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نخستين تكاپوهاي تجار سرمايهدار در عصر مشروطه
در استقرار قانون
چكيده:

ناامنيهاي اجتماعي و اقتصادي ،بيثباتي و متزلزل بودن شرايط حقوقي ،وجود
احكام ناسخ و منسوخ ،بيقانوني ،امكان مصادره اموال ،وجود روابط خويشاوندي و هجوم
سرمايههاي بيگانه ،زمينههاي نارضايتي تجار را در عصر قاجار فراهم كرد .لزوم ايجاد اين
تغييرات سياسي جهت آَشنايي تجار با غرب و ارائه مباني نظري آن توسط روشنفكران و از
طريق روزنامه ها ارائه شد .استقرار دولت مدرن كه در آن محور اصلي قانون و ضابطهمندي
است ،سلطه قانون و تشكيل نهادها و سازمانهايي كه خدمات معيني ارائه دهد ،حق
شهروندي و مداخله در امور سياسي و نظارت بر كارهاي دولت همه از مواردي بود كه
تجار با مشاركت در جنبش مشروطيت و حضور در مجلس اول و وضع مصوبههاي آن در
برپايي آن تالش كردند.
كليدواژه:

مشروطيت ،دولت مدرن ،قانون خواهي ،تجار ،سرمايهداري عصر قاجار.
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مقدمه:

آشفتگي ،ناامني اجتماعي و عدم قانون مشخص و فراگير موجب تهاجم به اموال و
سرمايههاي تجار ميشد .زيرا از طريق حكام به صورت مصادره و ضبط اموال و چه از
طريق راهزنان كه اموال آنان را به غارت ميبردند .منافع تجار ايجاب ميكرد دولت مركزي
قدرتمندي روي كار آيد تا بتواند از آنان در مقابل نيروهاي مهاجم حمايت كند و قوانيني
حمايتي مستقر گردد تا از ضبط اموال و امالك آنان جلوگيري كند .نمونههاي فراواني از
شكايات مردم به حكومت مركزي وجود داشت .شكايت مردم نهاوند و بروجرد به دولت
مركزي از تعدي عشاير دلفان به قافلههاي بازرگانان از اين نمونه بود 1.حمله ايلها به
كاروانهاي تجاري ،ناامني راهها ،شورشهاي مداوم خوانين و حكام محلي ،سلطه كامل
قدرت مركزي بر جوامع شهري و روستايي را كه از عوامل عمده رشد سرمايه و تجارت
محسوب ميشود ،مانع ميشد.

2

طمع حكام و شاهزادگان بر اموال تجار ،مصادره امالك و دارايي آنها ،3قروضي
كه بازپس داده نميشد ،همه باعث دلسردي و عدم اعتماد تجار ميشد ،به طوري كه
مجدالملك وجود اين ظلمها را باعث آن ميداند كه؛
« تجار و اهل حرف و صنعت آن از خيال كسب افتاده و هم آنها
واحد شده جز تحصيل قوت يوميه به هيچ كار نميتوانند پرداخت».

4

حاج سياح هم به خطري كه از جانب دولتيان ،اموال و امالك افراد را تهديد
ميكند ،اشاره دارد 5.نه تنها اين تهاجمها به اموال و سرمايهها وجود داشت بلكه هيچ
عناصر بازدارنده و مانعي نيز مقابل اين تعديها وجود نداشت .عدم وجود قانون و
محاكمي كه حافظ امنيت مالي و جاني افراد باشد ،از عوامل ديگر آشفتگي اجتماعي بود.
«اطمينان عامه به امنيت و امنيت به قانون حاصل ميشود  ...حاليه
كسي داخل كاري نميشود و خرجي كه نفع عامه در آن باشد ،نميكند».

6

در گزارشي از جلسههاي انجمن مخفي پيش از اعالن مشروطيت به عدم قانون
اشاره ميشود كه باعث ناكامي شركتهايي شد كه براي رواج امتعه ايران تالش ميكردند.
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«حاال اگر قانون بود و مجازات و مكافات ميدادند و نميگذاردند
پول مردم تفريط شود چه قدر شركتها و انجمنهاي تجارتي تشكيل
مييافت 7».و در جايي ديگر عنوان ميشود« :باري چون قانون جاري نيست
اگر امروز مردم به كاري اقدام كنند فردا كسي ديگر آن كار را خراب خواهد
كرد .به اين جهت مردم امنيت و اطمينان ندارند».

8

عدم هماهنگي احكام شرع و عرف ،آشفتگي وضع قضايي 9و عدم وجود قانوني
ثابت و مشخص در دعاوي مالي از عوامل ديگر درون جامعهاي دوران قاجار محسوب
ميشود كه با اساس اقتصاد بازرگاني و امنيت سرمايه مغايرت داشت.
عالوه بر اين ،گسترش روابط تجاري و نفوذ سرمايههاي بيگانه كه منجر به در
دست گرفتن بازارهاي ايران توسط بيگانگان ميشد ،موجب نارضايتي تجار گرديد و
واكنش هايي را در آنان برانگيخت از جمله تحريم چاي روسيه
بيرويه پارچههاي انگليسي

