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چکیده
دورة قاجار به دلیل وقوع انقالب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی از منظر سیاسی و
اجتماعی جزو دورههای مهم تاریخ ایران به شمار میرود .در سالهای آغازین این حکومت،
زرتشتیان از وضعیت معیشتی چندان مناسبی برخوردار نبودند .اما از اواسط عهد ناصری به دلیل
ایجاد ارتباط با جامعة پارسیان هند نقش آنان در حوزههای اقتصادی و اجتماعی کشور پر رنگتر
از پیش گردید که این اتفاق سرانجام منتج به نقشآفرینی آنان در حوادث مربوط به انقالب
مشروطه شد .این نوشتار بر آن است تا با تکیه بر منابع دست اول و با رویکردی توصیفی -تحلیلی،
به بررسی نقش اقتصادی تجار و تجارتخانههای زرتشتیان در دورة قاجار بپردازد و فعالیتهای
اجتماعی و سیاسی آنها را در آن زمان واکاوی کند .یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد که تجار
و تجارتخانههای زرتشتیان از اواسط دورة قاجار ،جایگاه تجاری خود را به تدریج بهبودبخشیدند
و به مرور زمان افزون بر تجارت ،فعالیتهای خود را در زمینة صرافی و زمینداری نیز گسترش
دادند .مجموع این عوامل باعث رشد تدریجی جایگاه سیاسی و اجتماعی آنان گردید.
کلید واژگان :دورة قاجار ،انقالب مشروطه ،زرتشتیان ایران ،تجار زرتشتی ،تجارتخانههای
زرتشتیان ،پارسیان هند.
 .1دانشآموختة دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم .مدرس دانشگاه علمی کاربردی .نویسنده مسئول.
dadbakhsh.masoud@gmail.com
 .2دانشآموختة دکتری تاریخ ایران بعد از اسالم .مدرس دانشگاه فردوسی مشهدta.raeessadat@gmail.com .
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مقدمه
زرتشتیان ایران در دهههای آغازین حکومت قاجار از وضعیت معیشتی چندان مناسبی
برخوردار نبودند .آنان در آن روزها غالب ًا تحت فشارهای شدید اجتماعی قرار داشتند و این امر
موجب عقبماندگی اقتصادی و فرهنگی ایشان شده بود .اما در سوی دیگر همکیشان آنان در
هند (پارسیان) توانسته بودند با ایجاد ارتباط با حکومت انگلستان وضعیت خود را بهبود ببخشند و
در زمینههای اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی به پیشرفتهای بزرگی دست پیدا کنند .این پیشرفتها
باعث شد تا آنان بیش از پیش متوجه وضعیت همکیشان خود در ایران شوند و به تالش برای
بهبود وضعیت آنان بپردازند .پارسیان هند در دورة حکومت ناصرالدین شاه قاجار نمایندگانی را
به ایران اعزام کردند و به تدریج توانستند ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعة زرتشتیان ایران را
دگرگون کنند .حضور این نمایندگان در ایران و گسترش روابط تجاری آنان با بنادر جنوبی کشور
به مرور زمان باعث رونق گرفتن تجارت در میان برخی از زرتشتیان ایران شد و تجارتخانههایی
را در شهرهای مختلف کشور تأسیس کردند .تجارتخانههای زرتشتیان در این دوره نقش بسیار
مهمی را در حیات اقتصادی جامعة ایران ایفا کردند و این امر موجب شد تا تجار برجستة این
تجارتخانهها در فعالیتهای سیاسی دورة قاجار و همچنین حوادث مشروطه نیز تأثیر قابل
توجهی از خود بر جای گذارند .هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اقتصادی این تجارتخانهها
در حوادث دورة قاجار است ،در این پژوهش با تکیه بر مکتوبات و اسناد موجود ،به واکاوی
میزان تأثیرگذاری تجارتخانههای زرتشتی در مسائل اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی ایران در
دورة قاجار پرداخته شده است.
پیشینة پژوهش
تاکنون پژوهشگران گوناگونی به بررسی وضعیت تجارتخانههای زرتشتی در دورة قاجار
پرداختهاند .جلیل نائبیان و جواد علیپور سیالب در مقالة «تجارتخانههای زرتشتیان در دورة قاجار»
به بررسی تجارتخانههای مهم زرتشتی در دورة قاجار پرداختهاند ( .)1390مژگان حاجی اکبری
نیز مقالهای با عنوان «واکاوی نقش زرتشتیان در اقتصاد دورة قاجار با تأکید بر تجارتخانههای
زرتشتی» به رشتة تحریر آورده است ( .)1394مقاالت علیاکبر تشکری بافقی با عنوانهای «نهاد
صرافی و کارکرد تجارتخانة جمشیدیان در دورة قاجار» ( 1389الف) و «درآمدی بر شرایط
اجتماعی و اقتصادی زرتشتیان یزد در دورة قاجاریه ( 1344 -1210ه.ق)» ( 1389ب) و مقالة
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محمدعلی علیزاده با عنوان «نقش اقتصادی ،سیاسی جامعة زرتشتیان ایران در تحوالت دوران
مشروطه تا پهلوی اول» ( )1385نیز از این دست مقاالت هستند .غالب این پژوهشها حاوی
اطالعات سودمند و مفیدی دربارة اوضاع اقتصادی و فعالیتهای تجارتخانههای زرتشتیان در
دورة قاجار میباشند .اما بیشتر بر تجارتخانهها و رجال سرشناس زرتشتی تکیه دارند و به تجار
و تجارتخانههای کوچکتر زرتشتی کمتر اهمیت دادهاند .از سوی دیگر منابع مطالعاتی آنان ،به
ویژه در پژوهش مژگان حاجی اکبری ،محدود بوده است و بیشتر به بررسی منابع شناخته شده در
این حوزه پرداختهاند .در پژوهش حاضر تالش شده است تا وضعیت اقتصادی و تجاری زرتشتیان
در این دوره از زوایای جدیدتر بررسی شود .افزون بر آن موارد ،کتابهایی نیز وجود دارند که
در بخشهایی از آنها به وضعیت اقتصادی زرتشتیان ایران و تجارتخانههای آنان پرداخته شده
است 1.هرچند که هیچ کدام از آنها به طور کامل و از زوایای مختلف وضعیت تجارتخانههای
زرتشتی را در این دوره ارزیابی نکردهاند.
 .1جامعة پارسیان هند و ایجاد ارتباط با زرتشتیان ایران
به طور کلی تا دورة حکومت ناصرالدین شاه و حضور نمایندگان جامعة پارسیان هند
در ایران ،وضعیت زرتشتیان ایران نامطلوب بود .با وجود آنکه یزد به تدریج به مهمترین
شهر تجاری ایران و مرکز مبادالت تجاری مابین شهرهای خراسان ،بغداد و ایروان با جنوب
هندوستان تبدیل شده بود ،زرتشتیان این شهر از شرایط اجتماعی و اقتصادی مناسبی برخوردار
نبودند .آنان بیشتر به کشاورزی ،پخت شیرینی ،نان قندی و نمدبافی میپرداختند .هرچند که
به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص شهر یزد ،کشاورزی آنان نیز رونق چندانی نداشت (پاتینجر،

