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  چکیده

تاجرباشی لقب و منصبی بود که تا دوره قاجاریه به برخی از بازرگانان بلندپایه ایرانی و 

و به عنوان نمایندگان حکومتی، روابط بازرگانی داخلی و خارجی را  شد میمسلمان داده 

نظام سیاسی و  هاي گرگونیمیالدي که د19/هجري 13ند. با آغاز سده کرد میساماندهی 

، ایران دوره قاجاریه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد، موقعیت و المللیاقتصادي بین

مختلف جامعه از جمله  هاي بخشجایگاه ایران در جامعه جهانی تغییر کرد و این امر، 

بازرگانان ایران را در قبال نظام جهانی بازتعریف نمود. در این میان، لقب تاجرباشی که در 

شت، براي آن دسته از تجاري به کار برده شد که سمت کارکردهاي مشخصی دا ینادوار پیش

ي خارجی در کشور را بر عهده داشتند. ها سفارتخانهو  ها نمایندگی اقتصادي و حقوقی دولت

ي خارجی در ایران و ها مقاله حاضر، چرایی و چگونگی روند انتخاب تاجرباشی توسط دولت

دهد. مورد بررسی قرار می نیز نقش و عملکرد متصدي این سمت در دوره قاجار را
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  مقدمه 

ف خاص در یتا به ایفاي وظا شد میداده  اي تاجرباشی لقبی بود که به تجار برگزیده

تجار در ایران چنین لقب و منصبی  قشررابطه با صنف تجار شهرها بپردازد. بنا به قدمت 

طوالنی و البته پر فراز و فرود برخوردار بوده است و به همین ترتیب به  اي نیز از پیشینه

متعلق به مناسبات بازرگانی در ایران، از تحوالت خرد و کالن در  هاي بخشمانند دیگر 

تاجرباشی در دوره عملکرد و وظایف نصیب نمانده است. تا کنون نقش، دوره قاجاریه بی

  است. نشده رسی برقاجاریه  

طرف  ،کاربرد لقب تاجرباشی براي آن دسته از تجاري که به نمایندگی از حکومت

حداقل از  ـ طوالنی اي مذاکره و معامله با بازرگانان داخل یا خارج از کشور بودند، پیشینه

کاربرد عنوان  تاجرباشی از دوره صفوي  رسد میدر ظاهر به  نظر  .داشت ـ دوره مغوالن

 هاي مختلف دورهدارندگان این لقب در  ماهیتیید همانندي کارکردي و مؤتا دوره قاجار 

در حالی که مطالعه دقیق واقعیت دیگري را آشکار می سازد. این مقاله دستاورد  ،است

بته چون نخستین و ال است در مورد لقب و منصب تاجرباشی در دوره قاجاریهاي مطالعه

بعدي پرورانده  هاي کوششبا مباحث آن مطالعه در این موضوع به شمار می رود، باید 

  شود.

پذیرش سمت تاجرباشی کشورهاي آیا است که آنبررسی این  در مسئلهطرح 

مزایاي اقتصادي امتیازات و از ا هدف برخورداري ب ،ایرانیمشهور توسط تجار  خارجی

گیري این همکاري به منظور ایجاد و بهره یا ، گرفت میهمکاري با کشور مربوط صورت 

 دوره قاجاري در فضاي ناایمن داخل ایراناقتصادي  هاي فعالیتبراي امن  اي از حاشیه

  .فتپذیر انجام می

 هاي سفارتخانهدالیل اصلی  )در این رابطه سواالتی به این شرح مطرح است: الف

چرا )بچه بود؟تجار ایرانی به سمت تاجرباشی خود در ایرانخارجی براي انتصاب 

 ؟ندشد میسمت نمایندگی کشورهاي خارجی حاضر به پذیرش برخی از تجار بلندپایه 

وظایف تاجرباشی در  )د ؟دربرداشتمزایایی فرد چه پذیرش سمت تاجرباشی براي )ج

  دوره قاجاریه چه بود؟

 كانداینکه هایی روبرو است که از جمله ين منصب با دشواربحث در مورد ای 

کاربرد لقب تاجرباشی در این دوره  اینکهاطالعات موجود به شدت پراکنده است و دیگر 

و این امر وارسی  شد میبه کار برده  یکدیگردر دو ساحت کهن و جدید و آمیخته با 
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راساس بتحقیق . در این کند میاطالعات متون و اسناد این دوره را با دشواري روبرو 

از منظر تاریخ اقتصادي و  ،از ابعاد این موضوعهایی موجود گوشهاطالعات اندك 

  و بررسی می شود. طرح ماجتماعی دوره قاجاریه 

  

  پیشینه کاربرد لقب تاجرباشی

  پیش از صفویه

که  یبازرگانان نماینده حکومت برايتاجرباشی از دوره مغول عنوان ملک التجار و 

. رفت می، به کار بر عهده داشت خارجیتجار ایرانی و رابطه با در اي تعریف شدهوظایف 

به خود دید. پسوند  هایی دگرگونیاز نظر کارکرد و نقش آن  ياین عنوان در ادوار بعد

ي ترك در مورد مقاماتی که سرپرست یک گروه شغلی یا ها باش یا باشی، در حکومت

). در دوره  قاجاریه این 522-1375،523(خلج، رفت میبه کار  بودند اي اداري  و حرفه

گرفت.مورد استفاده قرار میوري در بازارپیشه هاي گروهساي ؤاستادان یا رعنوان براي

  )1368:392(پوالك،

(مارچینکوفسکی، التجار)  و ملک49- 1380:50(برگ نیسی، التجارالقاب وکیل

) تا دوره صفویه در مورد تاجري که به امور بازرگانی، تجار و مشکالت آنان 431: 1385

  .رفت می، به کار کرد میرسیدگی 

  

  هدوره صفوی

ملک التجار مسئول حل و فصل امور تجار بود و امور مرتبط در بیوتات را تحت 

زمره صاحب جمعان بیوتات و دارنده این لقب در از ،داشت. از این روخود نظارت 

-259: 1385(میرزا رفیعا، .و رسومی در حق وي  مقرر بود شد میالحضره یاد مقرب

و ظاهرا در امور تجارتی و  شد میواگذار به او ) این منصب از سوي حکومت 258

  )431: 1385وفسکی، ک(مارچین.اقتصادي سمت مشاوره شاه را بر عهده داشت

رشد مناسبات بازرگانی داخلی و به ویژه رونق مناسبات تجاري با خارج از کشور و 

هند شرقی در ایران، بر اهمیت و نقش این منصب در دربار و  هاي کمپانینیز حضور 

در برابر موقعیت کلیدي تاجرباشی در ساختار  رسد میجامعه شهري افزوده بود. به نظر 

از جمله خارجی حاضر در ایران، هاي کمپانیبود که گیري اقتصاد تجاري ایران تصمیم

با عنوان تاجرباشیرا )، شخصی 1367،146،61،59(فلور،هلندشرقی کمپانی هند
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تجاري خود در برابر طرف ایرانی  هاي فعالیت(بازرگان باشی) براي تنظیم و مدیریت 

  تعیین کردند. 

  

  دوره قاجاریه

التجار، القاب متنوعی داشتند: امین التجار، معین التجار، ناظم قاجاریه دورهتجار در

گونه التجار. اینالتجار و فقیه) یا  ادیب51: 1384تمن التجار(ترابی، ؤمعتمدالتجار، م

. ملک شد میبه توارث منتقل نیز القاب اعتبار اجتماعی براي فرد در بر داشت و گاه 

اما  ،کرد می  ءاعطاحکومت التجار زعیم یا رئیس تاجران شهر بود . اگر چه این لقب را 

وي از اعتماد و حمایت بازرگانان بهره مند  بود و معموال چونان رابط بین حکومت و 

(ترابی، در مقام داور در امور تجار و حکومتمود و ایفاي نقش می ن تجار و اصناف

التجار تفاوت . در دوره قاجاریه کاربرد لقب تاجرباشی با ملکردک می) عمل 51: 1384

عنوان نماینده تجاري به رفت که میداشت. عنوان تاجر باشی در مورد تجاري به کار 

  .کرد می) در ایران عمل 51: 1384(ترابی، خارجیدولت 

خلط شده است. به نظر  یکدیگرنزد برخی نویسندگان دوره قاجاریه این دو مفهوم با 

در ایران و عثمانی براي بزرگ و رئیس صنف یا یک دستگاه به  »باشی«پسوند  رسد می

در حالی که عنوان تاجر باشی در این دوره در  ،این اشکال رخ نموده بود .رفت میکار 

معناي بزرگ بازاریان یا  بهمواضع مختلف معناي متفاوت داشت. از جمله گاه تاجرباشی 

تاجر باشی، میرزا اسداهللا «:کند میژان اوبن به این معنا اشاره  نکهاچنبود، تجار

  )1362:81(اوبن، .»کرد میالتجار بازار را اداره ملک

به مانند دوره صفویه در دوره قاجار وجود نداشت. تنها گزارش  منصب تاجرباشی

عنوان تاجرباشی را است که  القاب دوره ناصرياز اعتمادالسلطنه رسمی از این امر شرح 

  )1374:312اعتمادالسلطنه، (.نام متصدي آن را ذکر کند آنکهذکر کرده است، بدون 

 ،در دوره قاجار تغییري اساسی در کاربرد و شمول این لقب رخ داد. به طور کلی

 رفت میو از وي توقع  شد میاز سوي حکومت به تاجر معتبر اعطاء  »التجارملک«عنوان 

تجار شهر، به نحوي که منافع  تجار و  هاي فعالیتدر اداره امور تجاري و هماهنگ کردن 

 اي به تاجر بلندپایه »التجار ممالک محروسهملک«مین شود، اقدام کند. عنوانأحکومت ت

نیسی، برگ /1368:393(پوالك ، کرد میایفا  زمینهکه نقشی فراتر در این  شد میداده 

). در اثر رشد شتابان مناسبات بازرگانی داخلی و خارجی در این دوره و 1385:51
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 ـ اعتبار و نفوذ اجتماعیافزایش نقش و اهمیت تجار در زندگی اقتصادي و سیاسی،

سیاسی ملک التجارها در شهرها نیز بیش از پیش گردید و این امر بازتاب رشد 

ف فاصله معنادار با حوزه سیاسی را به تجار در برابر حکومت و تعری قشرهاي توانمندي

. در همین راستا مفهوم و کارکرد دارنده لقب تاجرباشیکرد میطور ملموس تري آشکار 

بازرگان مستقل  قشرتمایل حکومت صفوي به برقراري ساز و کار نظارت بر  نمایانگرکه 

  بود، به کلی دگرگون و در الگوي متفاوتی ظاهر شد.

سیاسی و حقوقی  هاي دگرگونیي لقب تاجرباشی به او محتو تغییر مهم در کاربرد

داشت. وجه غالب کاربرد عنوان تاجرباشی در این دوره در مورد تجار ایرانی و  ارتباط

ها تاجرباشیرا بر عهده داشت.  خارجیتجاري کشوري نمایندگیغیرایرانی بودکه سمت 

یا بازرگانان آن کشورها که با جامعه ایران ایران مختلف از میان بازرگانان مشهور نواحی 

ند داد میترجیح  ها سفارتخانه. به طور معمول ندشد میانتخاب آشنایی داشتند، 

برگزینند و البته تجار  از تجار مسیحی یا یهوديتاجرباشی بومی را در درجه اول 

نی دالیل ند. تجار ایراشد میمسلمان سرشناس و با نفوذ نیز براي این منظور انتخاب 

  مختلفی براي پذیرش این نقش داشتند.

رسی قرار بردر دوره قاجاریه مورد  ها تاجرباشیعملکرد و وظایف تاکنون نقش، 

به احتمال شباهت لفظ و تداوم عملکرد تاجرباشی در حوزه بازرگانی،  نگرفته است.