11

10

و شكايت از ورود

از اين نمونه بود .تجار به عملكرد و نقش دولت اعتراض

داشتند .سياست دولت به جز در دوران محدود اميركبير ،سياست حمايت از اجناس داخلي
نبود .دولت نه تنها در امور تجارتي ،مالي و گمركي نقش فعال ،مثبت و به سود سرمايههاي
ملي ايفا نمي كرد بلكه خود مانعي در جهت رشد سرمايههاي داخلي محسوب ميشد .تجار
در نامهاي مينويسند:
« دولتيان هر گونه تعدي كه خواستند كردند ،مواخذه نشدند و هر كه
ميگويد ،مردم را ميچاپم ،انتهاي مراتب مرا معزول ميفرمايند  ...چرا مال
مردم را ميگيرند؟»

12

دولت نه تنها قادر به برقراري نظم و استقرار قانون نبود كه درك درستي از منافع
ملي و حمايت از سرمايههاي داخلي نيز نداشت.
ورود تجار به حيطههاي جديد تجاري از جمله تأسيس شركتها و سرمايهگذاري
در بخش صنايع ن يز با موانعي روبرو بود .صنايع كارگاهي كوچك داخلي قادر به رقابت با
كاالهاي خارجي نبود و به تدريج از تعداد آنها كاسته شد 13.افول و نقصان صنايع بومي و
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عدم موفقيت سرمايهگذاري صنعتي جديد داليل متعدد داشت .مهمترين مسأله ورود
كاالهاي غربي بود كه از مرغوبيت بهتر و قيمت ارزانتر برخوردار بود .سرمايهدار ايراني نيز
براي مقابله با سرمايههاي خارجي كوشيد به تأسيس كارخانه مبادرت كند .اما غافل از اين
كه حركت به سوي سرمايه داري صنعتي نيز نياز به امكانات و تسهيالت اوليه داشت از
جمله دولت متمركز قوي كه موجب امنيت اجتماعي و مالي گردد؛ قوانين معين و مناسب
جهت حمايت از سرمايه هاي داخلي؛ حمايت دولت به منظور افزايش سرمايه و گسترش
حيطههاي جديد سرمايه گذاري و حمايت از توليدات داخلي؛ بهبود و توسعه شبكه راهها و
ايجاد راهآهن براي تسهيل در حمل و نقل؛ ايجاد موسسههاي مالي و اعتباري و لزوم
تأسيس بانك ملي؛ بهره گيري از دانش ،كارشناسي و مديريت جديد .اما دولت قاجار به جز
در دورههاي كوتاه صدراعظم هاي اصالح گرا به ضرورت حمايت دولت از سرمايههاي
داخلي توجهي نداشت از اين رو تجار به دنبال تغيير شرايطي متناسب با خواستهاي خود
برآمدند.
تجار در سالهاي پيش از مشروطيت خواستها و پيشنهادهاي خود را در كتابچه
يا اساسنامهاي بدين شرح مطرح ساختند:
-1احترام به مالكيت فردي و تامين حقوق مالي افراد
 -2حفظ امالك و مستغالت
 -3به منظور جلوگيري از سوء استفاده عمال ديواني و پرداخت ديون تجار ،اين قروض به
تدريج از مواجب آنها كاسته شود.
 -4در اختيار گرفتن بازار پولي كشور
 -5حفظ و حمايت دولت از منافع تجار داخلي
 -6رواج امتعه ايراني و ممانعت از ورود كاالهاي خارجي
14

 -7سپردن امور تجار و حل و فصل دعاوي آنها توسط خودشان

موارد مذكور به روشني خواستها و مشكالت آنها را روشن ميسازد .آنها در
كاهش سوء استفاده ديوانيان ،احترام به مالكيت ،برقراري نظم و قانون براي ايجاد امنيت
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سرمايه و از سوي ديگر حمايت دولت از آنها در مقابل هجوم سرمايههاي بيگانه
ميكوشيدند.
روشنفكران نيز كه با حساسيتهاي ديگر به چنين مشكالتي پي برده بودند دست
به فعاليت زدند .آنها با مقايسه ساختارهاي جامعه ايران و اروپا و علل واماندگي جامعه
خود به تجزيه و تحليل اين موارد پرداختند.
اين روشنگري ها در بُعد ضرورت تحوالت اقتصادي و پيوند آن با
مسايل اجتماعي و سياسي از طريق روزنامهها به تجار بزرگ منتقل ميشد.
آنان بر اين باور بودند كه با سمت و سو دادن به سرمايهگذاريها ميتوان
موجب توسعه كشور و «تأسيس مدنيت و صنعت و علم و حكمت» شد.

15

تجار و روشنفكران به دليل ضرورت اصالحات و درك رابطه تنگاتنگ توسعه
اقتصادي و سياسي به يكديگر نزديك شدند .تجار نه تنها از طريق مشاهده و سفرهاي
تجاري به خارج از كشور كه نوعي مقايسه در ذهن آنان ايجاد ميكرد ،كه از طريق رابطه و
آگاهيهايي كه روشنفكران در حوزه نظري ارائه ميدادند با اين گونه مسايل آشنا ميشدند.
تقاضا براي ايجاد دولت مدرن كه در آن محور اصلي قانون و ضابطهمندي آن است
ن ه رابطه و امتيازهاي خانوادگي ،در چنين دولتي قوانيني كلي و عمومي وجود دارد ،امنيت
ثروت و مالكيت و مشاغل نه بر اساس فروش آنها به افراد كه بر اساس ضوابط معيني
واگذار ميگردد .دولت ،نهادها و سازمانهايي را ايجاد ميكند كه خدمات معيني ارائه دهد.
اعمال كنندگان قدرت زير نظر قانون عمل ميكنند و قدرت زير سلطه قانون قرار دارد.
كسي از شمول قانون خارج نميشود حتي موارد استثنا از قانون را نيز قانون تعيين ميكند.
دولت به قوانين خود متعهد و ملزم به رعايت آن است .افرادي كه داراي حق شهروندي
هستند ،در امور سياسي مداخله كرده و بر كارهاي دولت نظارت دارند .مطرح شدن حق
مردم در حيطه هاي فردي ،سياسي و حقوقي از جمله آزاديهاي فردي ،مشاركت در امور
سياسي ،تساوي در برابر قانون ،حفظ مالكيت و داراييها ،حق معامله در عرصه مالكيت
16