311-310 :1384؛ فالندن231 ،171 :2536 ،؛ دروویل331-330 :1367 ،؛ اولیویه .)114 :1371 ،در آن روزها
وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعة پارسیان هند کام ً
ال متفاوت از زرتشتیان ایران بود .چهل
هزار نفر از آنان در بمبئی ساکن بودند و به قدری به کسب و کار و تجارت اهمیت میدادند
 .1در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ترابی فارسانی ،سهیال .)1384( .تجار ،مشروطیت و دولت مدرن .تهران :نشر تاریخ ایران.
اشیدری ،جهانگیر .)1355( .تاریخ پهلوی و زرتشتیان .تهران :انتشارات ماهنامة هوخت.
امینی ،تورج .)1380( .اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران .تهران :سازمان اسناد ملی ایران.
شهمردان ،رشید .)1363( .تاریخ زرتشتیان ،فرزانگان زرتشتیان .تهران :نشر فروهر.
نمیرانیان ،کتایون .)1386( .زرتشتیان ایران پس از اسالم تا امروز .تهران :مرکز کرمانشناسی.
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که به یهودیان هندوستان معروف شده بودند و واژة پارسی برای مردم هند معنی «کسب و کار»
را تداعی میکرد (ماساهارو 38-37 :1373 ،؛ شورش هندوستان .)132-131 :1372 ،شماری از پارسیان
بمبئی که از راه داللی تجاری میان هند ،اروپا و آمریکا درآمد هنگفتی به دست آورده بودند،
اقدام به تأسیس تجارتخانهها و کارخانجات نساجی (پورداود 1925 ،م )23 :و بخش دیگری از
آنان نیز در ادارات انگلیس و قشون انگلیسی بمبئی به ردههای باالیی دست پیدا کرده بودند
(هینل16 :1386 ،؛ دستمالچی.)30 :1383 ،
رشد روز افزون جامعة پارسیان هند باعث شد تا فعالیتهای نوعدوستانه در میان آنان افزایش
پیدا کند و به تدریج متوجه وضعیت اجتماعی و سیاسی همکیشان خود در ایران شوند .پارسیان با
حمایت دولت انگلستان از سال  1854م  1271 /ه.ق نمایندگانی را به دربار ناصرالدینشاه قاجار
اعزام کردند که نخستین و تأثیرگذارترین آنان مانکجی لیمجی هاتریا بود .وی تابعیت انگلیسی
داشت و در روزگاری که زرتشتیان ایرانی در موقعیت چندان مناسبی زندگی نمیکردند ،با عزت و
احترام و تحت حمایت دولت انگلستان در ایران تردد میکرد (بنجامین.)269 :1369 ،
مانکجی خدمات و اصالحات گستردهای را در میان جامعة زرتشتیان ایران پایهگذاری کرد؛ اما
بیتردید بزرگترین خدمت وی جلب رضایت ناصرالدین شاه قاجار برای صدور فرمان لغو جزیه
در سال  1299ه.ق بود .این فرمان بار اقتصادی بزرگی را از شانة زرتشتیان ایران برداشت و زمینه
را برای بهبود وضعیت معیشتی آنان مهیا کرد (اشیدری.)433-431 :1355 ،
آن طور که مشخص است در دوران حضور مانکجی و با حمایتهای جامعة پارسیان هند از
زرتشتیان ایران به تدریج و از اواسط دورة ناصری تعداد زیادی از آنان به تجارت و داد و ستد
گرایش پیدا کردند و وضعیت اقتصادی جامعة زرتشتیان ایران روند رو به رشدی پیدا کرد .هرچند
که ساختار این جامعه تا حدودی شبیه به جامعة هند شده بود .بخشی از زرتشتیان شهرهای ایران
از وضعیت مالی بسیار خوبی برخوردار بودند ،اما از سوی دیگر بیشتر افراد این جامعه همچنان به
کشاورزی میپرداختند و در فقر و ناآگاهی به سر میبردند.
 .2تجار و تجارتخانههای مهم زرتشتیان
از اواخر سدة نوزدهم میالدی و در دوران حکومت ناصرالدین شاه قاجار ،تجارت به یکی از
شغلهای مهم کشور تبدیل شد و تجار در باالترین سطوح اقتصادی و اجتماعی جامعه قرار گرفتند.
آنان به غیر از تجارت ،از راه وام دادن به مردم کسب درآمد و برای جذب سرمایه بهرة ساالنهای
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در حدود ده تا دوازده درصد پرداخت میکردند که بسیار بیشتر از مبلغی بود که بانک شاهنشاهی
به سپردههای سپردهگذاران پرداخت میکرد( 1محبوبی اردکانی ،2537 ،ج  .)76 :2همچنین بسیاری از
تجار و تجارتخانهها ،افزون بر صرافی به تجارت خارجی و تولید مواد خام برای صادرات نیز
مشغول بودند (اشرف .)77 :1359 ،این تجارتخانهها علیرغم کسب درآمد هنگفت ،هیچ مالیاتی به
غیر از عوارض گمرکی به دولت نمیپرداختند و در مواقعی که خزانة دولت خالی میشد ،مبلغی به
اختیار خود به خزانه واریز میکردند (روششوار .)156 -155 ،150 :1378 ،این موارد به تدریج باعث
شد که اهالی این حرفه به یکی از باالترین مراتب اجتماعی کشور دست پیدا کنند و به نوعی تبدیل
به نخستین بانکداران خصوصی کشور شوند.
با رشد داد و ستد تجاری به دلیل مشکالت و خطراتی که در زمینة حمل و نقل پول نقد وجود
داشت و کاهش ارزش اسکناسهای بانک شاهی در شهرهای دیگر ،به تدریج مبادالت با برات و
حوالهجات رونق پیدا کرد (تشکریبافقی 1389 ،الف )3 :و این اتفاق باعث رشد روز افزون جایگاه
تجار و تجارتخانههای آنان شد.
در همین دوران با حمایتهای پارسیان هند از زرتشتیان ایران ،تجارت جنوب ایران با هند
گسترش پیدا کرد و یزد تبدیل به یکی از گذرگاههای اقتصادی ایران و پل ارتباطی و تجاری
جنوب و سواحل خلیجفارس با دیگر مناطق تجاری ایران گردید (عیسوی.)105 ،96 :1362 ،
به دلیل آنکه تجار زرتشتی در سالهای آغازین نسبت به مسلمانان از موانع شرعی کمتری
برخوردار بودند و از طرف بازرگانان پارسی هند حمایت میشدند ،به تدریج توانستند نقش پر
رنگتر و مؤثرتری را در اقتصاد ایران ایفا کنند .برخی از تجار زرتشتی این شهر با گسترش
ارتباطات فرهنگی و اقتصادی با همکیشان خود در بمبئی ،جایگاه خود را به شدت ارتقا بخشیدند
و تبدیل به قطب اقتصادی منطقه شدند.
زرتشتیان در کرمان و شیراز نیز ،به فعالیتهای اقتصادی میپرداختند .کاروانهای تجاری
که وارد کرمان میشدند از شهر یزد نیز عبور و در کاروانسراهای آن اطراق میکردند (خانیکف،