نموده  ءهمانندي کارکردي و ماهیتی بین دارنده این لقب در دوره صفوي و قاجار را القا

طی گردیده است. این در حالی است که حاضر و این مانع از بررسی موضوع 

عنوان تاجرباشی  هجري 13ده تدریجی اقتصادي و اجتماعی ایران در س هاي دگرگونی

آن  بهحصر منگرفت و  هدر جریان دگرگونی معنایی خود، از معناي دوره صفوي فاصل

خارجی در ایران انجام  هاي سفارتخانهدسته از تجاري شد که به عنوان نماینده بازرگانی 

ی ند. در ادامه این دگرگونی به آن دسته از بازرگانانی که سمت نمایندگکرد میوظیفه 

. اشاراتی شد میتجاري ایران در خارج از کشور را بر عهده داشتند، نیز تاجرباشی گفته 

تاجرباشی رئیس تجار ایرانی و حافظ منافع آنان در کشورهاي خارجی  اینکهمبنی بر 

) در دست 194-1380:195،ها قاضی(بودند، در برخی از اسناد دوره میانی قاجاران

  است. 

هایی پیچیدگیکه آورده شد کاربرد عنوان تاجرباشی در دوره قاجار دچار  اي به گونه

و از این رو در ادامه  گرفت میاست و دو حوزه معنایی وکارکردي کامال متفاوت را در بر 
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خارجی در ایران  هاي تبررسی این منصب منحصر در معناي کارگزاري تجاري دول

  صورت خواهد گرفت.

  

  نقش و عملکرد تاجرباشی . 1

  تاجر باشی به عنوان یک تاجر . 1- 1

در  ها روسند. تاجرباشی کرد مین کشور فعالیت ناها به مانند دیگر بازرگاتاجرباشی

تبریز، در ازاء طلب خود از فرزند یکی از اشراف آن حدود، عایدات و اداره روستاي  

). خواجه سرکیس 1362:123(اوبن،سال در اختیار گرفته بود20خاچی را به مدت 

تقاضاي اجاره داري صیادي رود ارس را .ق 1306در سال آقایوف، تاجر باشی روس نیز 

  ). 252- 1380:255،ها قاضی(. به دولت ایران داد

 . مثالًپرداختند میآنان در ایران تجارتخانه داشتند و چون دیگر تجار به بازرگانی  

ورثه او   ،داشت و چون فوت کرد اي تهران تجارتخانهبکمز، تاجر باشی عثمانی در 

آرشیو سازمان اسناد (. کردند گیري پیدریافت مطالباتش را از بدهکاران متشخص او 

) یا حاج میرزا محمود تاجرباشی در تبریز با انجمن ایالتی تبریز 360002640ملی، سند

  )134: 1362. (رفیعی، همکاري داشت و مسئول خرید و فروش غله شده بود

انجمن  ،که در تبریز قرار شد غله مجتهد تبریز به فروش برسد .ق1324در سال 

و اایالتی تبریز حاج محمود تاجر باشی را مسئول حمل و فروش غله وي کرد. البته 

). حاج محمد باقر تاجر باشی، جزو 1362:124(رفیعی،. داد ءمدتی بعد استعفا

. اول مجلس شوراي ملی بود هربایجان در دورنمایندگان طبقات شش گانه مردم آذ

  )68:(انجمن، ارگان انجمن ایالتی آذربایجان

  

  دول کامله الوداد نمایندگی. 2- 1

-33: 1369(انتنر، هجري 13سده  طیایران  دراروپا  داري سرمایهمناسبات نفوذ 

 ،بحث حاضرکرد. در رابطه با دگرگونی را از زوایاي گوناگون دچار جامعه ایران )، 34

بازرگانان در نقش و عملکرد افزایش تکاپوهاي بازرگانی داخلی و خارجی و اهمیت یافتن 

به منظور ساماندهی   تنظیمات جدیدکه براي برپایی  هایی تالشدر کنار جامعه ایران، 

، در این بحث باید مورد توجه گرفت میصورت  روابط بازرگانی ایران با کشورهاي اروپایی

ایران و کشورهاي اروپایی بر اساس قراردادهاي بازرگانی روابط بازرگانی .قرار گیرد
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وسوهاي و سمت ها، چارچوبندمنعقد شدهر یک در شرایط خفت باري که شهوري م

در دوره صفویه قرارداد تجاري با رعایت حق کاپیتوالسیون براي اتباع خاص پیدا کرد.

اخبار موثقی از اجرایی شدن آن در کشورهاي خارجی در دستور قرار گرفت، اگر چه 

) در ماده چهارم و دهم قرارداد ایران و .ق1176(سال دست نیست. در دوره زندیه

انگلستان موضوع حق قضاوت کنسولی مورد توافق قرار گرفت. مفاد ماده چهارم چنین 

ا و اگر دین خود را ادقروض بازرگانان انگلیسی و دیگران بایستی پرداخت شود«... بود

نکند و آن در محل یا در بنادر ایران نباشد حاکم یا شیخ آن جا آن شخص را مجبور 

کند که دین خود را در اقرب زمان بپردازد و اگرشیخ یا حاکم در انجام دادن این دستور 

مدیون را به پرداخت وام  تواند میقصور ورزند مامور انگلیس اختیار احقاق حق دارد و 

) در ماده دهم نیز چنین آمده است67: 1350حید مازندرانی، (و».خود ناگزیر سازد

از مالیات معافند و  کنند میدر نمایندگی کار  کهناو دیگر ها داللمستخدمین و «...

. (وحید مازندرانی، »با خودشان است و کسی حق دخالت ندارد... آنهاحکومت عمال 

1350 :67(  

تجاري در  هاي نمایندگیتعیین مزبور ناظر به یکی از بندهاي مهم معاهدات 

روال کاپیتوالسیون موضوعی براي طرح و بررسی دعاوي با الوداد بود. کشورهاي کامله

  ،قرارداداین ) بر اساس ماده هشتم 36- 37: 1369(انتنر، . حضور نماینده کنسولی بود

هاي منافع و نماینده بازرگانی در هر جا که ضرورت کنسولگريروسیه حق داشت 

تجارتی آن کشور ایجاب کند، برگمارد. مامور مزبور حق استفاده از کلیه حقوق و مزایاي 

). اگر چه به 33- 34، همان(آن مقام را که الزمه اجراي عملیات تجاري است، دارا بودند

دلیل اختالف نظر دولت ایران و روس بر سر تفسیر این ماده، جریان استقرار 

، اما به هرحال فشار شد میختلف ایران با موانعی روبرو روس در نواحی م هاي کنسولگري

کرد. این اصل به زمینه بسیار مناسبی  اجراییروسیه و دیگر کشورها این خواست را 

اقتصادي غرب و رسوخ بیشتر مناسبات استعماري در ایران  هاي فعالیتبراي  گسترش 

  تبدیل شد. 

که منافع مستقیم اقتصادي در ایران  در دوره قاجار شماري از کشورهاي اروپایی

ندکرد میتجاري خود در ایران انتخاب  هینداجر بلند پایه ایرانی را به عنوان نمات داشتند،

وظایف، عملکرد و موقعیت این تجار در انجام رساند. متاسفانه را  به مختلفی  وظایفتا 

اي اطالعات پراکندهایه باید بر پتنها و  است به صورت شفاف گزارش نشدهدوره قاجاریه 
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ها نقش و عملکرد تاجرباشیاین در حالی است که بررسی که وجود دارد، بررسی شود.

در پایین  داري سرمایهمسیر و روال رسوخ و تعمیق روابط  به خوبیدر دوره قاجاریه 

و از این رو شناخت دقیق سازوکار نفوذ و  دهد میهاي جامعه ایران را نشان قشرترین 

چگونگی عملکرد مناسبات بورژوازي غرب در جامعه ایران، براساس بررسی دقیق چنین 

  هایی فراهم می گردد. زمینه

تبعاتی متفاوت از رونق بخشی به تجارت خارجیان در کشور و  ،حق قضاوت کنسولی

این وضعیت  ها روسردید.در مورد ایجاد امکان سوء استفاده برخی از آنان را سبب گ

در این راستا تعریف شده بود.  ها تاجرباشی. بخشی از وظایف کرد میدوگانه بیشتر صدق 

از جمله نیکیتین اشاره دارد که برخی از اتباع سودجوي روس با اتکاء به حق مزبور 

 . بهشد میند که حتی به ضرر تجارت روس در ایران منجر شد میاعمالی را مرتکب 

هایی و در بطري بود ي گاز دار تقلبی ساختهها یک تبعه روس در رشت آب :عنوان مثال

) تکیه برخی خالفکاران 88: 1356(نیکیتین، . با آرم شرکت معروف روسی می فروخت

بخشی از اقدامات خود را  ها کنسولگريشد میبر وضعیت حقوقی کاپیتوالسیون سبب 

براي زدودن نتایج این امور صرف نمایند و براي پیشبرد موثر اقدامات خود از تجار 

نحوه درخصوص گزارش نیکیتین )88-89(همان، . صاحب صالحیت استفاده نمایند

دهنده اهمیت در ایران نشان ها کنسولگريمدیریت امور حقوقی و کارشناسی اقتصادي 

همان (. انی در حل و فصل مشکالت اتباع آن کشور در ایران استتجار مجرب ایر

،1356:91 -90(  

  

  . توسعه روابط تجاري بین المللی3- 1

به عنوان  نظر صاحببدون تردید تمایل کشورهاي خارجی به انتخاب یک بازرگان 

 تبعه خود بودمنافع منافع ملی و  گیري پیآشکارا در راستاي  ،نماینده تجاري در ایران

تا از این طریق شرایط مطلوب تري براي حضور مستقیم و موثر در ایران فراهم آورند. 

قرارداد ترکمانچاي چارچوب حقوقی مناسبی براي این منظور فراهم آورد و کشورهاي 

سی به حقوقی که روسیه در زمینه تعیین نماینده تجاري در مناطق مختلف أمختلف با ت

افزون ،رو ند. از اینداد میازرگانی خود را در ایران بسط دست آورد، مناسبات به ایران ب

گیري از حق تعیین نماینده دول کامله الوداد باعث تعیین نماینده ضرورت بهره آنکهبر 

، اما در هر حال مناسبات رشد یابنده بازرگانی در عرصه شد میتجاري در نواحی مختلف 
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که گردید به نمایندگی تجاري باعث میجهانی و رقابت کشورهاي بزرگ نیز با اتکاء 

ي دوره قاجاریه به مانند ابزاري براي توسعه و رشد روابط تجاري کشورها در ها تاجرباشی

  نمایند. ءایران نقش ایفا

  

  .  دشواري تنظیم روابط تجاري بین کشورها 4- 1

گسترش روابط بازرگانی میان ایران و کشورهاي دیگر، به ویژه روس و انگلیس 

الزامات بسیاري  داشت. به گزارش کرزن در شهري چون مشهد کارهاي کنسولی زیاد 

. بود و صدها نفر از اتباع روس و انگلیس براي مقاصد تجارتی در آن شهر اقامت داشتند

براي حل و فصل امور تجاري آن نواحی ایفاي  ها کنسول)240- 241، 1350(کرزن،

) طبیعی است تنظیم  1380:15هاب آصف الدوله، (اسناد میرزا عبدالو. ندکرد میوظیفه 

حقوقی و عرف روابط بین تجار خارجی و طرفین ایرانی که راه و رسم و روال اقتصادي،

) از آن 34- 35: 1369(انتنر،. خاص خود را داشتند، کاري بسیار صعب و پیچیده بود

اینها) و حتی  قراردادها و نظایرها،(صورت حسابجمله ثبت و گواهی اسناد تجارتی

(وصیت، قرض و گروي) به ویژه نحوه رسیدگی به اختالفات تجاري شخصیاسناد 

  این امور معموال با دردسرهایی روبرو بود.  که بازرگانان خارجی با طرفین ایرانی

موضوع حق قضاوت کنسولی بسیار مشکل ساز بود. دعاوي بین اتباع  ،در این میان

روسیه و ایران توسط قاضی ایرانی و در حضور مترجم سفارت و نمایندگی کنسولی انجام 

روال دادرسی را مخدوش  ،ي روس با ترجیح حقوق تجارتی روسیهها کنسول. شد می

انتخاب یک تاجر بانفوذ  ،از این روآوردند. ند و اختالفات دراز دامنی را پدید میکرد می