خصوصي و مواردي از اين گونه از مشخصههاي دولت مدرن است.
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الف) تالش در استقرار مشروطيت:

در سال  1897/1315ترتيب استخدام سه نفر بلژيكي به رياست نوز براي سامان
دادن به وضع گمرك ايران داده شد 17.در سال  1899/1317تقاضاي وام ايران از روسيه
به شرط تغيير تعرفه گمركي پذيرفته شد .عوارض گمرك جديد 18در سال 1903/1321به
اجرا گذارده شد كه با اعتراض و شكايتهاي فراوان تجار سراسر كشور مواجه گشت.

19

تجار براي برخورد مسالمتآميز با مسالمه گمرك نامههاي زيادي از طريق سعدالدوله وزير
تجارت به صدراعظم نوشته و نارضايتي خود را ابراز كردند.
آنان در نشستهايي با حضور صدراعظم و برخي افراد بلژيكي گمرك ثابت كردند
كه بيش از آنچه در كتابچه گمركي تعيين گرديده از آنها عوارض گرفته ميشود

20

ولي

دولت با بيتوجهي از آن گذشت و موجب واكنشهاي شديدتر تجار شد.
تعدادي از تجار در  19صفر  1323در زاويه حرم حضرت عبدالعظيم متحصن
شدند 21.بازارها بسته شد و طي تلگرافي به شاه ابراز شد كه آنان از؛
« حمل امتعه خارجي به داخل كشور صرفنظر خواهند كرد ،مگر اين
كه مقررات جديد فسخ گردد».

22

اين تحصن در پي مخالفت با تعرفه گمركي جديد و برشمردن زيان آن براي
بازرگاني كشور بود .بركناري نوز و شكايت از ستمگري كاركنان گمرك بخاطر گرفتن پول
زياد از تجار ايراني محور خواستهاي اين تحصن صنفي بود .در واقع اين تحصني بود
براي ابراز اعتراض به سياستهاي حكومت كه با عدم حمايت از سرمايههاي داخلي،
دست بيگانگان را در امور اقتصادي كشور باز ميگذاشت و از سرمايههاي ملي حمايت
نميكرد .اين ماجرا آغازگر حركتهاي بعدي تجار در جنبش مشروطه خواهي شد.
فلك كردن تجار قند توسط عالءالدوله حاكم تهران،

23

بسته شدن بازارها ،عدم
24

همكاري دولت با تجار و بيتفاوتي نسبت به خواستهاي آنها و ناتواني سعدالدوله

وزير تجارت در حفظ منافع تجار موجب شد ماهيت تقاضاها به تدريج تغيير يابد و از
صورت يك جريان اعتراضي صنفي به يك جنبش گسترده سياسي-اجتماعي بدل شود.
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فشارهاي دولت و بي توجهي آن به اموري كه بارها مورد اعتراض تجار قرار گرفت انگيزه
مقاومت و اعتراض را در تجار افزايش داد و آنان را از حوزه منافع طبقاتي خود فراتر برد،
اقشار ديگري با آنان همراه شدند و توانستند بر موج يك جريان عمومي و تودهاي سوار
گردند .پيدايش تجار سياسي حاصل چنين شرايطي است و به اين ترتيب تجار تداركات
پشت صحنه تحصن حضرت عبدالعظيم را به عهده گرفتند تا كاري را كه به تنهايي
نتوانستند انجام دهند در جنبشي عامتر و گستردهتر تجربه كنند.
تجار در حوادثي كه به برقراري مشروطيت منجر شد فعاالنه حضور داشتند .آنان
بار مالي كليه اعتراضها و تحصنها را به دوش داشتند .منابع در حوادث اين دوران بيشتر
از گروههاي تجار ،اصناف و طالب در كنار يكديگر نام ميبرد و باالخره اين كه تقاضاي
نهايي ،ايجاد مجلس يا دارالشورا از تحصن سفارتخانه كه اجتماع تجار ،اصناف و طالب
بود ،صادر شد .تجار در كليه مذاكرهها با سفارت خانه و سران حكومت نقش عمده و
اساسي داشتند .افرادي چون حاج امينالضرب ،حاج معين التجار بوشهري ،حاج محمد
اسماعيل آقا مغازه ،آقا ميرزا محمود اصفهاني ،ارباب جمشيد از زمره كساني بودند كه
25

نامشان در تدارك مالي تحصن در سفارتخانه برده شده است.