 )211 :1375که این امر باعث رشد جایگاه اقتصادی این شهرهای زرتشتینشین گردید.
تجار زرتشتی شهر به تدریج با وجود تمامی محدودیتها ،به تولید و صادرات منسوجات
پشمی اقدام کردند .از سوی دیگر زرتشتیان در شیراز نیز بیشتر در زمینة فروش منسوجات ،یزد و
 .1بانک شاهنشاهی برای سپردههای بدون قید مدت دو و نیم درصد ،برای سپردههای شش ماهه چهار درصد و برای سپردههای
یک ساله ساالنه شش درصد بهره پرداخت میکرد.
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کرمان (روزنامة حبلالمتین 1344 ،ه.ق ،)14-13 :تجارت اسلحه (وقایعاالتفاقیه )553-552 :1383 ،و صدور
پوست فعال بودند (ساکما ،1شناسة سند.)240/8735 :
مؤسسات تجاری جمشیدیان و جهانیان از اواسط دورة ناصری توانستند از مرحلة صرافیگری
وارد بانکداری شوند و به نوعی بانکداری خصوصی را در ایران پایهگذاری کنند .این مؤسسات
تجاری به لحاظ ممنوعیتهایی که در دین اسالم در مورد فرع و سود پول وجود دارد ،از آزادیهای
بیشتری برخوردار بودند .هرچند که گاه تعصبات دینی متداول در دورة قاجار فعالیت آنها را
تحتالشعاع قرار میداد (ترابی فارسانی .)79-78 :1384 ،در این دوران یکی از مهمترین کاالهای
وارداتی به ایران منسوجات بود .در سالهای پس از مشروطه ،انگلستان و هند بیش از نیمی از
پارچههای وارده به ایران را تأمین میکردند که بیش از دو سوم آنها از راه بنادر خلیجفارس وارد
ایران میشد (جمالزاده 1335 ،ه.ق.)13-11 :
از سوی دیگر در سالهای پس از مشروطه ،مهمترین کاالی صادراتی ایران ،پنبه بود که انحصار آن
در اختیار روسها قرار داشت (همان .)18-16 :روسیه این وظیفه را از سالهای پایانی قرن  19میالدی در
کرمان و رفسنجان به طور کامل بر عهدة زرتشتیان و نمایندگی تجارتخانة تومانیانس قرار داد (سایکس،
 .)214 :1336همچنین تجارتخانة جهانیان نیز فعالیت خود را بر پایة صدور پنبه از یزد آغاز کرد (اشرف،

 .)78 :1359از کاالهای صادراتی مهم دیگر ایرانیان در آن زمان ،قالیهای پشمی کرمان ،یزد ،کاشان
و تبریز ،قالیچههای پنبهای و شالهای ممتاز از کرمان بودند (جمالزاده 1335 ،ه.ق 78 ،40 ،33 ،30 ،20 :و

 )81که تولیدکنندگان و تجار زرتشتی در زمینة تولید و صدور آنان فعالیت میکردند .همچنین شهر یزد
نیز به کارگاههای متعدد نخریسی ،حریربافی ،شیرینیپزی و غیره شهره بود (جمالزاده 1335 ،ه.ق.)81 :
 .۱.۲تجارتخانة جمشیدیان
ارباب جمشید جمشیدیان متولد  1267ه.ق 1850 /م ،فرزند بهمن زرتشتی و از بازرگانان یزدی،
بنیانگذار تجارتخانة جمشیدیان بود (بامداد .)216 :1384 ،وی در اواسط دورة قاجار و زمان مشروطه،
به واسطة موقعیت اقتصادی خود ،توانست به جایگاه اجتماعی رفیعی در میان دولتمردان ایرانی دست
پیدا کند .ارباب جمشید کودکی خود را با بزازی و فروش منسوجات و کارگری در تجارتخانة
رستم مهربان آغاز کرد .به تدریج به درستی و امانتداری شهره شد و توانست مسئولیت شعبة تهران
 .1در این پژوهش اسناد «سازمان اسناد و کتابخانة ملی ایران» با نام اختصاری «ساکما» مشخص شدهاند.

نقش اقتصادی تجار و تجارتخانههای زرتشتیان در دورة قاجار13   /
تجارتخانة وی را برعهده بگیرد و پس از هفت سال حجرهای در سرای مشیر خلوت بازار برای خود
تهیه کرد و از حدود سال  1265ه.ش اقدام به صرافی نمود (اشیدری378 :1355 ،؛ شهمردان.)433 :1363 ،
ارباب جمشید به تدریج بنگاه تجاری خود را بر اساس فعالیت در حوزههای تجاری و ملکی گسترش
داد و آن را در سال  1312ه.ق 1894 /م« ،تجارتخانة جمشیدیان» نامید .وی به دلیل ارتباط نزدیک با
دربار ،به تدریج امور حمل و نقل کاال در شهرهای تهران ،قم ،کاشان ،اصفهان و جنوب کشور را بر عهده
گرفت (ترابی فارسانی .)75 :1384 ،مؤسسة وی به مرور ،نمایندگیها یا شعبههایی را در مناطق مختلف کشور
از جمله گیالن ،مازندران ،قزوین ،همدان ،آستارا ،آذربایجان ،کرمانشاه ،اصفهان ،بوشهر ،بندرعباس،
تأسیس نمود و دفاتر بازرگانی در بغداد ،بصره ،کلکته ،پاریس ،لندن ،استانبول ،لهستان ،گرجستان ،آلمان،
چین ،آمریکا ،برزیل ،ژاپن و مصر افتتاح کرد (زارع[ ،بیتا] ،ج  127-126 :2و 250؛ امینی.)92 :1380 ،
تجارتخانة جمشیدیان از راه واسطهگری برای خرید منصب «حکومت بنادر جنوب و فارس» و
خرید عواید گمرکات تبریز ،کرمان ،یزد ،بوشهر به اعتبار و درآمد هنگفتی دست پیدا کرد (زارع[ ،بیتا]،

