشـوق رغمیعل. )68-70: 1384، (میرزاصالحگرفتقراررهکمذامورد
راخـود جیتـدر بـه تجـار ، ازینموردهیسرمانیمأتيبرامختلفهاي گروهتکشرو
راتکمـذا مـتن در. شـد سـپرده یفراموشدستبهیملکبانسیسأتودندیشکنارک

اعتمـاد عـدم :شـد اعـالم گونـه نیاکبانسیسأتعدمعللیمليشورااولمجلس
شـوال وچهـارم سـت یبوشـوال پـانزدهم ، شوالهشتمشنبهیکروزراتکمذا(مردم

حضـور ، )1325صـفر 16راتکمذا(مشروطهمخالفانوانیدربارینکارش، ک)1324
وانیخارجدخالتی، اساسقانونمتممبیتصوعدم، اوترورویصدراعظمک، اتاب

بـود درگرفتـه دولـت باکباناساسنامهازیفصولرییتغسربرکهیراتکمذاسرانجام
راتکمـذا درهکـ اسـت آنتوجهقابلتهکن). 1325شعبانششمشنبهیکراتکمذا(

ـ مالاموراصالحبهمربوط حـداقل ، مخـالف میینگـو اگـر تجـار ارکـ اواخـر در، هی
).388، 403، 402: 1384، (میرزاصالحنددبوشدهتفاوتیب

روزراتکمـذا دربحـث نیتـر مفصـل ،وارداتوصـادرات نیقوانبارابطهدر
ونوغـان تخـم واردات، راتکمـذا نیادر. گرفتصورت1326صفردومپنجشنبه
وتجـار رفتمیانتظارهکگونههمان. گرفتقراربحثموردآنبهمربوطعوارض

تجـار نـده ینمازادهیتقـ ، رشتمردمندهینماالتجارلکیو(مجلسدرآنانندگانینما
راعـوارض بیتصـو عـدم ایـ بیتصـو وردندکتکشرراتکمذادرنهالفعا)زیتبر

در. )612-615: 1384، (میرزاصـالح دتندانسـ وارداتازیامتشدنروشنبهمشروط
ـ نقلوسـائط ازعـوارض اخـذ ویـژه بهيشهرامورمیتنظيبرانیقوانوضعمورد هی
قـرار رهکمـذا مـورد 1326صـفر دومشنبهپنجروزدرهک) هکدرشويگار(يشهر

درآناندقتواطالعاتوسعت. ردندکتکشرراتکمذادرتجارندگانینما،رفتک
دهد کـه  می). این نکات نشان610-612: 1384، (میرزاصالحاستریچشمگموضوع

تغییرات در سازمان و دیوانساالري دولتی آشنا ت ایجاد رتجار با تحوالت نو و ضرو
مجلـس فیوظا، گریدتیبااهمموضوع، نوسازي سیاسیموضوعبارابطهدربودند.

.باشدمیقواکیتفکبحثوتیمشروطعاملنیترمهمعنوانبه
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رالدولهیمش. کردندامضارای اساسقانون1324قعدهیذچهارمدرعهدیولوشاه
مـذاکرات . کـرد میتقـد مجلـس بهرای اساسقانون، بعدروزسهصدراعظمعنوانبه

مجلـس فیوظـا ازی حیصـح دركآنـان کـه دهدمینشانتجارازجملهندگانینما
ی اصـل اهـداف ازی کـ یقواکیتفکوداشتندتیمشروطنهادنیترپرقدرتعنوانبه

نظـارت حـق بـر ،نـدگان ینما1325رجـب 29کشـنبه یروزمذاکراتدر.بودآنان
محمـد (التجـار لیـ وک. گفتنـد سخنی خارجهاي قراردادووزراانتخابدرمجلس

کـه شـده نیچنـ عـادت ایـ گوامروزتا«:گفتمجلسنیادررشتندهینماي)زدی
ـ .باشنداواریاختتحتدروزراریسابلکه، باشدتامهاقتدارصاحبالوزراسیرئ ی ول
آقـا لیمحمداسـماع » .میدهـ قـرار آني بـرا ي حـد استخوب.باشدطورنیادینبا
گفتگـو کمیسـیون  درروزآنکهبیترتآنبا«:گفتهمتهرانتجارندهینما) مغازه(