پذيرش صرف چنين هزينههاي گزافي از سوي تجار نميتوانست انگيزهاي در حد
ايجاد عدالتخانه داشته باشد .سرمايهداران مالي همچون امين الضرب به طور قطع آگاهانه در
اين مسير قدم ميگذارند .امين الضرب مسافرتهاي زيادي به اروپا ،عثماني ،مسكو ،قفقاز
و مراكز و محافل روشنفكري داشت و با سرمايهگذاري در شكل جديد آن و نقش دولتها
و تأثير نظامهاي سياسي در فعاليتهاي تجاري به خوبي آشنا بود .از اين رو ،او نيز مانند
روشنفكران به ضرورت اصالحات در نظام سياسي كشور معتقد بود ،اما همواره جانب
احتياط را حفظ ميكرد.
بست نشينان سفارت در اولين خواستهاي خود ،عالوه بر تقاضاي بازگشت علما
و عزل عينالدوله ،مسأله ايجاد امنيت و قانون

26

را مطرح ساختند ،و با بيان اين نكته كه

«امروز كسي داراي مال و جان خود نيست» 27تقاضاي افتتاح عدالتخانهاي را كردند؛

34
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« كه از طبقه علما و تجار و ساير اصناف براي رسيدگي در مرافعات
شركت در او داشته باشند».

28

در اين مرحله با وجود آن كه اكثر افراد متحصن را تجار و كسبه تشكيل ميدادند
تقاضاهاي صنفي گذشته ،به مفاهيمي عامتر و كليتر تغيير يافت .هر چند لفظ مجلس و
مشروطي ت هنوز مطرح نشده بود ولي در زمره تقاضاها از افتتاح دارالشوري نام برده
29

ميشد.

مذاكراتي بين سران تجار ،حاج حسين آقا امين الضرب ،محمد اسماعيل آقا

تبريزي ،محمد علي شالچي ،عبدالرزاق اسكويي ،محمد تقي شاهرودي ،سيد محمد صراف
آقا ،محمد معين التجار بوشهري و سيد محمد باقر كاشاني با شاه و صدر اعظم انجام
گرفت و حكومت آنان را واسطه مذاكره با بست نشينان كرد .ولي آنان در مالقات با
عينالدوله آشكارا عنوان كردند كه متحنصين «مجلس مبعوثان ملي» ميخواهند و اين كه
آنان نيز روحاً با مقاصد آنان موافقند ولي از روي مصلحت داخل آن نشدهاند 30.در هر حال
صدر اعظم پذيرفت كه همه مقاصد «آقايان و تجار و كسبه» را برآورده نمايد 31.سرانجام
دست خط شاه مبني بر اجازه تشكيل مجلس شوراي ملي از منتخبين گروههاي مختلف
اجتماعي صادر گرديد .همكاري و پايداري تجار ،اصناف و طالب از يك سو و مهاجرت
علما از سوي ديگر منجر به صدور فرمان مشروطيت شد .در هر حال آگاهي و آشنايي
تجار و اهميت استقرار نظام قانونمند و لزوم مشاركت سياسي آنها ،برقراري دولت مدرن را
نويد ميداد.
ب) تكاپو در برقراري ساختارهاي دولت مدرن:

پس از صد ور فرمان مشروطيت ،نظامنامه انتخابات نوشته شد و در آغاز تجار با آن
مخالفت كردند ،از اين رو مجدداً تغييراتي در آن داده شد .تجار در اين زمينه نيز فعاالنه و
با هوشياري مداخله كردند ،هر چند موارد اعتراض و علت آن به دليل در دست نبودن
مدارك و اسناد مشخص ،روشن نيست 32.به دليل تأخير در امضاي نظامنامه هياهو به راه
افتاد و قرار شد دكانها را باز نكنند ،سيد محمد طباطبايي مهلت خواست ولي «طالب به
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اين حرفها و مواعيد متقاعد نشدند».

33

در همان شب تجار دوباره در سفارت خانه

انگليس متحصن شدند وعده زيادي از طالب به آنها پيوستند.
«تجار و روساي اصناف و صرافها در سفارتخانه ميباشند
مي گويند تا مجلس صحيحي تشكيل نيابد و مطمئن نشويم خارج نخواهيم
شد».

34

در حوادث منجر به مشروطيت ،هر چند جناحهاي ائتالفي تجار ،علما و
روشنفكران در كنار يكديگر قرار داشتند ،اما به تدريج اختالف نظرها كه حاكي از تمايز
ديدگاهها ،انگيزهها ،منافع و تفاوتهاي شخصيتي افراد بود ،آشكار گرديد .اعتراضهايي از
جانب تجار به برخي از سران روحاني نهضت وارد شد و طالب نيز در كنار تجار قرار
گرفتند .اين اختالفها به دليل ظني بود كه به همكاري احتمالي سيد عبداهلل بهبهاني با
دربار ميرفت و امكان نوعي سازش و محافظهكاري از جانب وي را مطرح ميكرد .طالب
كه داراي افكاري تندتر و آرمانگرايانه بودند با هر نوع سازش و محافظهكاري كه امكان
دستيابي به اهداف مورد نظر را ناممكن ميساخت ،مخالفت كردند.
نظامنامه انتخابات مجلس اول به صورت طبقاتي بود .در اين نظامنامه تجار بايد
حجره و تجارت معين داشته و اصناف نيز بايد دكاني داشته باشند كه كرايه آن مطابق
كرايههاي حد وسط محلي باشد 35.تجار حق مداخله در امور سياسي را به دست آوردند و
در اين امر فعاالنه شركت كردند .چهل و يك درصد نمايندگان مجلس اول را تجار و
اصناف تشكيل ميدادند.