ج  .)130-127 ،120 :2از سوی دیگر این تجارتخانه بخشی از سرمایة خود را در زمینة کشاورزی ،خرید
و فروش ،اجارة امالک و زمین هزینه کرد و از این راه درآمد و اعتبار زیادی کسب کرد( 1عیسوی،

68 :1362؛ زارع[ ،بیتا] ،ج 160 :2؛ ستوده ،1371 ،ج 315-314 :1؛ نامههای یوسف مغیثالسلطنه.)110 :1390 ،
در دورة حکومت مظفرالدین شاه ،جایگاه ارباب جمشید به دلیل معامالت گسترده با دولت و اشراف
بیش از پیش رشد پیدا کرد (عیسوی )68 :1362 ،و لقب رئیسالتجاری کل زرتشتیان ممالک محروسه به
او داده شد (اشیدری .)378 :1355 ،وی حتی در مواقعی که خزانة دولت خالی میشد از محل ذخیرة پولها
و طالهای شاه ،بدهیها و حوالههای معوق را پرداخت میکرد (بهرامی .)62-61 :1363 ،در آن زمان و در
سالهای نزدیک به مشروطه تجارتخانة جمشیدیان در زمینة خرید و فروش ،حمل و نقل اسلحه و
فشنگ میان شهرهای تهران ،شیراز و بوشهر نیز فعالیت میکرد (نامههای یوسف مغیث السلطنه.)44 :1390 :
ارباب جمشید گاه برای پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی و مختومه کردن پروندههای قضایی
خود به پرداخت رشوههای کالن و حقالسکوت متوسل میشد( 2ملکالمورخین ،1385 ،ج .)575 :2
 .1بخش زیادی از اراضی امیرآباد ،تجریش ،سعدآباد ،پارک اتابک ،شریفآباد قم ،ورامین ،بخشهایی در آمل ،محمودآباد
و ...از زمینهای خریداری شدة تجارتخانة جمشیدیان بود.
 .2عبدالحسین سپهر دربارة ارتباط نامشروع ارباب جمشید با دختر ناصرالدین شاه و همسر غالمعلیخان عزیزالسلطان ملیجک
ثانی این چنین مینویسد« :در عشر اول شوال ،ارباب جمشید تاجر گبر در طهران با زن عزیزالسلطان که دختر شاه شهید بوده
ساز مراوده میزد و او را به باغ خود آورد .عالءالدوله شب خبردار شده به خانه او میرود و او را گرفته به منزل خود میبرد که
صدمهاش بزند .شبانه بیست و پنج هزار تومان میدهد و خالص میشود» (ملکالمورخین ،1385 ،ج .)575 :2
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در جریان تعیین نماینده برای زرتشتیان در نخستین مجلس شورای ملی نیز ،نقش ارباب جمشید و
رشوههای وی بسیار پررنگ بود .خود او در دورة نخست مجلس به عنوان نمایندة زرتشتیان تعیین
شد (بامداد216 :1384 ،؛ سفری.)487 :1370 ،
مستشرق فرانسوی ،هانری رنه دالمانی که در آن زمان با ارباب جمشید دیدار داشت ،وی را
فردی معتبر و صاحب نفوذ با ثروتی چند میلیون فرانکی معرفی کرده است (دالمانی ،1335 ،ج :3

 .)805وی در مواقع لزوم به دولت مرکزی پول قرض میداد به طوری که تا تاریخ  15ربیع االول
 1330ه.ق ،میزان بدهی دولت ایران به تجارتخانة جمشیدیان بالغ بر  400000قران ( 40هزار
تومان) بود (عیسوی.)155 :1362 ،
با تمام این اوصاف ارباب جمشید در سال  1334ه.ق  1913/م ورشکست شد .وی در حدود
سیزده میلیون ریال به بانک استقراضی و دو میلیون ریال به بانک شاهی بدهی داشت و به دلیل
ناتوانی در بازپرداخت آن ،تجارتخانههایش را بانک استقراضی روس مصادره کرد و فعالیتهای
اقتصادیاش از سوی دولت متوقف گردید( 1مصاحب ،1381 ،ج  ،1بخش  748 :2؛ جهانشاهی.)10 :1338 ،
در ورشکستگی وی عوامل مختلفی دخیل بودند ،به احتمال زیاد علت اصلی و کلی آن فشار
دولتهای روس ،انگلیس و کارشکنیهای بانکهای استقراضی و شاهنشاهی در ایران بود که
تمایل چندانی به نقشآفرینی اقتصادی ارباب جمشید و سایر صرافان مشهور ایران نداشتند و از
تالش تجار زرتشتی و همراهی پارسیان هند برای تأسیس بانک ملی دلگیر بودند (جهانشاهی:1338 ،

10؛ شهمردان.)437 -436 :1363 ،
از سوی دیگر ،برخی رؤسای ایالت و عشایر جنوب در سالهای پس از انقالب مشروطه از
حکومت مرکزی تبعیت نمیکردند و بسیاری از راههای تجاری جنوبی را مسدود کرده بودند ،از
این رو ،کاالهای انگلیسی و هندی دیرتر و گرانتر از کاالهای کشورهای دیگر مانند روسیه به مرکز
ایران میرسیدند (ویلسن .)86 :1347 ،این امر موجب شد تا تجار زرتشتی به عنوان واسطههای تجاری
کاالهای هندی و انگلیسی بنادر جنوبی متضرر شوند.