کنسولی براي  مسائلگیري پیتکفل امور مزبور ضرورت  بسیار داشت.  جهتایرانی 

) 268-273: 1367(لیتن، کشورهاي ذینفع در تجارت و اقتصاد ایران بسیار حیاتی بود

هاي خارجی در کنسولگريبر عهده داشت.را تاجرباشی مسئولیت اصلی در این رابطه  و 

ایران براي تنظیم روابط اتباع خود با طرفین ایرانی و نیز حل و فصل کلیه دعاوي و 

بهره  نظر صاحبو کارشناسی تجار  اي از خدمات مشاوره آمد میمشکالتی که پیش 

روس در نظام کاپیتوالسیون تقریباً قائم مقام  هاي کنسولگري. به گفته نیکیتین ندبرد می

و  اتباع) حل و فصل دعاوي حقوقی 1356:91(نیکیتین، . ده بودندحکومت ایران ش

، هاي آنان بودترین چالشاز مهمشان  مقابلتحت الحمایگان روس در ایران با طرفین 
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ه بیشتر جنبه تجاري ک -  ها ناتوان از ورود به دعاوي حقوقی و قضاییکنسولگريزیرا 

  )   94:همان(.بودند -داشت

امور تجارتی باید به نمایندگی از  نظر صاحبتاجرباشی به عنوان  ،رواز این

گزارش نیکیتین از نحوه )1356:95همان ، (. کرد میمربوط اقدام  هاي کنسولگري

نشان  به خوبی) 96در ایران در حوزه امور ثبتی و تجارتی(همان،   ها کنسولگريعملکرد 

در  ـ تا چه اندازه براي پیشبرد امور خود به دانش و مهارت تجار محلی ها کنسولدهد می

  وابسته بودند.   ـ کنار دیگر کارمندان محلی

  

  ها تاجرباشیشیوه گزینش و عزل .2

  . انتخاب 2-1

  ند. کرد میي خود را انتخاب ها ي گوناگون تاجر باشیها با روش ها سفارتخانه

مورین محلی ایران در رشت أاري و مزدر یک مورد سفارت عثمانی از کارگ )الف

صالحیت حاجی میرزا محمود کاشانی تحقیق کنند که آیا درخصوص درخواست کرد تا 

به عنوان تاجرباشی عثمانی در آنجا ایفاي وظیفه نماید یا نه؟ پس از طی  تواند میوي 

: اعالم کردچنین عثمانی اداره تشریفات وزارت امور خارجه به سفارت مراحل الزم، 

تحقیقات الزم را از رشت به وزارت امور خارجه در مورد حاجی میرزا محمودکاشانی،«

عمل آورد و مشخص شد وي آدم الیق و درستی است و آن سفارت اگر مایل باشد 

آرشیو (».مور خارجه معرفی کندوي را به سمت تاجرباشی گري خود به وزارت ا تواند می

جه حذی 20(مثبت بود ها چون نتیجه بررسی )360006773سازمان اسناد ملی، سند

سفارت عثمانی  پیش از  دهد میوي به کار گرفته شد. بررسی اسناد نشان  ، ق)1331

و پس از حصول بود هاي الزم را براي انتخاب فرد مورد نظر صورت داده این بررسی

  اطمینان از افراد مورد وثوق محلی، از وزارت خارجه  استعالم کرده است. 

شهري  »تاجرباشی«خارجی به عنوان  سفارتخانهیک تاجر توسط  اینکهپس از 

رسمی به وزارت امور خارجه، به ویژه دایره  اي ، موضوع طی مکاتبهشد میانتخاب 

عنوان بهوزارت امور خارجه فرد معرفی شده در  .گردیدمیمحاکمات خارجه اعالم 

سفارت ایتالیا،  )360003807همان، سند(. شد میشناخته نماینده تجاري کشور مزبور 

تعیین و  »گري تجارت و تجار ایتالیا در تهرانتاجرباشی«حاج رحیم اتحادیه را به عنوان 

  )51: 1384. (ترابی،یید کردأو حکومت ایران نیز این مقام را ت نمود معرفی
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دو کشور روسیه و عثمانی و سپس انگلیس بیشترین شمار  رسد میبه نظر 

را در شهرهاي مختلف ایران به کار گرفته بودند. بدیهی است شهرهایی که  ها تاجرباشی

قرار داشتند،  ـ تبریزخلیج فارس تا مشهد وـ ي اصلی بازرگانی ایرانها در مسیر راه

در این تاریخ عراق عجم در  اي اشاره.رفت میشمار ه ب ها تاجرباشیمراکز استقرار 

بنا به اهمیت یافتن روابط تجارتی باخارجه، جهت تصفیه «... خصوص وجود دارد که 

از سوي وزارت خارجه از تهران،  کارگزارامور معامالت داخله با اتباع خارجه یک نفر 

».مواظبت و محاکت نمایدمور به اقامت عراق شد که در حفظ حقوق اتباع دولتین أم

  ).1345:407(تاریخ عراق عجم، 

     

  . عزل2-2

به عنوان مثال آقا  .شوداز منصب خود برکنار  اي سفارتخانهگاه ممکن بود تاجر باشی 

. گفته گردیدقاسم شیروانی تبعه روس و تاجرباشی آن کشور، از این سمت برکنار 

رسد میبه نظر )67:1355(کاساکوفسکی،.پسرانش با بابیان بستگی داشتند شد می

مین منافع أي ایرانی از سمت خود، بیشتر دغدغه تها تاجرباشیدر عزل  ها سفارتخانه

و رعایت  ها تاجرباشیاقتصادي کشور متبوع خود را داشتند و در عین حال رفتار درست 

ار بود. موردي ذثیرگأمتبوع نیز در ادامه همکاري آنان در این سمت ت سفارتخانهشئونات 

  از درخواست حکومت ایران براي عزل این افراد گزارش نشده است.  

    

  تاجرباشی وظایف.3

و قونسولگري کشورهاي  سفارتخانههاي موریتأمدر ارتباط با  ها وظایف تاجر باشی

فعال بودند که یکی  ايدر نواحی ها تاجرباشیخارجی تعریف شده بود و از این رو بیشتر 

ی را براي پشتیبانی از های کنسولگريدر آنجا دایر بود. اروپائیان  ها نمایندگیاین از 

. به عنوان مثال انگلیس تا پیش ندتجارت خود در شهرهاي مختلف کشور دایر کرده بود

تهران، بوشهر و سپس در رشت، اصفهان، شیراز از آغاز جنگ با ایران در شهرهاي تبریز،

و  )(بابلدر تبریز، رشت،تهران،بارفروش هیروسده بود. دایر کر کنسولگريو مشهد 

در تهران و تبریز و دیگر  نیز عثمانی و تاسیس کرده بود کنسولگري(گرگان) استراباد

  ) 1368:395(پوالك، . ی دایر کرده بودهای نمایندگیشهرهاي مهم 
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تاجرباشی در شهر و منطقه مورد نظر به عنوان رابط و نماینده حقوقی و اقتصادي 

دعاوي تجاري در محاکم مربوط  گیري پی،و در آن میان کرد میدولت متبوع خود عمل 

زارش نیکیتین از گو انجام برخی امور کنسولی مرتبط با وظایفش مهم تر می نمود.

. است ها تاجرباشیروس در ایران نشان دهنده گستره کاري  هاي کنسولگريوظایف 

  ) 88-1356:89(نیکیتین، 

  

  در دعاوي تجاري نمایندگی. 3-1

که در  موردنظرتاجرباشی باید در جلسات محاکم تجاري و گاه کنسولی اتباع دولت 

تالش مین منافع آنان أادارات مربوط تشکیل می گردید،  حضور یافته و در راستاي ت

عنوان نمایندگی و کارشناس اقتصادي را در جریان گفتگوها یا  ،جلساتاین . وي در کند

دشوار بود و  اي محاکمات مربوط به اتباع کشور مورد نظرش برعهده داشت. این وظیفه

از  به خوبی، شد میهایی که معموال به نفع طرف ایرانی نیز تمام ناید در داوريبشخص 

منافع اتباع خارجی دفاع نماید. اسناد موجود حاکی از آن است که مرافعات حقوقی و 

بود و تسویه امور بین آنان به  درازمدتمالی طرفین ایرانی و خارجی به شدت پیچیده و 

پذیر نبود. هنگامی که موضوع استقراض یا روابط مالی اشخاص متنفذ با سادگی امکان

. از جمله جریان تسویه شد میتر وظیفه تاجر باشی سخت آمد میبه میان  خارجیتجار 

ها به طول کشید و پس مدت ـ تاجر تبعه ایتالیا ـ مسیو کامطلی بقایا بهقروض معتمد

خان اتحادیه، رحیمحاجکه از زمان بسیار سفارت ایتالیا به وزارت خارجه اعالم کرد 

چگونگی اتمام این موضوع  با معتمد تاجرباشی سفارت ایتالیا با اختیار الزم درخصوص 

) 360001828آرشیو سازمان اسناد ملی، سند(. بقایا قرارهاي بعدي را خواهد گذاشت

محکوم  به پرداخت بدهی خود شد، مقرر  ،در مرافعه دیگري چون قاسم خان تاجر

. مبلغ را قبض و به اداره محاکمات خارجه تحویل دهداین گردید تاجرباشی روس 

  ق)1317- 27-12- 22آرشیو وزارت امور خارجه ایران؛().ق1317سال(حدود 

مربوط به محاکم کنسولی در وزارت خارجه،  هاي بخشپیش از تشکیل  ها تاجرباشی

یافتند تا از در جلسات دادگاه حضور می ارتباطبه همراه کنسول یا مترجم سفارت ذي

  نمایند.به نحو مطلوب دفاع کشور مورد نظر منافع تجاري اتباع 
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  نماینده کنسولی. 2- 3

سنگینی در این رابطه  هاي مسئولیتخارجی در ایران  هاي سفارتخانهي ها تاجرباشی

گویا در ایران،  ها روسژان اوبن در مورد وظایف تاجر باشی بر عهده داشتند. گزارش 

وظایفی را که همان ها،خانهدر مقابل قنسولتاجرباشی در ایران،«...گوید: ، او میاست

یعنی مسئول مهاجران و انجام می دهند.نمایندگان ملت ما در مشرق بر عهده دارند،

ها را ها تعداد تاجر باشیاتباع روسی وسخنگوي همه آنها است. در شمال ایران روس

گاهی اند.رسما به همه شناسانده نمایندگان کنسولیاند و آنها را به عنوان افزایش داده

ز در یک شهر دو تاجر باشی می گمارند، یکی براي مسیحیان و دیگري براي اوقات نی

  )1362:123(اوبن،.»مسلمانان

یل ئجزاء سفارت روس در تهران دو تاجرباشی فعال بودند: خواجه میکامیان ادر 

 آنکهبا )1374:418(اعتمادالسلطنه، . تاجرباشی ارامنه و آقا قاسم تاجر  باشی مسلمانان

عمومی در بین  اي روال تعیین دو تاجرباشی در سفارت روس را نمی توان رویه

خارجی در ایران دانست، اما پیچیدگی امور تجاري و مشکالت ناشی از  هاي سفارتخانه

. به عنوان کرد میاتباع خارجه در ایران، توسل به این شیوه را اجتناب ناپذیر  هاي فعالیت