خواهـد آنهـا بـه جـالدت کمالبامجلسنیا، کردندرفتارآنبرخالفهرگاه، شد
ـ ترتازچیهـ شماسالهکینیاکهگفت ـ نفهمتیمشـروط بی ـ ادهی ، میرزاصـالح (»دی
، قواکیتفکومجلسفیوظابهمربوطضوعموبه همین ترتیب ). 1384:388-389

ــوزدهمجلســاتدر ــرب28، 1324شــوالچهــارموســتیب، شــوالن اول، االولعی
. داشـت قرارندگانینمامذاکرهموردمیمستقطوربه1325رجب29واالوليجماد

نـدگان ینمافیوظـا وی پارلماننظامهاي یژگیو1325حجهیذستمیبشنبهجلسهدر
).567-1384:569، میرزاصالح(گرفتقراربحثمورد

رزایـ ماسـت یربـه تیمشـروط دورهنـه یکابنیاول، یاساسقانونيامضاازپس
. شـدند ی معرفمجلسبهریوزهشتبا1324حجهیذ19دررالدولهیمشخاننصراهللا

برابـر درآنـان تیمسـئول ووزراحضـور ، مجلسهاي دغدغهازی کیزماننیهماز
شـوال 14جلسـه درتهـران تجـار ندهینما،مخبرالملکخانی محمدعل.بودمجلس
لـزوم موقعدربلکه، بشودوزرااحضارمطالبهدینبامجلسطرفاز«...:گفت1324

:1384، میرزاصالح(»شوندحاضرمجلسبهدیباوزراخود، هاخانهوزارتاجیاحتو
16شـنبه پـنج روزجلسـه درتهـران تجـار نـده ینما) مغازه(آقالیمحمداسماع). 60

راوزراحـدود دیباکهبودنیارتاصدمقامعیتصدازمنظور«:گفت1324حجهیذ
يوزراشـخص واال، بدانـد آنهـا بـا راخـود فیتکلبعدهامجلسکهدنینمامعلوم

شانیاتیمسئولی معرفحدودنییتعغرض.داندمیوشناسدمیکسهمهرامملکت
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رامجلـس ، تجـار کـه دهدمینشانمختصرنیهم. )122: 1384، (میرزاصالح»است
تـا داشـتند درنظـر راوزراتیمسـئول وآوردنـد مـی شـمار بهدولتمشاورمقامدر

.باشندگوپاسخوکنندالؤسآنهاازضرورتدرصورت
روزمـذاکرات آنان، موضـوع ي برااعتمادي أرکسبومجلسبهوزرای معرفلزوم

:گفـت تهـران تجـار ندهیمغازه، نمالیمحمداسماع. بودمجلس1325شعباناولشنبهسه
ـ اکـنم مـی اسـت، عـرض  حضـرت یاعلباوزراانتخابشدگفتهنکهیا« سـت،  ینطـور نی

انتخـاب راوزراریسـا اوودیفرمامینیمعالوزراسیرئسمتبهرانفرکیحضرتیاعل
ـ اوقـت آن.باشـند گریهمـد اعمـال ضامنوانتخابالوزراسیرئراآنهادیبا...کندمی نی

:گفـت همرشتندهینماالتجارلیوک.»ندارمقبولمندیبگوتواندنمیمجلسراانتخاب
ـ  ینی اسـت، حرفـ  شاهباوزرائتیهانتخابنکهیادر« انتخـاب کـه یـی  وزرای سـت، ول

کـار کـه باشـند خـواه مشروطهوباشندقهیسلهممجلساهلاکثرباالاقلدیشوند، بامی
درنظـر رااسـتبداد دیـ تحد،تجـار نیبنـابرا ). 390- 393: 1384(میرزاصـالح،  »برودشیپ

.کنندکسبراي شتریبهاي يآزادقیطرنیاازداشتند، تا
دری اسـ یسهـاي  يآزادو حقـوق وی دموکراسـ در مـورد کـه ي گریدموضوعات