2

 .1ارباب جمشید در برابر بدهی خود اموال و زمینهای زیادی را نزد بانک استفراضی گرو گذاشته بود .اما به بهانة مشکالت
شدید مالی از پرداخت بدهیهای خود سرباز میزد .کمرهای در خاطرات خود مینویسد که روسها با پرداخت وجهی به
وثوقالدوله قرض ارباب جمشید و مسئولیت وصولش را به گردن دولت انداختند (کمرهای ،1382 ،ج  .)586 :1امّا در نوشتههای
روزنامة چهرهنما ،بیان شده است که دولت نیز از این اتفاق چندان باخبر نبوده و بانک استقراضی روس خودسرانه اقدام به
مصادرة اموال و امالک تجارتخانة جمشیدیان در والیات مختلف نمود (چهرهنما 1335 ،ه.ق .)11-9 :هرچند که باور بیخبری
دولت از این موضوع با توجه به مصادرة گستردة اموال ارباب جمشید که نیاز به قوة اجرایی گسترده دارد کمی مشکل است.
 .2در نامهای که کیخسرو شاه بهرام ،از افراد شاغل در تجارتخانة جمشیدیان در شوال  1328مصادف با اکتبر  1910نوشته،

نقش اقتصادی تجار و تجارتخانههای زرتشتیان در دورة قاجار15   /
ارباب جمشید برای آنکه به طور کامل اموال خود را از دست ندهد فاضل نظری ،وکیل مشهور
دادگستری را به عنوان وکیل خود انتخاب و با پرداخت رشوههای کالن به قضات و مراجع متنفذ اعالم
ورشکستگی کرد (صفایی ،1363 ،ج  .)644 :1وی در آن هنگام به دنبال وصول طلبهای خود بود تا بتواند
با پول آن ،بخشی از بدهیهایش را پرداخت کند (ساکما ،شناسة اسناد 298/847 :و  .)240/675این روند تا
یازدهم دی ماه  1302ادامه پیدا کرد .در این تاریخ معاضدالسلطنه (ابوالحسن پیرنیا) وزیر عدلیة وقت،
دستور به رسیدگی مجدد پروندة وی داد و پس از تحقیقات حکم بازداشت ارباب جمشید و وکیلش را
صادر کرد (صفایی ،1363 ،ج  .)645-644 :1ارباب جمشید پس از مدتی از زندان آزاد شد ،اما هیچگاه نتوانست
موقعیت سابق خود را به دست آورد و سر انجام در  16دی ماه  1311ه.ش درگذشت (شهمردان.)445 :1363 ،
 .۲.۲تجارتخانة جهانیان
خسرو شاه جهان و برادرانش پرویز ،گودرز ،رستم و بهرام ،تجارتخانة جهان یا جهانیان
در سال  1312ﻫ.ق 1894 /م را با هدف انجام فعالیتهای تجاری در شهر یزد تأسیس کرد .این
شرکت ،نخست در کار صدور پنبه بود و سپس وارد امور صرافی گردید .مرکز این مؤسسه ،در شهر
یزد بود اما در شهرهای دیگری چون تهران ،اصفهان ،کرمان ،شیراز و بندرعباس نیز فعالیت و در
بمبئی و لندن نمایندگی داشت .این تجارتخانه در زمینههای مختلفی همچون قبول سپرده و وجوه
نقدی اشخاص در مقابل بیجک صندوق (قبض عندالمطالبه) ،خرید و فروش ارز ،برات خارجی
و وصول و ایصال مالیاتها به فعالیت میپرداخت .این تجارتخانه همچنین در صنعت مخابرات
کشور نیز مشارکت و سرمایهگذاری داشت و از مؤسسان شرکت تلفن ایران به شمار میآمد (اشرف،

80 -78 :1359؛ جهانشاهی51-50 :1338 ،؛ مصاحب ،1381 ،ج  ،1بخش .)779 :۲
تجارتخانة جهانیان در اراضی وسیع تحت مالکیت خود ،به کاشت پنبه ،تریاک ،ابریشم
و خشکبار میپرداخت و محصوالت آن را صادر مینمود (اشرف .)181 :1359 ،این تجارتخانه
همچنین در زمینة تجارت اسلحه و واردات آن از سمت بوشهر فعالیت میکرد (ساکما ،شناسة سند:
 )293/4841و مسئولیت وارد کردن گندم به تهران و فروش آن به دولت را نیز بر عهده داشت (همان:

24/3704 ،24/7832؛ امینی.)525 -523 :1380 ،
وضعیت ناامن تجاری در روزهای پس از مشروطه به خوبی مشخص و مشهود است .نویسندة نامه سعی کرده است که تمامی
راههای تجاری آبی و خاکی و وضعیت امنیتی آنان را برای طرف پارسی مشخص کند و اطالعاتی دربارة طول مسیر ،مدت زمان
حدودی سفر و میزان امنیت هر کدام از راهها به طرف مقابل ارائه دهد (اشیدری.)431-419 :1360 ،
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به نظر میرسد که یکی از عوامل موفقیت تجارتخانة جهانیان ،همکاری صمیمانة این پنج برادر
بود که به نوعی حکومتی ملوکالطوایفی در زمینة تجارت برای خود ترتیب داده بودند و هر کدام از
آنان مسئولیت تجارتخانة جهانیان را در یکی از شهرهای اصلی کشور بر عهده داشتند .اما مسئولیت
کلی تجارتخانه و نظارت بر افعال همگی ایشان با خسرو شاهجهان برادر بزرگتر آنان بود.
تجارتخانة جهانیان که تبدیل به یکی از بنگاههای مهم تجاری کشور شده بود به تدریج دچار زوال
و رکود اقتصادی گردید .فعالیتهای گستردة بانکی این مؤسسه ،رقابت صرافیهای بزرگ دیگر با آنان
را تشدید کرده و از سوی دیگر حمایت برادران جهانیان از انقالب مشروطه باعث شده بود که دربار و به
ویژه شخص محمدعلی شاه نسبت به آنان نظر مساعدی نداشته باشد .مشارکت آنان در تأسیس بانک ملی
و جذب سرمایه از پارسیان هند برای این امر نیز تهدیدی برای منافع بانکهای شاهنشاهی و استقراضی به
شمار میآمد .این مسئله طبیعت ًا مخالفتهای حکومتهای انگلستان و روسیه را با مؤسسة جهانیان درپی
داشت و باعث درگیریهای گستردة مالی میان بانک استقراضی روس و این تجارتخانه در سالهای بعد
گردید .اما به نظر میرسد که ضربة اصلی را بر پیکرة مؤسسة جهانیان ترور ارباب پرویز ،رئیس شعبة یزد
و فریدونخسرو اهرستانی ،مسئول شعبة تهران این تجارتخانه زد .دلیل واقعی این ترورها هیچگاه به
طور دقیق مشخص نشده است ،اما آنطور که به نظر میرسد هدف اصلی طراحان آنها ،تضعیف شرکت
جهانیان به دلیل وجود رقابت و درگیریهای مالی بوده است.
پس از مرگ فریدونخسرو ،خسرو شاهجهان برای دادخواهی نزد محمدعلی شاه رفت اما از طرف
وی حمایتی نیافت به همین دلیل از سمت بوشهر به بمبئی سفر کرد تا از پارسیان آنجا یاری بگیرد.
وقتی در آنجا نیز نتوانست حمایتی به دست آورد به لندن سفر کرد و در آنجا با دده بابی نوروزجی،
نمایندة مردم هندوستان در پارلمان انگلستان مالقات نمود و وی را در جریان مبارزات مشروطه
قرار داد و از وی درخواست حمایت و یاری کرد .هنگامی که احمد شاه قاجار به سلطنت رسید به
زرتشتیان قول مساعد برای حمایت از جان و مال آنان داد و حتی بهرام شاهجهان را احضار نمود و
مقدمات بازگشت خسرو شاهجهان را که در خارج از ایران ره به جایی نبرده بود فراهم کرد .با تمام
این اوصاف این تجارتخانه دیگر نتوانست موقعیت اصلی خود را باز یابد و عاقبت به صورت موقت
تعطیل شد و بانکهای خارجی که فرصتی مناسب یافته بودند ،با دادن اعتبار زیاد و قطع ناگهانی آن،
فعالیتهای شرکت را در  1330ه.ق 1291 /ه.ش متوقف ساختند .هرچند که عامل تضعیف کامل این
عمال حکومتی بودند ،به طوری که در نامهنگاریهای بهرام جهانیان با وزارت امور داخله در
مؤسسه ّ