36

تجار در انجمنهاي نظارت بر انتخابات نيز فعاالنه شركت

كردند .انتخاب رئيسالتجار به سمت منشيگري انجمن ترشيز و توابع،

37

توصيه عمده

التجار حاجي سيد محمدرضا و حاجي باقر به اهالي بوشهر در انجام انتخابات مطابق
نظامنامه

38

و تشكيل انجمن نظار بوشهر در خانه ملكالتجار ،از نشانههاي حضور مثبت
39

تجار در انتخابات بود.

بحران مالي كشور و كمبود نقدينگي موجب پيشنهاد استقراض خارجي شد .با اين
پيشنهاد بود كه بحثهاي مفصلي مبني بر زيان وامگيري آغاز شد و معينالتجار نماينده
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تجار در مجلس به تجزيه و تحليل و مخالفت با اين موضوع پرداخت .وي طي نطقي مواد
و شرايط وام را به تفصيل بررسي و زيان هاي آن را بر شمرد .سخنان وي منجر به مخالفت
40

مجلس با گرفتن وام خارجي شد.

بحث هاي مخالف و موافق با وام خارجي ،انديشه تاسيس بانك ملي را از سوي
تجار مطرح ساخت .يكي از مسايلي كه تجار با پيروزي جنبش مشروطيت توقع حل آن را
داشتند ،رهايي از اعمال نظر و اجحافهايي بود كه توسط بانكهاي خارجي بر آنان تحميل
ميشد .بانك شاهنشاهي خدمات پولي مورد نياز تجار را تأمين ميكرد و ضامن اعتباري
خوبي براي آنان بود 41.اما عملكرد بانك با منافع مالي صرافان و تجار در بسياري از موارد
همخواني نداشت و آنان را به واكنش در مقابل آن بر ميانگيخت .معينالتجار با سخنراني
خود در مجلس به اصالحات كشور و لزوم گرفتن پول اشاره كرد و براي حفظ استقالل،
تاسيس بانك ملي را ضروري دانست 42.به تجار توصيه شد ،با اتحاد و در نظر گرفتن منافع
عمومي ،امتياز بانك ملي را از دولت گرفته و با استخدام افراد ماهر و آگاه ،خود امور پولي
كشور را به دست گيرند.

43

به رغم تالشهاي اوليه تجار و هياهوي روزنامهها و تمايل

مجلس ،طرح تأسيس بانك ملي تنها بر روي كاغذ باقي ماند و عملي نشد 44.بانك نهادي
مدرن بود كه در جهت استقرار ضوابط منظم پولي ميتوانست در اختيار دولت و تجار قرار
گيرد .يكي از عوامل شكست تاسيس بانك ملي عدم اطمينان تجار در آشكار كردن دارايي
خود بود .آنها نگران بودند كه مورد بازخواست قرار گيرند كه «اين اندوخته را از كجا
آوردهاند»

45

و در نهايت به شيوههاي گوناگون اموالشان مصادره شود .اين امر به خوبي

ضرورت استقرار دولتي قانونمند كه مالكيت تجار را ارج بگذارد ،روشن ميساخت.
بيش از هر چيز ديگر مجلس به عنوان نماد اصلي دولت مدرن قادر بود
خواستهاي تجار را برآو رده سازد .تصويب قانون اساسي و متمم آن ميتوانست در
استقرار نظم و حاكميت قانون نقش اساسي داشته باشد .اصول  22تا  26قانون اساسي
اعطاي هر گونه امتياز تجارتي ،صنعتي و فالحتي و نيز هر گونه استقراض و واگذاري امتياز
راهآهن و راههاي شوسه را بدون تصويب مجلس امكانپذير نميكند .در واقع اين اصول

بهار 88

نخستين تكاپوهاي تجار سرمايهدار در عصر مشروطه ...

37

ميتوانست نقش حمايتي دولت در قبال سرمايههاي داخلي را افزايش دهد .اما آنچه در
چارچوب دولت مدرن و نقش آن شكل مييافت بيشتر در اصول  16 ،15و  17متمم
46

قانون اساسي تبلور مييافت:

اصل پانزدهم :هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نميتوان بيرون كرد مگر با
مجوز شرعي و آن نيز پس از تعيين و تاديه قيمت عادله است.
اصل شانزدهم :ضبط امالك و اموال مردم به عنوان مجازات و سياست ممنوع است
مگر به حكم قانون.
اصل هفدهم :سلب تسلط مالكين و متصرفين از امالك و اموال متصرفه ايشان به
هر عنوان كه باشد ممنوع است مگر به حكم قانون.
اين اصول نه تنها بر احترام به حق مالكيت تأكيد ميكند ،بلكه تصرف ،مصادره و
ضبط امالك و اموال افراد را مگر در شرايطي كه قانون تعيين مينمايد ممنوع ميكند .اين
موارد در صورت اجرا ميتوانست امنيت و اطمينان الزمي را كه دولت مدرن ميتوانست
براي رشد سرمايه تأمين كند .به وجود آورد .در اين موارد جاي پاي حضور تجار در
تدوين و تنظيم قوانين مطابق خواستهاي آنها ديده ميشود .در قوانين مصوبه مجلس اول در
طرح كليات قانون بلديه ،اداره اموال منقول و غير منقول و سرمايههاي متعلق به شهروندان،
همچنين مراقبت در امر آذوقه ،مساعدت در ساختن بازارها و نمايشگاههاي تجارتي و به
طور كل مراقبت در رواج حرفه و تجارت به عهده دولت و نمايندگان آن در شهرها قرار
گرفته است.