دنبـال بـه آنـان نـدگان ینماوتجارجانبازراي گریدهاي شد، واکنشمیمطرحمجلس
ـ اهـاي  انجمـن قانونشدنشناختهتیرسمبه. داشت ـ پاازی کـ ی یتـ یوالوی التی هـاي  هی

دولـت هـاي  يتـاز کـه یبرابـر درتوانستمیکهبودی مدنجامعهي قدرتمندواستحکام
25شـنبه سـه روزدرموضع تجار در برابر این موضـوعات یکسـان نبـود.   .کندمقاومت

نماینـدگان کـردن متهمبرمبنیرا» اتحادیهانجمن«طالبنامهمجلسرئیس1325صفر
هـاي  بحـث نامـه ایـن . کـرد قرائتاساسیقانونمتممامضايعدممورددرمماشاتبه

انقالبیـون بـا آشـنایی سابقهکهرشتنماینده،التجاروکیل. برانگیخترامخالفوموافق
قـانون مـتمم اگـر انـد کـرده اسـتدعا هـا  این«:گفتآنییدأتدر،داشتراقفقازوبادکوبه
تکلیـف بـه ملـت مـا کهشوددادهدارد، اطالععلتیونرسیدههمایونیصحهبهاساسی

مملکتـی «:گفتتهرانتجارنماینده)مغازه(آقامحمداسماعیلحاج....»نماییمعملخود
چشـم سیاسـت ازبـالمره هـا  این. کنـد نمـی پیشـرفت کـار هیچآندرنداردسیاستکه

شـات ااغتشایـن همهودانندمیآمرراخوددانند، بلکهنمیامرمطیعرااند، خودپوشیده
. )202- 200: 1384میرزاصـالح،  (»سلـ جمپـاي بـه بندندمیمفسدینومغرضینهمرا
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جـز بـه ی،فـ رعقـوانین تصویبومطبوعاتآزاديبهمربوطمذاکراتدرترتیبهمینبه
مـذاکرات درتجـار ازدیگـري التجـار، نماینـده  وکیـل وزادهتقیمانندنمایندگانبرخی

ملـی،  شوراياولمجلسدرتجارنمایندگانشد، مذاکراتذکرآنچهبنابر. نکردشرکت
اقتصـادي توسـعه وقانونقالبدرسیاسیقدرتتحدیدبهبیشترآنانکهدهدمینشان

بـه مربوطموضوعاتدرمشارکتوورودخود، ازاهدافبهدستیابیباواندیشیدندمی
.جستندمیدوريسیاسینوسازي

گیرينتیجه
غـرب،  ودارالفنـون کردگـان ایران، دولتمردان، تحصـیل درنوسازياندیشهحامالن

کمتـر امـا بودندتجددخواهعملدراگرچهبازرگانان. بودندبازرگانانوروشنفکران
نـو نهادهـاي ایجـاد واقتصاديتوسعه. اندیشیدندمیاجتماعیوسیاسینوسازيبه

تجـار . شـد میبرخوردارآنانحمایتانداخت، ازنمیخطربهراآنانمنافعتاآنجاکه
بـا آشناییوارتباطدلیلملی، بهشورايمجلسنخستیندرآناننمایندگانوبزرگ

بازرگانـان . داشـتند رامتجـدد ايجامعـه بـه ایـران تبدیلاروپایی، شوقکشورهاي
اداريسازمانداشتند، کارآمديدولتباهمکاريازکهتجاربیبهتوجهباهمچنین

کشـور،  اداريسـازمان کارآمـدي . بودنـد دادهقـرار خـود توجهکانوندرراکشور
. شـد مـی میسـر قانونچهارچوبدرپذیريمسئولیتوبودپذیريمسئولیتمستلزم

هـاي  فعالیـت شـناختن رسـمیت بـه وقدرتافقیتقسیمطریقازتوانستمیقانون
رااداريسـازمان کـارایی هـم وکنـد چـاره راخودکـامگی واسـتبداد همتجاري،
خودکـامگی تعرضازجلوگیريبرمبنیبازرگانانخواستهترتیباینبه. دهدافزایش

ایـن . پوشـید میعملسرمایه، جامهانباشتنهایتاًواقتصاديهاي فعالیتگسترشو
وسیاسـی نوسازيکهدوشمیحسوبنوسازي مهاي هدفازبخشیتنهاها خواسته