جمادیالثانی و جمادیاآلخر  1331مشخص میشود که مأموران حکومت برای وصول قبوض ،دست
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به تخریب گستردة تجارتخانة جهانیان زدند به طوری که این تجارتخانه هیچگاه به موقعیت سابق
خود بازنگشت (ساکما ،شناسة سند24/4646 :؛ امینی533-531 :1380 ،؛ مهر20 :1348 ،؛ جهانشاهی.)12 :1338 ،
 .۳.۲تجارتخانة (شرکت) پارسیان یگانگی
مؤسس این شرکت ارباب گیو شاهپور در  1255ه.ش در شهر یزد به دنیا آمد .وی در حدود
بیست سالگی عازم تهران شد و به تجارت در این شهر پرداخت .ارباب گیو با زبانهای روسی و
فرانسوی آشنایی داشت و از نخستین زرتشتیانی بود که باب بازرگانی به اروپا را به صورت مستقیم
باز کرد .وی در  1328ه.ق 1289 /ه.ش ،شرکتش را با نام «شرکت یگانگی پارسیان» تأسیس کرد.
ارباب گیو به دلیل شهرتی که به دلیل تجارت و فعالیتهای اقتصادی به دست آورده بود از بدو
تأسیس «انجمن زرتشتیان تهران» به عنوان یکی از اعضای آن انتخاب شد و تا پایان عمر این عنوان
را در اختیار داشت (امینی.)535 :1380 ،
تجارتخانة یگانگی در تهران و در سه شعبه به فعالیت میپرداخت .شعبة اصلی آن در داالن
امینالملک بود ،شعبة دوم جنب سبزه میدان و شعبة سوم تجارتخانة یگانگی در مقابل شمسالعماره
قرار داشت (روزنامة رعد 1333 ،ه.ق .)4 :ارباب رستم در دوران ناامنی جنگ جهانی اول هر هفته یک گاری
از بستهها و نامهها را از تهران به اصفهان ارسال میکرد و کالسکههایی داشت که آنان را به مسافران و یا
مأموران دولت کرایه میداد و به دلیل آنکه با نائب حسین کاشی (کسی که اختیار راههای قم تا کاشان را به
دست گرفته بود) زد و بند مالی داشت ،کسی به کالسکههای وی تعرض نمیکرد (بهرامی.)330 -328 :1363 ،
تجارتخانة یگانگی در این ایام در زمینة تجارت اسلحه نیز فعالیت داشت و از روسیه به
ایران اسلحه وارد میکرد (اسناد وزارت امور خارجه 1329 ،ه.ق 2 :و  .)3همچنین از مجموعه
نامهنگاریهای مابین شرکت یگانگی پارسیان ،وزارت مالیه و خزانهداری کل در حد فاصل
سالهای  1331تا  1336ه.ق مشخص میشود که این تجارتخانه با همراهی شریک تجاریش
ارباب گیو مقدار زیادی اسلحه و فشنگ از کشور آلمان خریداری کرده بودند و قصد وارد کردن
این سالحها را به ایران داشتند .هرچند که به دلیل مشکالت و حواشی زیاد موفق به انجام این عمل
نشدند( 1ساکما ،شناسة سند 24/5502 :؛ امینی.)549 -534 :1380 ،
 .1با توجه به اولتیماتوم روسیه به ایران دربارة اخراج مورگان شوستر و عدم رعایت این اخطار از سمت ایران ،روسیه اجازة
عبور این اقالم را از خاک کشور خود نمیداد .از سوی دیگر همزمانی تقریبی این داد و ستد و درگیری مالی با جنگ جهانی اول
نیز احتما ًال مزید بر علّت شده است.
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 .۴.۲تجارتخانة ارباب کیخسرو رستم پارسی
دربارة شخصیت ارباب کیخسرو رستم 1اطالعات چندان زیادی وجود ندارد .وی در کودکی تحت
تعلیم مانکجی (نخستین نمایندة جامعة پارسیان هند در ایران) قرار داشت .به تدریج رو به تجارت آورد.
در زمان مشروطه از حامیان آن به حساب میآمد و حتی در هنگام ورود ستارخان و باقرخان به تهران و
در زمان تاجگذاری احمدشاه وی بخشی از هزینههای جشن و برگزاری مراسم را تقبل کرد (امینی:1380 ،