47

موضوع ديگري كه در جهت استقرار ساختارهاي دولت مدرن اساسي بود ،طرح
اصالح محاكمات و وضعيت قضايي كشور بود كه ميتوانست چارچوبهاي قانوني الزم
براي استقرار قانوني فراگير را فراهم كند تا ثبات و آرامش اجتماعي و اقتصادي را به همراه
آورد .اصول هفتاد و يكم تا هشتاد و نهم متمم قانون اساسي به مسايل عدليه و محاكمات
پرداخته است .بر طبق اين اصول ،وضعيت ،حوزه عمل قوانين و تعداد محاكم عدليه
مشخص ميشد و محكمهها با قوانين مشخص ،يكسان و همگاني متمركز ميشدند .البته
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در بيشتر اصول مذكور از محاكم عرف سخن گفته شده است و محاكم شرع تنها به
قضاوت در امور شرعيه محدود ميشدند و تحت پوشش قوه قضائيه قرار ميگرفتند و
استقالل و قدرت پيشين خود را عمالً از دست ميدادند .حتي در گزارشهاي كنسولي
اشاره شده كه اصل هفتاد و يكم و اصول بعدي آن هر چند مبهم و غير صريح هستند ولي
قدرت محاكم شرع را بسيار كاهش دادهاند 48.در هر حال در صورت اجراي اين اصول ،به
طور آشكار به هرج و مرج قضايي ،عدم وجود قانون مشخص و رواج احكام ناسخ و
منسوخ كه از مشكالت اساسي تجار بود ،پايان داده ميشد .از سوي تجار طرح واگذاري
49

محاكمات تجاري از وزارت تجارت به وزارت عدليه پيگيري شد.

چندين طرح و اليحه به منظور قانونمند شدن و تمركز بيشتر امور تجارتي در
مجلس مطرح شد .معين التجار پيشنهاد كرد« .كميسيون تجارت» به ديگر كمسيونهاي
مجلس افزوده شود 50تا واردات و صادرات كشور تحت نظارت قرار گيرد و نظام تجارت
آزاد به سود تجار ايراني محدود گردد .اما اين پيشنهاد پيگيري نشد و در عمل تحول
محسوسي بوجود نيامد .مجلس در جلسههاي پياپي خود طرح «مجلس تجارت» يا «انجمن
تجارت» را مورد شور و رسيدگي قرار داد 51.نظامنامه انجمنهاي تجارتي قرائت شد و در
خصوص تدوين «قانون تجارت» مباحثي مطرح شد .وزير تجارت پيشنهاد كرد كشور به
تربيت جوانان براي يادگيري «علم تجارت» نياز دارد و از اين رو ميبايست بودجهاي براي
تاسيس «مدرسه تجارت» اختصاص يابد .وكيل التجار و معين التجار از اين پيشنهاد استقبال
كردند و مباحثي بر سر چگونگي تامين بودجه اين مدرسه و ضرورت آن مطرح شد 52.اما
به رغم مشخص بودن ضرورتهاي اقتصادي ،موانع اجرايي در كشور امكان تحقق راستين
اين قوانين را مهيا نساخت و برخي از آنها از جمله تشكيل «كمسيون تجارت» و تصويب
«قانون تجارت» در مجلس تا سالهاي بعد پيگيري نشد.
نمايندگان تجار در مجلس به دنبال پيگيري قوانيني بودند كه از خواستههاي
اساسي آنها و فهم آنها از مشروطيت ،استقرار نهادهاي مدرن و دولت مدرن ناشي ميشد .از
جمله اين خواست ها استقرار قانون ،نظم ،امنيت ،احداث راهها ،تامين امنيت آنها ،حمايت
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دولت از تجار داخلي ،كوتاه كردن دست خارجيها در امور اقتصادي و سر و سامان دادن
به امور قضايي و محاكمات تجاري بود .محمد اسماعيل مغازه از تجار صاحب فكر و مؤثر
در مجلس اول بر اين باور بود كه مجلس بايد به «فكر ملت» باشد و از پرداختن به
جزييات پرهيز كند.

53

وي مهمترين اقدام مجلس را وضع قوانين و برنامهريزي ميداند.

54

معينالتجار نيز به نكتهاي اشاره ميكند كه به درك عميق او از مشروطيت گواهي ميدهد.
وي به حدود و حقوق و وظايف مجلس اشاره ميكند.

55

كه حاكي از آشنايي او با اصل

تفكيك قوا و حدود وظايف قوه مقننه بود .وي استقرار نظم و قانون ،آرامش و «رفع
56

انقالبات» را ضروري ميدانست.

امين الضرب نيز كه از تجار آگاه و پرنفوذ مجلس بود ،نه تنها نيابت رياست مجلس
را به عهده داشت كه از زمره كساني بود كه براي نوشتن متمم قانون اساسي انتخاب شد و
در كمسيونهاي گوناگون مجلس حضور داشت .وي در يكي از نطقهاي خود در مجلس
به اين نكته اشاره ميكند كه «مجلس بايد فقط نظارت در اعمال وزارء داشته باشد نه
خودش محاكمه كند 57».وي به درستي تفكيك وظايف قوه مجريه و مقننه را گوشزد كرد.
نمايندگان تجار در مجلس به درك درستي از نظام قانونمدار مشروطه دست يافته بودند.
وكيلالتجار نيز كه از نمايندگان فعال دوره اول مجلس بود ،علت اغتشاشهاي كشور را
نامشخص بودن وظايف و تكاليف افراد دانست و معتقد بود «قانون اساسي حدود سلطنت
را معين مي كند و از آن حدود وزراء و وكال ملت معلوم ميگردد».