فعالیت بیشتري داشت، دو  ها روسدر والیت گیالن و شهر رشت که قنسولگري  :مثال

.بودهاارمنیبراي  تاجرباشی حضور داشتند. یکی از آنان تاجرباشی مسلمانان و دیگري

  )1356:86(نیکیتین، 

تاجر باشی امور مختلف تبعه کشور متبوع خود و به ویژه بازرگانان و فعاالن اقتصادي 

آباد غارت شد،اموال ابوالقاسم نخجوانی در حسن هنگامی که. کرد میگیري را پی

گیري کرد و با سلیمان خان تاجر باشی روس موضوع را در وزارت امور خارجه پی

آرشیو سازمان اسناد ملی، سند().ق1335(. هایی خواستار بررسی موضوع شدنگارينامه

 ع روس ساکن آن شهراتبانظارت و رسیدگی به امور در شهر قزوین )360002106

(عباس . در شهرسپرده شده بود ها روسبه تاجر باشی ـ اهالی بادکوبه و شیروان و غیرهـ

در اردبیل نیز شاهد ازیانتس،تاجر باشی روس بر امور تبعه  )1355:164، آرامیرزا ملک

از قفقاز به ایران مهاجرت کرده بودند،  کهناي مسلمها روس و گروه کوچکی از خانواده

  )124: 1362(اوبن، . کرد میو از حقوق آنان دفاع داشته نظارت 

بر همین روال اشاراتی در دست است که حکومت ایران نیز یکی از تجار مجرب را 

. در یک کرد میعنوان تاجرباشی و نماینده تجاري ایران در خارج از کشور منصوب به
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)، وظیفه متصدي این 194- 1380:195،ها قاضی(دوره محمد شاه قاجارسند متعلق به 

الروم، منصب چنین تشریح شده است : به دستور شاه، آقا حسین تاجر باشی مقیم ارزنه

گذاري دولت ایرانی در آن جا را بر عهده داشت و شغل مصلحت »رئیس تجار«وظیفه 

جزییه را به تشخیص خود و امور کلیه را بنا ایران در آنجا نیز به وي واگذار شد تا امور 

 ) حاجی مهدي تاجرباشی نیز ظاهراً.ق1355(مورخ . به دستورالعمل دولت سامان دهد

  ) رتق و فتق امور تجار ایرانی در آنجا را برعهده داشت. 1380:130، ها قاضی(در قفقازیه

    

  ها سفارتخانهمین مایحتاج أت. 3- 3

مین أتاجرباشی بنا به تجربه و مهارتش مسئولیت ت ،پراکندهبرخی اطالعات پایه بر 

مربوط به خود را نیز بر عهده داشت.  هاي کنسولگريو  ها سفارتخانهنیازهاي مختلف 

ه ئارا زمینهمختلفی در این فارت آمریکا در ایران خدمات حسن آقا، تاجرباشی س :ازجمله

شارژ ، مستر فرانسیس وایت بام. 1918/.ق1336در سال وي . به عنوان مثال کرد می

دافر سفارت قرار کنترات گذاشت تا به مدت هفت روز پنج خروار جو آماده کند و اگر 

خیر آن را به سفارت بپردازد.این أدل قیمت این مقدار جو و جریمه تاخیري رخ داد معأت

ناد آرشیو سازمان اس(وزارت امور خارجه ثبت گردید »اداره دول غیر مجاوره«قرار در 

  ).360005189ملی، سند

  

  ها تاجر باشیجایگاه حقوقی و اجتماعی .4

  برخورداري از حق قضاوت کنسولی . 1- 4

کشوري که براي آن خدمت سفارتخانهتاجر باشی از موقعیتی حقوقی شبیه به اتباع 

اداره محاکمات «در نیز وي شخص دعاوي مربوط به ،از این روبرخوردار بود.  ،کرد می

بدیهی است این  فصل می گردید.وحل)360002365همان، سند(»خارجهامور 

وي از رجال مملکت بود، بسیار مفید فایده و  دعاويموقعیت به ویژه هنگامی که طرف 

موجود حکایت از آن دارد که پس از طرح دعاوي و صدور  هايمثمر ثمر بود. گزارش

ي به نفع شخص تاجر باشی، مبلغ مورد نظر در اسرع وقت از طلب کار دریافت و به أر

) امري که بنا به معمول براي دیگر 360003144همان، سند. (شد میوي تسلیم 

وي ابازرگانان آن روزگار صورت وقوع نمی یافت. بر همین روال مدعیان تاجرباشی نیز دع

کشور، باید در اداره محاکمات وزارت خارجه  گیري در محاکم عاديخود را به جاي پی
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) این امر به خودي خود تا 360001382همان، سند(ند. کرد میگیري مطرح و پی

فراهم می آورد تا در شرایط بهتري از  ها حدودي وضعیت مطلوب تري را براي تاجرباشی

  . دنکنمنافع خود دفاع 

    

  خارجی در امور شخصی هاي تاز حمایت دولبرخورداري .2- 4

در متبوع کشور یسیاسنا به اهمیت و موقعیت ب خارجیهاي سفارتخانهتاجرباشی 

روس و انگلیس از  هاي تاجر باشیالبته . برد میسود  یهاي پیدا و پنهاناز حمایت ،ایران

شان از مجاري و موکالن هادعاوي حقوقی این آنکهبا . بودندموقعیت برتري برخوردار 

، اما تسهیالت مختلفی که براي این منظور فراهم آمده بود، شد میگیري پیرسمی 

را در ایران براي آنان به وجود آورده بود. ذکر چند مورد در این خصوص  اي موقعیت ویژه

  توضیحی بر این وضعیت است.  

السطان ملقب به امینـتاجرباشی روس در قزوین با آقا ابراهیم آبدارهنگامی که 

عرب .از وي کتک خورد ،پیدا کرداختالف ـ هاي قزوینراه شوسه و مهمانخانهریاست 

مستشار وزارت خارجه براي تحقیق ، ترجمان سفارت روس و میرزا محمد علی،صاحب

میرزا میان با وساطت عباسعاقبت به قزوین فرستاده شدند. از تهران واقعه این مورد در 

و از وي کسب فته آقا باقر به منزل تاجرباشی رگردید قرر مشد و برقرار آن دو صلح 

  ) 1355:164،ملک آراء(. رضایت نماید

ها ها نیز داللت بر چنین وضعیتی داشت: سیمون، تاجر باشی عثمانیدیگر گزارش

آرشیو سازمان اسناد ملی، سند)(.ق1324(،السلطنه مبالغی طلب داشتاز مطیع که نیز

در  ها روس) و حاجی عباسقلی، پسر حاجی محمد حسن تاجر باشی 360004281

خود را از  دعاوي) .ق1303(، قزوین که از محمد تقی خان قاجار مبلغی طلب داشت

گیري ) پی360003500همان، سندطریق دفتر معاون محاکمات وزارت امور خارجه (

  ند.کرد می

تاجر باشی امیدوار باشد طلب و  دیرکرد طلبش را از   شد میاین سازوکار موجب 

متنفذترین مقامات و رجال کشور دریافت کند. در مورد مطالبات خواجه بکمز،تاجرباشی 

السلطنه و نادرمیرزا مظهرالسلطنه و دیگر درباریان، نصراهللا عثمانی از شاهزاده جالل

طلب تاجرباشی از  ،باید طبق روالکید کرد أوزیر امور خارجه به بدهکاران تمشیرالدوله
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-26- 17- 1آرشیو وزارت امور خارجه، سند().ق1319سال (. حقوق آنان کسر گردد

  ).ق1319

،موضوع به دخالت شاه و شد میدشواردر مواردي که رسیدگی به دعاوي طرفین 

صدور فرمان در این خصوص می کشید. از جمله موضوع وقوع دزدي از دکان خواجه 

تا صدور فرمان از سوي مظفرالدین شاه باال  ،تاجرباشی روس در رشتسفاسحق اسپی

سال (حدودوزیر خزانه بعدي رخ دادسرقت در دوره ایالت مشیرالسلطنهگرفت. آن

 ،گیري شد). این موضوع توسط حاکم و قونسول روس در کارگزاري گیالن پی.ق1317

فراشباشی اما به نتیجه نرسید. تاجرباشی و مقامات محلی روس عسگرخان تبریزي،

ا عنوان کردند هرشت و داروغه و داالن دار کاروانسرا را مسبب دزدي معرفی کردند و بعد

نکرده بود،  پس وي نیز  گیري پیچون مشیرالسلطنه در دوره ایالت خود موضوع را 

  ).ق1317- 2-10- 5ندهمان، س(. می رود شمار بهمظنون 

آن قدر فشار حکومت مرکزي و حاکم جدید گیالن یر عسگرخان زیاد شد که وي به 

ناگزیر از علما و تجار معتبر گیالن و رشت دو استشهادیه دال بر درست کاري خود و  

- 2-10-11همان، سند(.ه کردئکه براي کشف سرقت نموده بود، ارا هایی تالششرح 

هاي مقامات امور کارشکنی مانع از به ثمر رسیدن تالش ) کنسول روس با.ق1317

وفصل موضوع و تعیین تکلیف ارزیابی میزان اموال به سرقت خارجه ایران جهت حل

همان، (.و شکایت مقامات به سفارت روس در تهران نیز تاثیري نداشت شد میرفته 

  ).ق1317-2- 10- 1سند

بعد با صدراعظم ایران ادامه داشتمکاتبات سفارت روس در این موضوع تا دو سال 

هاي بعدي مشیرالملک،مقام وزارت خارجه چون تالشو).ق1317- 2- 10-7همان،سند(

لتجاء ا) تاجرباشی به شاه .ق1317-2-10- 9همان، سند(، به جایی نرسیدآن براي ختم 

کرد و شاه نیز به حاکم گیالن دستور داد ساالنه بخشی از مبلغ خسارت تاجرباشی از 

واجب مشیرالسلطنه وزیر بیوتات و خزانه عامره، کسر و توسط قونسولگري روس به وي م

  ) .ق1317-2- 10- 12همان، سند(. پرداخت شود

در مشهد نیز وضع چنین بود. چون درب منزل وي  ها روسدر مورد تاجرباشی 

در تهران، قضیه مزبور و  آنهاروس در مشهد و سفارت  کنسولگريسوزانده شد، 

ند و فشار زیادي بر صدراعظم کشور و حاکم کرد گیري پیدستگیري عامل ناشناس را 

حاجی میرزا محمد خان بیگلربیگی از مقامش عزل ،در نتیجه  . نمودندخراسان وارد 
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فروش محبوس اکبر تبریزي خرازي  و سرانجام نفر دستگیر شدند 60و بیش از گردید 

تلگرافات رکن الدوله، حاکم خراسان با وزارت امور خارجه در سال از بسیاري سابقه  .شد

در مواردي  ها روس. البته دهد میاهمیت موضوع را براي سفارت روسیه نشان  .ق1317

گیري را پیآن ، با جدیت کرد میپیدا  ارتباطشان که موضوع به کیان دولت و ملت

مستقیم با منافع اقتصادي آنان در  ارتباطاین امر ها تاجرباشیاما در مورد  .ندکرد می

  ایران داشت.