 .)527در رمضان سال  1328ه.ق شعبة ساری تجارتخانة وی مبلغ  1500تومان به نظمیة شهر قرض
داد .هرچند که این اداره ،قرض مزبور را تا سال بعد پرداخت نکرد و باعث نامهنگاریهای زیاد ارباب
کیخسرو رستم با وزارت مالیه برای وصول طلبش از این ادارة دولتی گردید (ساکما ،شناسة سند.)24/1195 :
آنطور که مشخص است با فشارهایی که بانکهای خارجی ،به ویژه بانک استقراضی روس
به تجارتخانههای زرتشتی آوردند و به دلیل وابستگیهای تجاری آنان به یکدیگر ،یک به یک
دچار مشکالت مالی و ورشکستگی گردیدند .ارباب رستم نیز وامی از بانک استقراضی دریافت
کرده که در پرداخت اقساط خود دچار مشکل شده بود و به دلیل آنکه وی منزل مسکونی خود ،به
انضمام تمام ملحقات آن را به عنوان ضمانت در اختیار بانک مذکور قرار داده بود ،در نامهای که
کنسولگری روسیه به ادارة محاکمات وزارت امور خارجه در تاریخ  5ربیع االول  1331ارسال کرد،
خواستار توقیف منزل و اموال ارباب شد (همان .)360/3062 :از سال  1329ه.ق به بعد ،شکایتهای
داخلی و خارجی زیادی از وی مطرح شده بود ،اما او توجه زیادی به این شکایات نداشت و
مقر تجارتخانة خود را به مازندران و شمال ایران انتقال داده بود (همان .)360/2913 :در نامهای
محرمانه و فوری که قوامالسلطنه (احمد قوام) وزیر مالیة وقت ،به حکومت مازندران فرستاده است،
درخواست میکند که اموال ارباب کیخسرو رستم در مازندران نیز توقیف شده و خود وی بازداشت
و سریع ًا برای رسیدگی به شکایات مطرح شده علیه او ،به تهران فرستاده شود (همان.)293/5818 :
هرچند که از نامهای که ارباب کیخسرو شاهرخ در  14جمادی اآلخر  1331ه.ق به قوامالسلطنه
ارسال کرده است ،مشخص میشود که با وساطت وی ،توقیف ارباب کیخسرو رستم و اموال وی در
آن تاریخ منتفی شده است (همان.)24/5502 :
 .1به دلیل تشابه نامی وی با ارباب کیخسرو شاهرخ ،پژوهشگران برای استفاده از این اسناد گاه دچار اشتباه میشوند .به طور
مثال در توصیفات و توضیحات مرکز اسناد ملی اکثر سندهایی که با نام ارباب کیخسرو وجود دارد ،ارباب کیخسرو شاهرخ فرض
شده است که در بسیاری از موارد این امر اشتباه است و سند مذکور مربوط به ارباب کیخسرو رستم میباشد .آنطور که به نظر
میرسد برای نوشتن نام ارباب کیخسرو رستم غالب ًا از لقب وی یعنی پارسی استفاده میشده و مقصود از ارباب کیخسرو پارسی،
ارباب کیخسرو رستم است.
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روند درگیریها و مشکالت مالی داخلی و خارجی تجارتخانة کیخسرو رستم در زمینة تجارت
کتیرا و ذغال نیز تا سال  1333ه.ق ادامه یافت (همان 360 /2913 :و  )360 /4644تا آنکه ضربة
اصلی به این تجارتخانه از سوی کنسولگری انگلستان و به دلیل حمایت از تجار هندی طلبکار از
کیخسرو پارسی زده شد .در این تاریخ تجارتخانة ارباب کیخسرو رستم عم ً
ال یک تجارتخانة
ورشکسته به حساب میآمد و کنسولگریهای انگلستان و روسیه بر سر بار کتیراهای وی با
یکدیگر درگیر بودند .تاجری روسی به عوض طلبی که از ارباب کیخسرو رستم داشت حکم توقیف
بار کتیراهای وی را در بندرعباس گرفت .این کتیراها با همکاری تجارتخانة جمشیدیان صادر
میشد .با شکایت تجار هندی و اعتراض کنسولگری انگلستان مشخص شد که ارباب کیخسرو
رستم بار کتیرای خود را از پیش و در سال  1330ه.ق در ازای بدهی خود به فردی به نام علی اصغر
خوئی واگذار کرده و وی نیز به عوض بخشی از بدهکاری خود این بار کتیرا را به تجار هندی مورد
حمایت انگلستان داده بود .از اینرو ،تصمیم بر آن شد که کتیراها در همان بندرعباس به فروش
رسد و وجهش به تجار هندی داده شود و تاجر روسی مجددا ً به شکایت از ارباب کیخسرو رستم
بپردازد و اموال دیگر او را مصادره کند (همان 360/1564 :و .)360/2913
این اتفاقات موجب شد تا ارباب کیخسرو رستم و تجارتخانة وی دیگر هیچگاه به جایگاه
پیشین خود دست پیدا نکنند.
 .۵.۲تجار و تجارتخانههای کوچکتر زرتشتی
در این دوران زرتشتیان دیگری نیز به داد و ستد و تأسیس تجارتخانه روی آورده بودند که
در این ارتباط میتوان به تجارتخانههای فرامرزیان ،ارباب شهریار ساسانی و ارباب بهمن بهرام
اشاره کرد .این تجارتخانهها داد و ستد زیادی با شعبههای مختلف تجارتخانة جمشیدیان داشتند.
در پی بحرانهای اقتصادی به وجود آمده به دلیل کودتای محمدعلی شاه و پس از آن درگیریهای
مالی مابین تجار زرتشتی و بانکهای استقراضی و شاهنشاهی ،این تجار و تجارتخانهها دچار
مشکالت شدید مالی شدند و برای رهایی از ورشکستگی ،حوالجات و بروات چند صد هزار تومانی
را به دوش شعبههای تجارتخانة جمشیدیان گذاشته و یکی دیگر از عوامل ورشکستگی این
تجارتخانه را به وجود آوردند (شهمردان.)436 -435 :1363 ،
دربارة این تجارتخانهها و بانیان آنها مطالب زیادی در اسناد و مکتوبات نیامده است و این امر نشان
از آن دارد که گستردگی نفوذ و قدرت اقتصادی آنان مانند تجارتخانههای مشهور زرتشتی نبوده است.
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ارباب بهمن بهرام فعالیتهای اقتصادی خود را از سال  1287ه.ش و با انجام تعمیر و تعویض
تیرهای خطوط تلفن و حمل محموالت پستی از تهران به رشت و انزلی و از قزوین به همدان
آغاز کرد .وی در جابهجایی محموالت و مالالتجارة تجار زرتشتی مبلغ كمتری از آنان دریافت
مینمود (امینی .)578 -577 :1380 ،این امر باعث شهرت وی در میان زرتشتیان و رونق کار او گردید
به طوری که از دورة ششم تا نهم به عنوان یکی از اعضای انجمن زرتشتیان تهران انتخاب شد
(پوررستمی.)158 -155 :1387 ،
ارباب بهمن هیچگاه نتوانست به جایگاه باالیی در میان تجار زرتشتی کشور دست یابد .وی
به دلیل عدم رعایت بندهای قرارداد حمل گندم ،جو و علیق چاپارخانهها ،بارها مجبور به پرداخت
غرامت شد (ساکما ،شناسة سند 24/5838 :و  .)24/3715حتی بابت عدم پرداخت قیمت چند رأس اسب
و یک درشکه (همان )360/1535 :و عدم ارسال درست محمولههای پستی (همان)298/85554 :