شـوراي مجلسنخستیننمایندگانتقسیم. رددادستورکاردرهمرااجتماعیتحول
ازاعتـدالی یارومیانهگروهازبازرگانانهواداريورومیانهوتندروگروهدوبهملی
بازرگانـان کهاستطرحقابلصورتاینبهموضوعاین. استدركقابلمنظراین

بـا مسـتقل ايطبقـه تنهـا شـان، نـه  فعالیـت شـرایط وشـان موقعیـت توجهباایرانی
بـه زمین، خودخریدبانشدند، بلکهدارزمیناشرافطبقاتازمتفاوتهاي خواسته
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همکـاري وارتبـاط دلیـل بهبیشترنیزآنانتجددخواهی. شدندتبدیلآنانازبخشی
بـا نزدیکپیوندوهمدلیدلیلبهگروهاین. بودغربداريسرمایههاي کانونباآنان

دیگـر عبـارت بـه . داشـتند تفاوتءزجکسبهوبازاریانبانیزفرهنگینظرازغرب،
آنـان ازانـدکی تعـداد تنهـا بودنـد، امـا  کوشـا تغییروتحولراهدرگروهایناگرچه

خـود اسـالمی وایرانیمیراثآنان. بودند» فرنگی«ايجامعهبهایرانتبدیلخواهان
. گرفـت مـی قـرار » سـنت «چهـارچوب درآنانهاي خواستهنهایتاًونکردندانکاررا

مجلـس برقـراري ملیشورايمجلسنخستیندرآناننمایندگانوبازرگاناندرنظر
قانونحاکمیت. بودکافییافتهتوسعهايجامعهبهایرانتبدیلبرايقانونتصویبو
. بـود آنـان قبـول مورد،باشدحکومتخودسرانهاقداماتکنندهکنترلکهمجلسیو

تجـددخواهی .اشـت ندو یا نوسازي سیاسیسیاسیقدرتکسبسودايگروهاین
ازآنـان . داشـت قـرار ،بودشدهگذاشتهمیرزاعباسدورهازکهاساسیهمانبرآنان

بودنـد مالکیتامنیتبودند، خواهانناراضیقاجاردولتناکارآمديوورشکستگی
اقتصـاد بـر بیگانگـان سـلطه وخارجیدارانسرمایهبرايویژهمزایايبرقراريباو

بـروز . شـد میناشیآناناجتماعیپایگاهازها خواستهاین. کردندمیمخالفتکشور
دشـ شد، موجبگفتهآنچهبرمشروطیت، عالوهجنبشپیروزيازناشیاغتشاشات

راآنانوکنندخطراحساسسیاسینوسازيگسترشوتعمیقاز ناحیهبازرگانانتا
ازخـود حمایـت آنـان ازکثیـري تعـداد وکشـاند بمجلسبرابردرگیريموضعبه

ــهتنهــابازرگانــانآنکــهخالصــه. رنــدیگبپــسرامشــروطیت قــانونحاکمیــتب
.بودمشروطیتجنبشهاي خواستازبخشیتنهاآنانهاي خواستهواندیشیدندمی
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هانوشتپی
داردوجودنظراختالفسیاسیاجتماعیجنبشیابودانقالبمشروطیتکهاینسربر. 1
منجـر انقـالب بـه لزومـا یانیستانقالبجنبشیهرامااستجنبشانقالبیهراینکهدر.

جنـبش یـک عنـوان بـه خـواهی مشـروطه مقالـه ایندر. داردوجودنظر، اتفاقشودنمی
.استشدهگرفتهنظردرسیاسیاجتماعی

دولـت،  هـاي  وینسنت، انـدرو، نظریـه  :بهکنیدنگاهمدرندولتهاي ویژگیدیدنبراي. 2
بـا آشـنایی (رنی، استین، حکومت. 1376نی، دوم، تهران، نشربشریه، چاپحسینترجمه

فرانکـو،  جـان ؛ 1374دانشـگاهی،  نشـر سـازگار، تهـران، مرکـز   لیالمهج، تر)سیاستعلم
.1377ه، اآگباشی، تهران، نشربهزادمدرن، ترجمهدولت، تکوینپوچی
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