تاجرباشی یک  آنکهدیگري نیز قابل مطالعه است. در واقع با  جنبهاهمیت موضوع از 

، باید روند شد میشکایتی از سوي وي طرح وچنانچه تابعیت ایران را داشت سفارتخانه

. ازجمله گردیدمیرسیدگی به اختالفات مزبور به کارگزاري خارجه والیت مربوطه ارجاع 

که جمعی از رعایاي ارومیه از تعدیات حسن آقا تاجرباشی سابق روس  .ق1317در سال 

وزیر امور خارجه رسیدگی به به وزارت امور خارجه شکایت کردند، نصراهللا مشیرالدوله

آرشیو وزارت امور (.کارگزار خارجه آذربایجان ارجاع دادالملکتمنؤمموضوع را به 

  )ق.1317- 10- 15خارجه ایران، سند

پیداست این روال تا چه اندازه اسباب نارضایتی را در بین فعاالن اقتصادي و اقشار 

، وصول آن حتی شد میناگفته نماند اگر تاجرباشی از دربار طلبکار  .کرد میدیگر فراهم 

  پذیر نبود.دخالت سفارت روس هم امکانبا 

ي ها سیمون آقا تاجر باشی عثمانی مطالباتش از دربار مظفرالدین شاه را تا سال

آرشیو سازمان اسناد ملی، سند(مدیدي پس از مرگ وي دریافت نکرده بود

ي مالی و اقتصادي گروه اشراف و درباریان در دوره هانا) و چون بحر360000847

و  ندها دردسرهاي بیشتري را متحمل شدتاجرباشی ،پس از آن روي نمودمشروطیت و 

آرشیو وزارت امور خارجه (. شد میارجی منجر به نتیجه مشخصی نخي ها فشار دولت

  ).ق1318-27-21- 3ایران، سند

خارجی با وزارت امور خارجه ایران وجود  هاي سفارتخانهمکاتبات بین  تعداد فراوانی

با مقامات عالی  ها و مکاتبات تاجر باشی ها گیري پیبی نتیجه ماندن نمایانگر دارد که 

  .استدربار ایران 

با درباریان ایران،  ها سفارتخانهاین نمایندگان تجاري  نامناسببدون تردید روابط 

بیش مشخصی را در مناسبات اقتصادي وثیرات کمأبه بعد، ت .ق1317ویژه از سال به

  هاي خارجی با دولت ایران بر جاي می گذاشت. دولت
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  ها . جایگاه سیاسی تاجرباشی3- 4

خارجی و نفوذي که در میان بازار و  هاي سفارتخانهبا  ها تاجرباشیدر واقع پیوستگی 

در موقع مناسب بر امور سیاسی  داد میا فرصت هبازاریان شهرهاي مختلف داشتند، به آن

مورد مشورت آنان  ها سفارتخانهثیرگذاري داشته باشند یا به عنوان افراد معتمد أشهر ت

در  ها روساشی بقرار گیرند. هنگامی که مخبرالسلطنه حکومت آذربایجان را داشت، تاجر

اطالعات مبسوطی در مورد روند کارشکنی در کارهاي حکومت محلی از سوي  ،شهر

  )220، 1344(هدایت، . ه کردئوزراي تهران ارا

  

  هاچالش.5

در جامعه ایران و به ویژه در میان فعاالن بخش  ها تاجرباشیموقعیت و جایگاه 

. در واقع این داد میرا اشاعه  اي بازرگانی ایران، شرایط تبعیض آمیز و دلسرد کننده

دیوانیان بلکه آن دسته از ،کرد میتبعیض تنها بازرگانان و بازاریان ایران را آزرده خاطر ن

 این قرار داشتند نیز  آنهاهاي فعالیتموران اداري و بخش خصوصی که در ارتباط با أو م

ایران حکایت ند. شماري از اسناد موجود در وزارت امور خارجه کرد میاوضاع را تحمل ن

  ا دارد. هبا حقوق تبعیض آمیز آن وزارتخانهرتبه آن موران عالیأسرگردانی م از

  

  کنسولی حق قضاوت. 5-1

سلطه مناسبات استعماري  نمایانگرموضوع حق قضاوت کنسولی و دیگر مواردي که  

اي هقشررا در  هایی در  ایران بود، به تدریج چالش خارجیو برتري موقعیت اتباع 

امتیازات کنسولی و کاپیتوالسیون دیر هنگام لغو  آنکهبرانگیخت. با اجتماعی مختلف 

در سطوح از همان ابتدا گردید، اما ابراز نارضایتی نسبت به این گونه مناسبات استعماري 

وجود داشت. اشاره شد که اسناد مختلفی در این  یمختلف جامعه و حتی دوائر حکومت

در گزارشی مور خارجه رئیس اداره کل محاکمات وزارت ا. از جمله استوجود مزمینه 

تقاضاي رئیس از ،ه کردئارا به مدیر کل وزارت  امور خارجه.ق1336که در سال 

ضور براي جلوگیري از حلزوم مذاکره با سفارت روسیهمبنی بر ،محکمه حقوق

چنین رئیس اداره محاکمات  در واقع نظر . دفاع کرددر جلسات محاکمه ها تاجرباشی

 »ترجمانی«ها حق دارند یک نفر هفتم عهدنامه ترکمانچاي، سفارتموافق فصل «:بود که

مسلمان قفقازي و  ییکمحکمه بفرستند. نماینده سفارت روس دو نفر تاجرباشی کهه ب
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ي أبا خود بمحکمه می آورد. اگر چه هیچوقت محکمه آنها را در ر ،یکی مسیحی است

 ها نظریاتی بکنند. این تاجر باشیولی گاهی می خواهند اعمال مداخله نداده است، خود 

در  آنهاحقوقی ندارند. بدیهی است که گاهی در بعضی دعاوي ذي نفع هستند و حضور 

 ،شودمحکمه باعث این می شود از مذاکراتی که در محکمه براي صدور رائی می

بعد من ،شودرسانند که تولید اشکاالتی میمی طرفین دعوا قبالًه مستحضر شده، شاید ب

.»شود اعالمرا نخواهد پذیرفت. مقرر فرمایند بسفارت... ها تاجرباشیحکمه حضور م

دیرکل ی که به این درخواست م) از پاسخ360004339آرشیو سازمان اسناد ملی، سند(

در هر حال واضح است خواست  اطالعی در دست نیست.، است داده شدهه رجوزارت خا

ي مورد بحث جدي بود و به هر نحو ممکن در اساس آن قواعد ها تجدید نظر در روال

  .شد میتشکیک 

 ها تاجرباشیداشت: برخی از  ارتباطدر برابر این روال به موضوعی دیگر  دومچالش   

 یخارج سفارتخانهشان به منافع خود از بستگی گیري پیگاه در پیشبرد امور شخصی و 

هایی متفاوت در پی داشت. به رویه  واکنشند. این برد میو حق قضاوت کنسولی بهره 

گیري و طرح دعواي مالی خود با حاج عنوان مثال هنگامی که حاج احمد قیصریه در پی

محمد ابراهیم طهرانچی، مدعی تاجرباشی گري عثمانی در محاکم شرع به نتیجه 

ر ) د360003807همان، (به اداره محاکمات وزارت امور خارجه شکایت برد.نرسید،

با اتکاء بر مصونیت قضایی خود به روند تضعیف و ناکارآمدي  ها تاجرباشیواقع برخی 

  نهادهاي حقوقی داخل کشور کمک رساندند.  

گیري از موقعیت ویژه در محاکم در بهره ها تاجرباشیروي شماري از به تدریج زیاده

دستاوردهاي ناگواري به بار آورد: یک بار خواجه بکمز، تاجرباشی سفارت عثمانی  ،ایران

موضوع اختالف بر سر راه آب  قنات درب منزلش را تا سطح اداره محاکمات  ندر ایرا

آرشیو وزارت امور خارجه ایران، (.امور خارجه و عالی ترین مقامات کشور ایران باال برد

در تاجرباشی سفارت روس بر سر اختالف پیش آمده  ) قاسم خان.ق1317-26-11سند

ي خالصه با دربار ناصرالدین شاه به زورآزمایی پرداخت. وي به ها ناپرداخت اجاره دک

ي حکومت را در سبزه میدان به اجاره گرفته بود و از تخلیه و ها نامدت چهار سال دک

شاه دستوري در این خصوص صادر  آنکه. با کرد میآنها نیز خوداري  يپرداخت اجاره بها

الدوله براي حل این مشکل به اداره محاکمات وزارت خارجه کرده بود، در نهایت حاجب
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-12- 17همان، سند(.متوسل شد و از سفیر روس خواست وي را به اداي دین وادار کند

  )..ق27-1317

ه عنوان اذهان ایرانیان و داوري آنان در مورد کسانی که ب درمسائلگونه این

ند و در بسیاري موارد از موقعیت خود کرد میخارجی فعالیت  هاي سفارتخانهتاجرباشی 

  ار بود. ذند، تاثیر گکرد میبه ضرر دیگران و منافع کشور سوء استفاده 

  

  حل وفصل اختالفات مالی و تجاري . 5-2

براساس چارچوب حقوقی که معاهدات بین المللی بر دولتمردان و ادارات تحت 

هاي رویهخارجی  هاي سفارتخانهامرشان حاکم کرده بود، نمایندگان و وابستگان به 

ند و گرفت میامور حقوقی و قضایی خود را در پیش  گیري پیدر خالف معمول 

نیز در چنین فرصتی سود خود را می جستند. شماري از آنان براي پیشبرد  ها تاجرباشی

به صورت طرح شکایت اعمال فشار به طرف معامله خود امور معامالتی شخصی از روش 

ند که طرف مقابل امیدي به خیر آن ادارات نداشت. کرد میدر ادارات حکومت استفاده 

خان اعتضاد باشی عثمانی از عبداهللاتاجر سیمون گئورکیان .ق1330سالدر از جمله 

مبلغ امیدي به وصول آن سبب شده بود که حضرت مبلغی طلب داشت و  نفوذ وي 

بدون اطالع کرد ئیس محاکمات وزارت خارجه درخواست این رو از راز ه باشد. نداشت

و را ا، معادل طلب یاناعتضاد حضرت از محل نقدینگی وي نزد تجارتخانه جمشید

از تجارتخانه جمشیدیان چون د تا بعداً به طلبکارش پرداخت گردد.توقیف نمای

اطالعات مالی اشخاص  نزد رسید که مبلغ را توقیف کند، پاسخ این شد تا خواست در

 سپرده شدهکه یاز پرداخت مال تواند میتجارتخانه ن آنکهو دیگر  استمحرمانه  ،شرکت

) 360007621اسناد ملی، سند آرشیو سازمان(.دنقدام کقبض ا ، بدون دریافتاست

حقوقی  و نهادهاي رسمی فعال در کشور که گاه  شرواین هاي فرساینده بین  چالش

  . کرد می، این گونه بروز شد میالمصالحه وابستگان به خارج از کشور وجه

با برخی از رجال که  ها تاجرباشیموجود حکایت از آن دارد که اختالفات  هاي اهیگآ

بر سر دادوستد و معامالت خصوصی آنان به وجود آمده بود، با توسل به چنین 

. از جمله دعواي بکمز افندي تاجرباشی عثمانی با بسیاري از شد میگیري سازوکاري پی

به سرانجام نمی رسید، به این ترتیب  ها رجال قاجاري  بر سر وصول مطالباتش که سال

یدالملک بر سر وصول مطالباتش که با پشتیبانی ؤدعواي وي با م مانند. دش میگیري پی
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خان ) دعواي سلیمان360002640همان، سند(.شد میگیري ها پیسفارت عثمانی سال

تاجرباشی روس نمونه دیگري است از این گونه مشکالت که دستگاه دیپلماسی کشور با 

  ). 360005103همان، سند(آن روبرو بود.