58

از اين نمونهها

مشخص ميشود كه نمايندگان تجار به فهم مشتركي از نظم ،قانونخواهي و لزوم تفكيك
قوا براي ساماندهي امور و استقرار امنيت دست يافته بودند.
نتيجه:

شرايط بحراني تجار ،ناامني ،بيقانوني و عدم ضابطهمندي در امور اقتصادي كه با
هجوم سرمايه هاي بيگانه تشديد شد ،آنان را به مشاركت فعال در جنبش مشروطيت كشاند.
فعاليت آنان در استقرار نظام مشروطيت كه نظامي قانونمند و مدرن بود ،حضور فعال در
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انتخابات و مجلس به عنوان لزوم مشاركت سياسي در امور و حضور فعاالنه تجار در
مجلس اول حاكي از اهميت اين موضوع براي تجار بود.
مشاركت تجار در تنظيم قانون اساسي و متمم آن كه بر احترام به حق مالكيت و
تعيين ضوابطي قانوني براي مصادره امالك و اموال افراد تأكيد داشت از موارد قابل توجه
است .طرح اصالح محاكمات و وضعيت قضائي كشور نيز از مواردي بود كه در متمم
قانون اساسي اشارههايي به آن شده بود .نطقها و مواردي كه نمايندگان تجار در مجلس
اول به آن اشاره دارند حاكي از آگاهي و حركت هدفمند آنها در اين مسير است .اما شرايط
نامساعد اجتماعي – سياسي امكان تحقق كامل آن را تا سالهاي بعد به تعويق انداخت.
يادداشتها:

 -1محمدتقي سپهر( ،لسان الملك) ،ناسخ التواريخ ،تهران ،اسالميه ،1344 ،ج ،4ص.22
 -2احمد اشرف ،موانع تاريخي رشد سرمايهداري در ايران ،تهران ،زمينه ،1359 ،ص-41
.40
-3سنيكي ،مجدالملك ،رساله مجديه ،به تصحيح سعيد نفيسي ،تهران[ ،بينا]،1321 ،
ص.25
-4همانجا ،ص.61
 -5محمدعلي سياح محالتي ،خاطرات حاج سياح يا دوره خوف و وحشت ،به كوشش
حميد سياح ،تهران ،ابن سينا ،1346 ،ص.226
 -6مهدي قلي هدايت( ،مخبرالسلطنه) ،خاطرات و خطرات ،تهران ،زوار ،1329 ،ص-81
.80
-7ناظم االسالم كرماني ،تاريخ بيداري ايرانيان ،به كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني،
تهران ،آگاه ،1362 ،بخش اول ،ص.256
-8همانجا ،بخش اول ،ص.255
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 -9براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به :ملكم ،جان ،تاريخ ايران ،به كوشش محمد اصفهاني،
تهران ،سعدي[ ،بيتا] ،ج ،2ص226-227؛ سياح محالتي ،خاطرات ،ص.548
-10عيسوي ،چارلز ،تاريخ اق تصادي ايران ،ترجمه يعقوب آژند ،تهران ،گستره،1362 ،
ص.114
 -11براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به :آدميت ،فريدون و هما ناطق ،افكاراجتماعي و سياسي
و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار ،تهران ،آگاه ،1356 ،ص299-300؛
آدميت ،فريدون ،شورش بر امتياز نامه ژري ،تهران ،پيام ،1360 ،ص12-13؛ آدميت،
فريدون ،اميركبير و ايران ،تهران ،خوارزمي ،1348 ،ص.408
-12آدميت ،افكار اجتماعي ،ص.301
-13براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به :محمدعلي جمالزاده  ،گنج شايگان ،برلين ،كاوه،
 ،1335ص77-81؛ آدميت ،افكار اجتماعي ،ص260-261؛ عيسوي ،تاريخ اقتصادي،
ص.412-413
-14براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به :سينكي ،رساله مجديه ،ص.61
-15كاشاني ،وحيد الملك« ،امور تجارت» ،حبل المتين (كلكته) ،سال  8 ،13رمضان
 6/1323نوامبر  ،1905ش  ،11ص.21-22
-16براي آگاهي بيشتر از مشخصههاي كامل دولت مدرن نگاه كنيد به :پوچي ،جانفرانكو،
تكوين دولت مدرن در آمدي جامعه شناختي ،ترجمه بهزاد باشي ،تهران ،آگه،1377 ،
ص .130-183
-17براي آگاهي بيشتر نگاه كنيد به :جمالزاده ،گنج شايگان ،ص131-132؛ مجيد يكتايي،
تاريخ دارايي ،تهران ،دهخدا ،1340 ،ص.398-404
-18نگاه كنيد به :عيسوي ،تاريخ اقتصادي ،ص111؛ تيموري ،ابراهيم ،عصر بيخبري يا
تاريخ امتيازات در ايران ،تهران ،كتابهاي جيبي ،1358 ،ص391-392؛ آنت دستره،
مستخدمين بلژيكي در خدمت دولت ايران ،ترجمه منصوره اتحاديه ،تهران ،نشر تاريخ
ايران ،1363 ،ص.130-131
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-19نگاه كنيد به :گيلبار ،گاد ،جي« :تجار ايران و انقالب مشروطيت» ،ترجمه جهانگير
پهلوان ،زمينه ايران شناسي ،تهران ،زوار ،1364 ،ص232-235؛ ناظم االل سالم،
كرماني ،تاريخ بيداري ايرانيان ،ص 618-619؛ كرزن ،جرج.ن ،ايران و قضيه ايران،
ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني ،تهران ،علمي و فرهنگي ،1367 ،ج ،2ص.566
-20ناظم االسالم ،تاريخ بيداري ،بخش اول ،ص.293-294
 -21اديب هروي خراساني ،محمدحسين ،تاريخ انقالب طوس يا پيدايش مشروطيت ايران،
تهران ،علمي[ ،بيتا] ،چاپ دوم ،ص.18
 -22براون ،ادوارد ،انقالب ايران ،ترجمه احمد پژوه ،تهران ،معرفت ،1339 ،چاپ دوم،
ص.109
 -23نگاه كنيد به :مهدي شريف كاشاني ،واقعات اتفاقيه در روزگار ،تهران ،نشر تاريخ
ايران ،1362 ،ج ،1ص.28
 -24هاشم محيط مافي  ،تاريخ انقالب ايران يا مقدمات مشروطيت ،به كوشش مجيد
تفرشي و جواد جانفدا ،تهران ،فردوسي-علمي ،1363 ،ص.86
-25ناظم االسالم ،تاريخ بيداري ،بخش اول ،ص 591؛ تفرشي حسيني ،احمد ،روزنامه
اخبار مشروطيت وانقالب ايران ،به كوشش ايرج افشار ،تهران ،اميركبير ،1351 ،ص
.29
 -26ابراهيم صفايي ،اسناد مشروطه ،تهران[،بينا] ،1348 ،ص . 59
 -27احمد كسروي ،تاريخ مشروطه ايران ،تهران ،اميركبير ،1363 ،ص .110
-28همانجا ،ص 110؛ در همين مورد نگاه كنيد به :تفرشي حسيني ،روزنامه اخبار ،ص
.28
-29كسروي ،تاريخ مشروطه ،ص .112-113
-30يحيي دولتآبادي ،حيات يحيي ،تهران ،عطار و فردوسي ،1371 ،ص .75-76
-31ناظماالسالم ،تاريخ بيداري ،بخش اول ،ص .562
-32همانجا.
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-33همانجا ،ص .597
-34همانجا ،ص .600
-35همانجا ،ص .602
 -36زهرا شجيعي  ،نمايندگان مجلس شوراي ملي در بيست و يك دوره قانونگذاري،
تهران ،موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي ،1344 ،ص .180
-37خاطرات وحيد ،ش ،31ص .11-14
-38حبل المتين ،سال  25 ،15شوال  2/1325دسامبر  ،1907ش ،19ص .20
-39همانجا ،سال  16 ،17جمادي الثاني  5/1327ژوئيه  ،1909ص .13
-40مذاكرات مجلس دوره اول تقنينيه ( 17شعبان  1324تا  22جمادياالول ،)1326
تهران ،انتشارات مجلس ،1325 ،ص 462 ،10-13؛ همچنين نگاه كنيد به :شوستر،
مورگان ،اختناق ايران ،ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري ،تصحيح فرامز برزگر و
اسماعيل رائين ،تهران ،صفي عليشاه ،1351 ،ص23-27؛ كسروي ،تاريخ مشروطه،
ص.177
-41از رياست وزرا به حاج امين الضرب29 ،فروردين  ،1304نمره ،784-44نخست
وزيري ،مركز ستاد رياست جمهوري؛ از بانك شاهنشاهي به حاج رحيم اتحاديه13 ،
ذي قعده  ،1336پرونده نامههاي مربوط به سالهاي  1331-1336هجري قمري،
(آرشيو خصوصي شركت اتحاديه).
-42مذاكرات مجلس اول ،ص .10-15
-43حبلالمتين ،سال  ،13ش  ،33ص 1و.2
 -44وجوه سهامي كه براي تاسيس بانك ملي فراهم شده بود بتدريج باز پس داده شد و
گاه در دعاوي پولي افراد سرشناس موجب اختالف حسابهايي شد( .نامه وزارت عدليه
به وزارت ماليه ،در خصوص طلب فرما نفرما از امين الضرب بابت وجه بانك ملي9 ،
جمادياالول  ،240]143/5/1[ ،1329وزارت ماليه ،سازمان اسناد ملي ايران).
-45حبل المتين ،سال  17 ،14صفر  /1325اول آوريل  ،1907ش  ،32ص .13-14
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-46مجموعه مصوبات مجلس شوراي ملي در چهار دوره تقنينه،مجلس ،تهران[ ،بيتا] ،ص
9و .20
-47همانجا ،ص .101
-48گزارش هاي محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقالب مشروطه ايران (كتاب
آبي) ،به كوشش احمد بشيري ،تهران ،نشر نو ،1363 ،ج ،1ص .98
-49مذاكرات مجلس اول ،ص .224-225
-50همانجا،ص .382
-51همانجا ،ص .512 ،509 ،507 ،505 ،499
-52همانجا ،ص .517
-53همانجا،ص .133
-54همانجا ،ص .35
-55همانجا ،ص .16
-56همانجا ،ص .464
-57همانجا ،ص .222
-58همانجا ،ص .241