نیز از وی به دادگاه شکایت کردند.
تجارتخانة ساسانیان به ریاست ارباب شهریار ساسانی از دیگر تجارتخانههای زرتشتی دورة
قاجار است .این تجارتخانه در منطقة مازندران فعالیت داشت و به تجارت با روسیه و ترکستان
میپرداخت .شهریار ساسانی نیز مانند ارباب بهمن بهرام قراردادهایی را با دولت ،در زمینة ایجاد
راههای شوسه بسته بود ،هرچند که وی نیز سرانجام مانند سایر تجار و تجارتخانههای زرتشتی به
دلیل بیاحتیاطی در انجام معامالت دچار ورشکستگی شد (امینی.)502 :1380 ،
تجارتخانة دیگر زرتشتیان ،تجارتخانة فرامرزیان نام داشت که به ریاست رشید خداداد
پارسی به فعالیت در حوزههای مختلف تجاری میپرداخت .این تجارتخانه از سال  1330ه.ق
دچار مشکالت مالی شد و سرانجام درگیریهای مالی و حقوقی با بانک استقراضی روسیه آن را به
ورشکستگی کشاند (ساکما ،شناسة سند.)298/36754 ،298/130585 ،240/94319 ،360/66 :
 .3نقش اقتصادی تجار و تجارتخانههای زرتشتیان در حوادث مشروطه
آن طور که به نظر میرسد ،زرتشتیان نیز مانند سایر مردم ایران شناخت مشخصی از مجلس
و مشروطه نداشتند و تنها به امید برپایی حکومت مساوات و برابری و برای به دست آوردن
حقوق سادة اجتماعی اقدام به حمایت از آن کردند .حمایتهای آنان از مشروطه بیشتر در قالب
کمکهای اقتصادی و در پارهای موارد ،خرید و حمل و نقل اسلحه برای آزادی خواهان باقی ماند
و فراتر از آن نرفت.
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در جریان انقالب مشروطه ،ارباب جمشید شخص ًا مبلغ بیست هزار تومان به مشروطه خواهان کمک
کرد و توانست مبلغ ده هزار تومان نیز از سایر زرتشتیان برای آنان جمعآوری کند (مهر )8 :1348 ،از
سوی دیگر بخشی از هزینة تحصن در سفارتهای انگلستان و عثمانی را وی تأمین میکرد (کاتوزیان،

209 :1379؛ ا.ا451 :1359 ،1؛ امیرخیزی .)479 :1339 ،به نظر میرسد که ارباب جمشید عالقة چندانی به
دخالت مستقیم در مسئلة مشروطه نداشت و ترجیح میداد که جایگاه باالی خود را نزد حکومت به طور
کامل به خطر نیندازد و از اینرو ،حاضر به همراهی و مساعدت مالی به مشروطه خواهان در هنگام
مهاجرت کبری به بهانة ترس از عینالدوله نبود (ناظماالسالم کرمانی ،1357 ،ج .)503-502 :3
از سوی دیگر برخی از تجار زرتشتی نیز در آن زمان اسلحههایی را که از انبار مهمات سرقت
میشدند خریداری میکردند و در اختیار مشروطهخواهان قرار میدادند (مهر .)10 :1348 ،همچنین
کارمندان تجارتخانههای جهانیان و جمشیدیان که به داد و ستد با کشورهای خارجی میپرداختند،
اسلحه و مهمات را در قالب کاالهای تجاری به ایران وارد میکردند و در تهران به دست
مشروطهخواهان میرساندند (اشیدری .)243 :1355 ،در سالهای پس از پیروزی انقالب مشروطه
نیز روزنامة حبلالمتین کلکته که از روزنامههای طرفدار مشروطه در ایران به شمار میآمد ،رابطة
نزدیکی را با تجار ایرانی مقیم هندوستان ایجاد کرده بود و خدابنده رستم تاجر ایرانی و وکیل شعبة
هندوستان تجارتخانة جمشیدیان ،از حامیان مالی آن به شمار میرفت (ترابی فارسانی.)245 :1384 ،
به نظر میرسد ،نقش زرتشتیان در حوادث مربوط به انقالب مشروطه در همین حد بوده است،
که این امر با توجه به فشارهای اجتماعی و اقتصادی که بر روی آنان وجود داشت معقول و منطقی
به نظر میرسد.
نتیجهگیری
آنطور که از بررسیهای صورتگرفته برمیآید ،حیات اجتماعی و سیاسی زرتشتیان ایران در
دورة قاجار با قدرت اقتصادی آنان گره خورده بود .شماری از تجار زرتشتی که به تدریج توانسته
بودند با حمایتهای جامعة پارسیان هند از جایگاه اقتصادی مناسبی بهرهمند شوند ،با تکیه بر
همین جایگاه نفوذ خود را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور افزایش دادند .آنان در مسائل و
حوادث سیاسی مانند انقالب مشروطه به نقشآفرینی پرداختند ،اما همواره در تالش بودند تا با عدم
 .1نام نویسنده در مقالة مذکور با حروف اختصاری ا.ا مشخص شده ،به احتمال بسیار ایرج افشار نویسندة مقاله است.
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رویارویی مستقیم با حکومت مرکزی موقعیت و جایگاه سیاسی و اقتصادی خود را متزلزل نکنند.
پس از پیروزی انقالب مشروطه نیز ،همچنان برخی از تجار زرتشتی با تکیه بر قدرت اقتصادی
باال و ارتباطات گستردة تجاری با پارسیان هند ،توانستند نقش پررنگی را در مسائل اقتصادی و
اجتماعی کشور ایفا کنند .تالش برخی از آنان برای تأسیس بانک ملی ،با وجود شکست پروژه به
دلیل مسائل حاشیهای ،حکایت از نفوذ باالی این تجار در ساختار اقتصادی کشور در این دوران
دارد .هرچند که دست آخر تجارتخانههای زرتشتی با وجود تمام مالحظاتی که داشتند ،درگیر
مشکالت اقتصادی با بانکهای استقراضی روس و شاهی انگلستان شدند و همین امر منجر به
نابودی اکثریت آنان شد.
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