ي حقوقی چون حق ها به روال ها سفارتخانهناگفته پیداست توسل وابستگان به 

، نارضایتی اي کاپیتوالسیون و تمکین ادارات و مقامات حکومتی در برابر چنین رویه

  .  کرد میایرانیان از ناکارآمدي و ضعف نهادهاي حقوقی و دادرسی کشور را تشدید 

ي در نظر گرفته شده ها در تجارت خصوصی خود از امتیازات و معافیت ها تاجرباشی  

براي بازرگانان و اتباع خارجی برخوردار بودند و افزون بر آن در برخی مواقع درصدد 

 ،قاسمآقا هنگامی کهنیز به عمل آورند.  هایی ند از این موقعیت  سوء استفادهآمد میبر

نه بار نفت را وارد تهران کند و از اخذ جواز از تاجرباشی سفارت روسیه خواست هفتاد و 

و را ضبط کردند. وي بررسی این مشکل را از طریق اگمرك خانه سرباز  زد، مال التجاره 

کرد تا آنان با وزیر امور خارجه مکاتبه نمایند و به این ترتیب  گیري پیسفارت روس 

  ).149ج  :1385(فهرست اسناد مکمل، کنند.مشکل را حل 

  

  ها تشکیک در روال .6

شیوه ي پس از آغاز جنگ جهانی اول در باب ها براساس برخی اسناد موجود در سال

 هایی عملکرد و اختیارات تاجرباشی  نزد برخی از ماموران وزارت خارجه تشکیک ،معرفی

 هاي سفارتخانهصورت گرفت. علل این تشکیک مشخص نیست. بدون تردید فشار 

و مشکالت ناشی از تکیه آنان به  ها تاجرباشیدعواهاي خصوصی  گیري پیخارجی در 

در این راستا یکی از این علل بوده است. گاه کسی چون  ها سفارتخانهحمایت 

که طلب قاسم خان تاجرباشی روس داده شود  آمد میخان مشیرالدوله به فغان درنصراهللا

- 27- 12- 5رجه ایران، سندآرشیو وزارت امور خاهمه روزه او منقطع شود( گیري پیتا 

  ق.)1317

به وزارت خارجه  اي محاکمات امور خارجه در نامه .ق1335در سال  :به عنوان مثال

 هاي سفارتخانهو از سوي  اند یی که تبعه ایران بودهها تاجرباشیموقعیت درخصوص 

وال ئخارجی در ایران به این سمت معرفی می شوند، اما در اداره مزبور سابقه ندارند، س

. در واقع نظر محکمه وزارت خارجه این بود که شودنماید که با آنان چگونه برخورد می
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طبق روال آن محکمه به امور شخصی که تبعه ایران است و به عنوان تاجرباشی دول 

  ه است.کرد میمعرفی شده است، رسیدگی ن خارجی

که آیا باید به دعاوي اینان در محکمه امور خارجه  کند میبا این حال کسب تکلیف  

رود که  گمان می) 360003807آرشیو سازمان اسناد ملی، سندرسیدگی شود یا نه؟.(

گیري علیه حق کاپیتوالسیون بود که مورد سوء استفاده آشکار این نظر براساس موضع

  .گرفت میبرخی ایرانیان قرار 

  

  بر کشور خارجیجر باشی، نماد  سلطه تا.7

در شرایط نابرابري  هجري 13ر سده ئیان دروابط اقتصادي و سیاسی ایران با اروپا

ي بسیاري بر ماهیت و شکل روابط جامعه ایران با ها قرار داشت و این امر آسیب

 هاي شیوهکه به  اي کشورهاي دیگر به وجود می آورد. فشار تدریجی و خردکننده

هاي ناشی از این عدالتیو بی شد میمختلف بر فعاالن اقتصادي و سیاسی ایران وارد 

توان و خاطر آنان را می فسرد. موضوع سلطه خارجیان بر جامعه مسلمانان و  ،موارد

نسبت به مسلمانان در مقوله کاپیتوالسیون و برتري حقوقی و  شان يمقدرات آن و برتر

ها از دو سو مورد توجه بودند: تاجرباشی،ه در این میان تجلی داشت ک ها سیاسی خارجی

 و از سوي دیگر، به عنوان نماد سلطه مناسبات تجاري خارجی بر بازار داخل از یک سو،

    در ایران.    خارجیاستفاده عمال سوء

بین مردم مشهد و عمال روس روي ق.  1317در سال در جریان برخی اختالفات که 

تعرضاتی علیه حاجی مجید تاجرباشی روس صورت گرفت که از جمله درب منزل  ،داد

وزارت امور خارجه و صدراعظم بارها  ،وي را آتش زدند. موضوع تا سطح کارگزاري

  .مکاتبه شد

ي مختلف بر تیره گی چهره خود نزد ناظران ها به روش ها تاجرباشیدر اغلب موارد 

و حقوق کنسولی بر  ها سفارتخانهخالت دادن آن روزگار می افزودند. تمایل به د

موضوعات شخصی و خصوصی، عدم تمکین در برابر نهادهاي رسمی کشور و زورگویی به 

  از این جمله است.  ها سفارتخانهرقبا و طرفین خود با توسل به نفوذ 

یافتند حق هاي خارجی تمایل میبه اعتبار بستگی به سفارت ها تاجرباشیگاه 

کنسولی را در امور مختلف تسري دهند. وقتی حاجی عباسقلی در قضیه ماترك قضاوت 

نامه مرحوم حاجی محمد حسن تاجرباشی دخالت کرد، آقا کاظم، وصی متوفی به وصیت
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رئیس محاکمات وزارت خارجه توسل جست تا موضوع را  ،الملکمیرزا باقر خان نظم

) این قضیه بدون تردید در 360005084آرشیو سازمان اسناد ملی، سند(.خاتمه دهد

ي أآقا کاظم امیدي به صدور ر آنکهزمره وظایف رسمی محاکم شرع بود که به دلیل 

ترجیح داد امري شرعی در محکمه عرفی امور  ،تشمطابق میل خود از آن محکمه ندا

قرار بود در موضوعی حساب  هنگامی کهها تاجرباشیحال خارجه بررسی شود. در عین

ي اداره محاکمات وزارت امور خارجه به سختی تمکین أر برابر نظر و ردهند، د

  ) ق.1317- 27- 12-30آرشیو وزارت امور خارجه، سند(.ندکرد می

گر آشکارا نشان ،ي آنان در امورها و زیاده روي ها تاجرباشیرفتارها و مواضع برخی 

داخلی ایران بود. سلطانوف تاجرباشی روس در اردبیل به  مسائلسلطه جویی آنان در 

عاقبت داد از هر کس طلب داشت آدم بفرستد و طلبش را وصول کند.خود اجازه می

(اسناد هاي او را سد کندرويحاکم آذربایجان مجبور شد به صورت ویژه جلوي زیاده

). در اسناد مربوط به دوره حکمرانی میرزا 1380:144الدوله، میرزا عبدالوهاب آصف

یات در مورد این وضعیت در آن ئالدوله در آذربایجان بسیاري جزخان آصفعبدالوهاب

،در گیالن نیز چنین وضعیتی در قضیه خواجه اسحق .خوردچشم میه نواحی ب

  تاجرباشی روس در رشت گزارش شده است.

  

  گیرينتیجه

بازرگانان برگزیده حکومت و به منظور تنظیم روابط بازرگانی عنوان تاجرباشی که به 

شتاب ومیالدي  19هجري/ 13در آغاز سده ،شد میءداخلی و خارجی اعطا

سیاسی و اقتصادي بین المللی که بازتعریف روابط بازرگانی و بازرگانان را  هاي دگرگونی

متفاوت با سابق شد.  ، دچار دگرگونی مفهومی و کارکرديکرد میدر نظام جهانی الزا

ها و که سمت نمایندگی اقتصادي و حقوقی دولت شد میلقب تاجرباشی به تجاري گفته 

  در کشور را بر عهده داشتند.  خارجیهاي سفارتخانه

پذیرش با این مسئله که تمایل شماري از تجار مشهور ایرانی براي  ارتباطدر    

مزایاي اقتصادي امتیازات و از ا هدف برخورداري ب خارجیسمت تاجرباشی کشورهاي 

گیري این همکاري به منظور ایجاد و بهرهیا ، گرفت میهمکاري با کشور مربوط صورت 

دوره قاجاري در فضاي ناایمن داخل ایراناقتصادي  هاي فعالیتبراي امن  اي از حاشیه

اجرایی وحقوقیواالتی مطرح بود که در آن میان نیازهاي ئس ؛گرفت میصورت 
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 تجار ایرانی به سمت تاجرباشی خود در ایران،خارجی براي انتصاب  هاي انهخسفارت

سمت نمایندگی  ،تجار بلندپایهسوي دیگر شماري از بیشتر قانع کننده بود. از

ند. اگر چه در شد میرا بنا به منافع امنیتی و اقتصادي خود پذیرا کشورهاي خارجی 

تعامل در قالب قاعده کاپیتوالسیون تعریف شده بود از منظر  هرحال چون این الگوي

  اقتصادي و فرهنگی پیامدهاي مخرب بسیاري در بر داشت.  سیاسی، اجتماعی،

  

  :و مآخذ منابع

ج، به کوشش 3)1380()(اسناد آذربایجانالدولهخان آصفاسناد میرزا عبدالوهاب

  .عبدالحسین نوایی و نیلوفر کسري، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

 :ایرج افشار، تهران :، به اهتمامچ.دوم، المآثراآلثار )1367(اعتمادالسلطنه، محمد حسن خان

  اساطیر.

لی، احمد توک :ترجمه ،م1828-1914روابط بازرگانی روس و ایران )،1369(لانتنر، مروین.

  . .بنیاد موقوفات افشارتهران

    زوار. :علی اصغر سعیدي، تهران :ترجمه ،ایران امروز)،1362(اوبن، ژان

  ،تهران : نشرعلم. پنجاه سال تاریخ ایران دردوره ناصري)،1357بابا (خانبیانی،

  .بنیاد دانشنامه جهان اسالم :،تهران6، جدانشنامه جهان اسالم)،1380(نیسی، نادیابرك 

:کیکاوس جهانداري، تهران :؛ ترجمهسفرنامه پوالك،ایران و ایرانیان)،1384(یاکوبپوالك،

  خوارزمی.

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

  ایران. 

  .سالمبنیاد دانشنامه جهان ا :، تهران1، جدانشنامه جهان اسالم)،1375(خلج، یوسف

نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز،  ،»والسیون در تاریخ ایرانپیتکا«، یوسفلو،رحیم

  .، شماره مسلسل 24، ش 1351تابستان 

  .نشر تاریخ ایران :تهران ،انجمن، ارگان انجمن ایالتی آذربایجان)،1384(منصورهرفیعی،

 ،بازرگانی هلند در عصر افشاریان و زندیاناختالف تجارتی ایران و )،1371(فلور، ویلم

  توس. :ابوالقاسم سري، تهران:ترجمه

روابط  تاریخ ؛ فصلنامه»تاریخچه وزارت امور خارجه ایران«)،1384(____________

  .24- 25خارجی، شماره
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اشرف افغان در تخت گاه اصفهان به روایت شاهدان )،1367(____________

  توس. :ابوالقاسم سري، تهران :ترجمه ،هلندي

، به 147-153، وزارت امور خارجه، مجلدات )1379(فهرست اسناد مکمل دوره قاجاریه

  وزارت امور خارجه. :عباسعلی عبداللهی، تهران وعلی موجانی : کوشش 

اسناد روابط ایران و روسیه از دوران ناصرالدین شاه تا سقوط )،1380(، فاطمهها قاضی

  .وزارت امور خارجه مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی :تهران .ق1344-1267قاجاریه 

اسناد روابط ایران و روسیه در دوران فتحعلی شاه و )،1380(____________

  .وزارت امور خارجهمرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی  :تهران .ق1240-1263محمدشاه قاجار 

 :غالمعلی وحید مازندرانی، تهران :ج، ترجمه2،ایران و قضیه ایران)،1362(ناتیل، کرزن، لرد 

  انتشارات علمی و فرهنگی.

، اسناد و حقایقی درباره الحمایگیآمیز تا تحتایران از نفوذ مسالمت)،1367(ویلهلملیتن،

  معین. :مریم میراحمدي، تهران :ترجمه ،م)1860-1919تاریخ نفوذ اروپاییان در ایران(

علی  :ترجمه ،دستورالملوك میرزا رفیعا)،1385(، اسماعیلمحمد وفسکی،کمارچین

  مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی. :تهرانکردآبادي،

به  ،شرح حال عباس میرزا ملک آرا برادر ناصرالدین شاه)،1355(آرا، عباس میرزاملک

  بابک. :کوشش: عبدالحسین نوایی، تهران

  سمت. :تهران ،تاریخ ایران در دوره صفویه)،1381(فردعباسقلی غفاري ونوایی، عبدالحسین 

 ،ایرانی که من شناختم، خاطرات و سفرنامه مسیو ب. نیکیتین)،1356(بنیکیتین،

  معرفت.:محمد فره وشی، تهرانترجمه: علی

  .وزارت امور خارجه :تهران ،ي تاریخی ایرانها عهد نامه،  )1350(غالمعلی،وحید مازندرانی

  .بنیاد دانشنامه جهان اسالم :تهران،6، جدانشنامه جهان اسالم)،1380(سیدرضاهاشمی،

) 1380(برتولد اشپولر، مهدي فرهانی منفرد،ویلم فلور،وحید انوشیروانیونیستانی، جواد 

بنیاد دانشنامه جهان  :تهران،6، جدانشنامه جهان اسالمجارت در ایران: پیش از اسالم؛ت

  .اسالم

از تاریخ شش پادشاه و  اي خاطرات و خطرات، نوشته)،1344(قلیمهديهدایت، 

  زوار.:تهران چاپ دوم،،از دوره زندگی من اي گوشه
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فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

سال دوازدهم ، شماره47 ـ تابستان 1390، صص  167- 143 



نمایندگی تجاری سفارتخانههای خارجی در دوره قاجاریه[footnoteRef:1] [1: 1- تاريخ دريافت مقاله:   5/4/1390                                 تاريخ پذيرش مقاله:  29/5/1390] 




                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شهرام یوسفی فر[footnoteRef:2]  [2: 2- دانشيار تاريخ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی E-mail:shyousefifar@yahoo.com] 


چكيده

تاجرباشی لقب و منصبی بود که تا دوره قاجاریه به برخی از بازرگانان بلندپایه ایرانی و مسلمان داده میشد و به عنوان نمایندگان حکومتی، روابط بازرگانی داخلی و خارجی را ساماندهی میکردند. با آغاز سده 13 هجری/19میلادی که دگرگونیهای نظام سیاسی و اقتصادی بینالمللی، ایران دوره قاجاریه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داد، موقعیت و جایگاه ایران در جامعه جهانی تغییر کرد و این امر، بخشهای مختلف جامعه از جمله بازرگانان ایران را در قبال نظام جهانی بازتعریف نمود. در این میان، لقب تاجرباشی که در ادوار پیشين کارکردهای مشخصی داشت، برای آن دسته از تجاری به کار برده شد که سمت نمایندگی اقتصادی و حقوقی دولتها و سفارتخانههای خارجی در کشور را بر عهده داشتند. مقاله حاضر، چرایی و چگونگی روند انتخاب تاجرباشی توسط دولتهای خارجی در ایران و نیز نقش و عملکرد متصدی این سمت در دوره قاجار را مورد بررسی قرار میدهد. 



واژگان کلیدی: تاجر باشی، نمایندگی تجاری،تجارت خارجی، قاجاریه، سفارتخانههايخارجی.




مقدمه 

تاجرباشی لقبی بود که به تجار برگزیدهای داده میشد تا به ایفای وظايف خاص در رابطه با صنف تجار شهرها بپردازد. بنا به قدمت قشر تجار در ایران چنین لقب و منصبی نیز از پیشینهای طولانی و البته پر فراز و فرود برخوردار بوده است و به همین ترتیب به مانند دیگر بخشهای متعلق به مناسبات بازرگانی در ایران، از تحولات خرد و کلان در دوره قاجاریه بینصیب نمانده است. تا کنون نقش، عملکرد و وظایف تاجرباشی در دوره قاجاریه  بررسی نشده  است.

کاربرد لقب تاجرباشی برای آن دسته از تجاری که به نمایندگی از حکومت، طرف مذاکره و معامله با بازرگانان داخل یا خارج از کشور بودند، پیشینهای طولانیـ حداقل از دوره مغولان ـ داشت. در ظاهر به  نظر میرسد کاربرد عنوان  تاجرباشی از دوره صفوی تا دوره قاجار مؤید همانندی کارکردی و ماهیتی دارندگان این لقب در دورههای مختلف  است، در حالی که مطالعه دقیق واقعیت دیگری را آشکار می سازد. این مقاله دستاورد مطالعهای در مورد لقب و منصب تاجرباشی در دوره قاجاریه است و البته چون نخستین مطالعه در این موضوع به شمار می رود، باید مباحث آن با کوششهای بعدی پرورانده شود.

طرح مسئله در این بررسی آن است که آیا پذیرش سمت تاجرباشی کشورهای خارجی توسط تجار مشهور ایرانی، با هدف برخورداری از امتیازات و مزایای اقتصادی همکاری با کشور مربوط صورت میگرفت، یا این همکاری به منظور ایجاد و بهره گیری از حاشیهای امن برای فعالیتهای اقتصادی در فضای ناایمن داخل ایران دوره قاجاری انجام میپذیرفت. 

در این رابطه سوالاتی به این شرح مطرح است: الف) دلایل اصلی سفارتخانههای خارجی برای انتصاب تجار ایرانی به سمت تاجرباشی خود در ایران چه بود؟ ب) چرا برخی از تجار بلندپایه حاضر به پذیرش سمت نمایندگی کشورهای خارجی میشدند؟ ج) پذیرش سمت تاجرباشی برای فرد چه مزایایی دربرداشت؟ د) وظایف تاجرباشی در دوره قاجاریه چه بود؟

 بحث در مورد این منصب با دشواریهایی روبرو است که از جمله اینکه اندک اطلاعات موجود به شدت پراکنده است و دیگر اینکه کاربرد لقب تاجرباشی در این دوره در دو ساحت کهن و جدید و آمیخته با یکدیگر به کار برده میشد و این امر وارسی اطلاعات متون و اسناد این دوره را با دشواری روبرو میکند. در این تحقیق براساس اندک اطلاعات موجود گوشههایی از ابعاد این موضوع، از منظر تاریخ اقتصادی و اجتماعی دوره قاجاریه مطرح  و بررسی می شود.



پیشینه کاربرد لقب تاجرباشی

پیش از صفویه

از دوره مغول عنوان ملک التجار و تاجرباشی برای بازرگانان نماینده حکومتی که وظایف تعریف شدهای در رابطه با تجار ایرانی و خارجی بر عهده داشت، به کار میرفت. این عنوان در ادوار بعدی از نظر کارکرد و نقش آن دگرگونیهایی به خود دید. پسوند باش یا باشی، در حکومتهای ترک در مورد مقاماتی که سرپرست یک گروه شغلی یا اداری  و حرفهای بودند به کار میرفت (خلج، 1375،523-522). در دوره  قاجاریه این عنوان برای استادان یا رؤسای گروههای پیشهوری در بازار مورد استفاده قرار میگرفت. (پولاک، 1368: 392)

القاب وکیلالتجار (برگ نیسی، 1380: 50- 49)  و ملکالتجار (مارچینکوفسکی، 1385: 431) تا دوره صفویه در مورد تاجری که به امور بازرگانی، تجار و مشکلات آنان رسیدگی میکرد، به کار میرفت.



دوره صفویه

ملک التجار مسئول حل و فصل امور تجار بود و امور مرتبط در بیوتات را تحت نظارت خود داشت. از این رو، از دارنده این لقب در زمره صاحب جمعان بیوتات و مقربالحضره یاد میشد و رسومی در حق وی  مقرر بود. (میرزا رفیعا، 1385: 259-258) این منصب از سوی حکومت به او واگذار میشد و ظاهرا در امور تجارتی و اقتصادی سمت مشاوره شاه را بر عهده داشت. (مارچینکوفسکی، 1385: 431)

رشد مناسبات بازرگانی داخلی و به ویژه رونق مناسبات تجاری با خارج از کشور و نیز حضور کمپانیهای هند شرقی در ایران، بر اهمیت و نقش این منصب در دربار و جامعه شهری افزوده بود. به نظر میرسد در برابر موقعیت کلیدی تاجرباشی در ساختار تصمیمگیری اقتصاد تجاری ایران بود که کمپانیهای خارجی حاضر در ایران، از جمله کمپانی هند شرقی هلند (فلور، 1367، 146، 61،59)، شخصی را با عنوان تاجرباشی (بازرگان باشی) برای تنظیم و مدیریت فعالیتهای تجاری خود در برابر طرف ایرانی تعیین کردند. 

 

دوره قاجاریه

تجار در دوره قاجاریه القاب متنوعی داشتند: امین التجار، معین التجار، ناظمالتجار، معتمدالتجار، مؤتمن التجار(ترابی، 1384: 51) یا  ادیبالتجار و فقیهالتجار. اینگونه القاب اعتبار اجتماعی برای فرد در بر داشت و گاه نیز به توارث منتقل میشد. ملک التجار زعیم یا رئیس تاجران شهر بود . اگر چه این لقب را حکومت اعطاء  میکرد، اما وی از اعتماد و حمایت بازرگانان بهره مند  بود و معمولا چونان رابط بین حکومت و تجار و اصناف ایفای نقش می نمود و در مقام داور در امور تجار و حکومت (ترابی، 1384: 51) عمل میکرد. در دوره قاجاریه کاربرد لقب تاجرباشی با ملکالتجار تفاوت داشت. عنوان تاجر باشی در مورد تجاری به کار میرفت که به عنوان نماینده تجاری دولت خارجی(ترابی، 1384: 51) در ایران عمل میکرد.

نزد برخی نویسندگان دوره قاجاریه این دو مفهوم با یکدیگر خلط شده است. به نظر میرسد پسوند «باشی» در ایران و عثمانی برای بزرگ و رئیس صنف یا یک دستگاه به کار میرفت. این اشکال رخ نموده بود، در حالی که عنوان تاجر باشی در این دوره در مواضع مختلف معنای متفاوت داشت. از جمله گاه تاجرباشی به معنای بزرگ بازاریان یا تجار بود، چنانکه ژان اوبن به این معنا اشاره میکند: «تاجر باشی، میرزا اسدالله ملکالتجار بازار را اداره میکرد». (اوبن، 1362: 81)

منصب تاجرباشی به مانند دوره صفویه در دوره قاجار وجود نداشت. تنها گزارش رسمی از این امر شرح اعتمادالسلطنه از القاب دوره ناصری است که عنوان تاجرباشی را ذکر کرده است، بدون آنکه نام متصدی آن را ذکر کند .(اعتمادالسلطنه، 1374: 312) 

در دوره قاجار تغییری اساسی در کاربرد و شمول این لقب رخ داد. به طور کلی، عنوان «ملکالتجار» از سوی حکومت به تاجر معتبر اعطاء میشد و از وی توقع میرفت در اداره امور تجاری و هماهنگ کردن فعالیتهای تجار شهر، به نحوی که منافع  تجار و حکومت تأمین شود، اقدام کند. عنوان«ملکالتجار ممالک محروسه» به تاجر بلندپایهای داده میشد که نقشی فراتر در این زمینه ایفا میکرد (پولاک ، 1368: 393/ برگنیسی، 1385: 51). در اثر رشد شتابان مناسبات بازرگانی داخلی و خارجی در این دوره و افزایش نقش و اهمیت تجار در زندگی اقتصادی و سیاسی، اعتبار و نفوذ اجتماعیـ سیاسی ملک التجارها در شهرها نیز بیش از پیش گردید و این امر بازتاب رشد توانمندیهای قشر تجار در برابر حکومت و تعریف فاصله معنادار با حوزه سیاسی را به طور ملموس تری آشکار میکرد. در همین راستا مفهوم و کارکرد دارنده لقب تاجرباشی که نمایانگر تمایل حکومت صفوی به برقراری ساز و کار نظارت بر قشر بازرگان مستقل بود، به کلی دگرگون و در الگوی متفاوتی ظاهر شد.

تغییر مهم در کاربرد و محتوای لقب تاجرباشی به دگرگونیهای سیاسی و حقوقی ارتباط داشت. وجه غالب کاربرد عنوان تاجرباشی در این دوره در مورد تجار ایرانی و غیرایرانی بودکه سمت نمایندگی تجاری کشوری خارجی را بر عهده داشت. تاجرباشیها از میان بازرگانان مشهور نواحی مختلف ایران یا بازرگانان آن کشورها که با جامعه ایران آشنایی داشتند، انتخاب میشدند. به طور معمول سفارتخانهها ترجیح میدادند تاجرباشی بومی را در درجه اول از تجار مسیحی یا یهودی برگزینند و البته تجار مسلمان سرشناس و با نفوذ نیز برای این منظور انتخاب میشدند. تجار ایرانی دلایل مختلفی برای پذیرش این نقش داشتند.

تاکنون نقش، عملکرد و وظایف تاجرباشیها در دوره قاجاریه مورد بررسی قرار نگرفته است. به احتمال شباهت لفظ و تداوم عملکرد تاجرباشی در حوزه بازرگانی، همانندی کارکردی و ماهیتی بین دارنده این لقب در دوره صفوی و قاجار را القاء نموده و این مانع از بررسی موضوع حاضر گردیده است. این در حالی است که طی  دگرگونیهای تدریجی اقتصادی و اجتماعی ایران در سده 13 هجری عنوان تاجرباشی در جریان دگرگونی معنایی خود، از معنای دوره صفوی فاصله گرفت و منحصر به آن دسته از تجاری شد که به عنوان نماینده بازرگانی سفارتخانههای خارجی در ایران انجام وظیفه میکردند. در ادامه این دگرگونی به آن دسته از بازرگانانی که سمت نمایندگی تجاری ایران در خارج از کشور را بر عهده داشتند، نیز تاجرباشی گفته میشد. اشاراتی مبنی بر اینکه تاجرباشی رئیس تجار ایرانی و حافظ منافع آنان در کشورهای خارجی بودند، در برخی از اسناد دوره میانی قاجاران (قاضیها،1380: 195-194) در دست است. 

به گونهای که آورده شد کاربرد عنوان تاجرباشی در دوره قاجار دچار پیچیدگیهایی است و دو حوزه معنایی وکارکردی کاملا متفاوت را در بر میگرفت و از این رو در ادامه بررسی این منصب منحصر در معنای کارگزاری تجاری دولتهای خارجی در ایران صورت خواهد گرفت.



1. نقش و عملکرد تاجرباشی 

1-1. تاجر باشی به عنوان یک تاجر 

تاجرباشیها به مانند دیگر بازرگانان کشور فعالیت میکردند. تاجرباشی روسها در تبریز، در ازاء طلب خود از فرزند یکی از اشراف آن حدود، عایدات و اداره روستای  خاچی را به مدت 20سال در اختیار گرفته بود (اوبن،1362: 123). خواجه سرکیس آقایوف، تاجر باشی روس نیز در سال 1306 ق. تقاضای اجاره داری صیادی رود ارس را به دولت ایران داد. (قاضیها،1380: 255-252). 

 آنان در ایران تجارتخانه داشتند و چون دیگر تجار به بازرگانی میپرداختند. مثلاً بکمز، تاجر باشی عثمانی در تهران تجارتخانهای داشت و چون فوت کرد، ورثه او  دریافت مطالباتش را از بدهکاران متشخص او پیگیری کردند. (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360002640) یا حاج میرزا محمود تاجرباشی در تبریز با انجمن ایالتی تبریز همکاری داشت و مسئول خرید و فروش غله شده بود. (رفیعی، 1362: 134)

در سال 1324ق. که در تبریز قرار شد غله مجتهد تبریز به فروش برسد، انجمن ایالتی تبریز حاج محمود تاجر باشی را مسئول حمل و فروش غله وی کرد. البته او مدتی بعد استعفاء داد. (رفیعی،1362: 124). حاج محمد باقر تاجر باشی، جزو نمایندگان طبقات شش گانه مردم آذربایجان در دوره اول مجلس شورای ملی بود. (انجمن، ارگان انجمن ایالتی آذربایجان: 68)



1-2. نمایندگی دول کامله الوداد

نفوذ مناسبات سرمایهداری اروپا در ایران طی سده 13 هجری (انتنر، 1369: 33-34)، جامعه ایران را از زوایای گوناگون دچار دگرگونی کرد. در رابطه با بحث حاضر، افزایش تکاپوهای بازرگانی داخلی و خارجی و اهمیت یافتن نقش و عملکرد بازرگانان در جامعه ایران، در کنار تلاشهایی که برای برپایی تنظیمات جدید به منظور ساماندهی  روابط بازرگانی ایران با کشورهای اروپایی صورت میگرفت، در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد. روابط بازرگانی ایران و کشورهای اروپایی بر اساس قراردادهای بازرگانی مشهوری که هر یک در شرایط خفت باری منعقد شدند، چارچوبها و سمتوسوهای خاص پیدا کرد.در دوره صفویه قرارداد تجاری با رعایت حق کاپیتولاسیون برای اتباع کشورهای خارجی در دستور قرار گرفت، اگر چه اخبار موثقی از اجرایی شدن آن در دست نیست. در دوره زندیه (سال 1176ق.) در ماده چهارم و دهم قرارداد ایران و انگلستان موضوع حق قضاوت کنسولی مورد توافق قرار گرفت. مفاد ماده چهارم چنین بود«... قروض بازرگانان انگلیسی و دیگران بایستی پرداخت شود و اگر دین خود را ادا نکند و آن در محل یا در بنادر ایران نباشد حاکم یا شیخ آن جا آن شخص را مجبور کند که دین خود را در اقرب زمان بپردازد و اگرشیخ یا حاکم در انجام دادن این دستور قصور ورزند مامور انگلیس اختیار احقاق حق دارد و میتواند مدیون را به پرداخت وام خود ناگزیر سازد». (وحید مازندرانی، 1350: 67) در ماده دهم نیز چنین آمده است «...مستخدمین و دلالها و دیگران که در نمایندگی کار میکنند از مالیات معافند و حکومت عمال آنها با خودشان است و کسی حق دخالت ندارد...». (وحید مازندرانی، 1350: 67)

یکی از بندهای مهم معاهدات مزبور ناظر به تعیین نمایندگیهای تجاری در کشورهای کاملهالوداد بود. روال کاپیتولاسیون موضوعی برای طرح و بررسی دعاوی با حضور نماینده کنسولی بود. (انتنر، 1369: 37-36) بر اساس ماده هشتم این قرارداد،  روسیه حق داشت کنسولگری و نماینده بازرگانی در هر جا که ضرورتهای منافع تجارتی آن کشور ایجاب کند، برگمارد. مامور مزبور حق استفاده از کلیه حقوق و مزایای آن مقام را که لازمه اجرای عملیات تجاری است، دارا بودند (همان، 34-33). اگر چه به دلیل اختلاف نظر دولت ایران و روس بر سر تفسیر این ماده، جریان استقرار کنسولگریهای روس در نواحی مختلف ایران با موانعی روبرو میشد، اما به هرحال فشار روسیه و دیگر کشورها این خواست را اجرایی کرد. این اصل به زمینه بسیار مناسبی برای  گسترش فعالیتهای اقتصادی غرب و رسوخ بیشتر مناسبات استعماری در ایران تبدیل شد. 

در دوره قاجار شماری از کشورهای اروپایی که منافع مستقیم اقتصادی در ایران داشتند، تاجر بلند پایه ایرانی را به عنوان نماینده تجاری خود در ایران انتخاب میکردند تا وظایف مختلفی را  به انجام رساند. متاسفانه وظایف، عملکرد و موقعیت این تجار در دوره قاجاریه به صورت شفاف گزارش نشده است و تنها باید بر پایه اطلاعات پراکندهای که وجود دارد، بررسی شود. این در حالی است که بررسی نقش و عملکرد تاجرباشیها در دوره قاجاریه به خوبی مسیر و روال رسوخ و تعمیق روابط سرمایهداری در پایین ترین قشرهای جامعه ایران را نشان میدهد و از این رو شناخت دقیق سازوکار نفوذ و چگونگی عملکرد مناسبات بورژوازی غرب در جامعه ایران، براساس بررسی دقیق چنین زمینههایی فراهم می گردد. 

حق قضاوت کنسولی، تبعاتی متفاوت از رونق بخشی به تجارت خارجیان در کشور و ایجاد امکان سوء استفاده برخی از آنان را سبب گردید.در مورد روسها این وضعیت دوگانه بیشتر صدق میکرد. بخشی از وظایف تاجرباشیها در این راستا تعریف شده بود. از جمله نیکیتین اشاره دارد که برخی از اتباع سودجوی روس با اتکاء به حق مزبور اعمالی را مرتکب میشدند که حتی به ضرر تجارت روس در ایران منجر میشد. به عنوان مثال: یک تبعه روس در رشت آبهای گاز دار تقلبی ساخته بود و در بطریهایی با آرم شرکت معروف روسی می فروخت. (نیکیتین، 1356: 88) تکیه برخی خلافکاران بر وضعیت حقوقی کاپیتولاسیون سبب میشد کنسولگریها بخشی از اقدامات خود را برای زدودن نتایج این امور صرف نمایند و برای پیشبرد موثر اقدامات خود از تجار صاحب صلاحیت استفاده نمایند. (همان، 89-88) گزارش نیکیتین درخصوص نحوه مدیریت امور حقوقی و کارشناسی اقتصادی کنسولگریها در ایران نشاندهنده اهمیت تجار مجرب ایرانی در حل و فصل مشکلات اتباع آن کشور در ایران است. (همان ،1356: 91- 90)



1-3. توسعه روابط تجاری بین المللی

بدون تردید تمایل کشورهای خارجی به انتخاب یک بازرگان صاحبنظر به عنوان نماینده تجاری در ایران، آشکارا در راستای پیگیری منافع ملی و منافع تبعه خود بود تا از این طریق شرایط مطلوب تری برای حضور مستقیم و موثر در ایران فراهم آورند. قرارداد ترکمانچای چارچوب حقوقی مناسبی برای این منظور فراهم آورد و کشورهای مختلف با تأسی به حقوقی که روسیه در زمینه تعیین نماینده تجاری در مناطق مختلف ایران به دست آورد، مناسبات بازرگانی خود را در ایران بسط میدادند. از اینرو ، افزون بر آنکه ضرورت بهرهگیری از حق تعیین نماینده دول کامله الوداد باعث تعیین نماینده تجاری در نواحی مختلف میشد، اما در هر حال مناسبات رشد یابنده بازرگانی در عرصه جهانی و رقابت کشورهای بزرگ نیز با اتکاء به نمایندگی تجاری باعث میگردید که تاجرباشیهای دوره قاجاریه به مانند ابزاری برای توسعه و رشد روابط تجاری کشورها در ایران نقش ایفاء نمایند.



1-4.  دشواری تنظیم روابط تجاری بین کشورها 

گسترش روابط بازرگانی میان ایران و کشورهای دیگر، به ویژه روس و انگلیس الزامات بسیاری  داشت. به گزارش کرزن در شهری چون مشهد کارهای کنسولی زیاد بود و صدها نفر از اتباع روس و انگلیس برای مقاصد تجارتی در آن شهر اقامت داشتند. (کرزن،1350، 241-240) کنسولها برای حل و فصل امور تجاری آن نواحی ایفای وظیفه میکردند. (اسناد میرزا عبدالوهاب آصف الدوله، 1380: 15 ) طبیعی است تنظیم روابط بین تجار خارجی و طرفین ایرانی که راه و رسم و روال اقتصادی، حقوقی و عرف خاص خود را داشتند، کاری بسیار صعب و پیچیده بود. (انتنر،1369: 35-34) از آن جمله ثبت و گواهی اسناد تجارتی (صورت حسابها، قراردادها و نظایر اینها) و حتی اسناد شخصی (وصیت، قرض و گروی) به ویژه نحوه رسیدگی به اختلافات تجاری بازرگانان خارجی با طرفین ایرانی که این امور معمولا با دردسرهایی روبرو بود. 

در این میان، موضوع حق قضاوت کنسولی بسیار مشکل ساز بود. دعاوی بین اتباع روسیه و ایران توسط قاضی ایرانی و در حضور مترجم سفارت و نمایندگی کنسولی انجام میشد. کنسولهای روس با ترجیح حقوق تجارتی روسیه، روال دادرسی را مخدوش میکردند و اختلافات دراز دامنی را پدید میآوردند. از این رو، انتخاب یک تاجر بانفوذ ایرانی جهت تکفل امور مزبور ضرورت  بسیار داشت. پیگیری مسائل کنسولی برای کشورهای ذینفع در تجارت و اقتصاد ایران بسیار حیاتی بود (لیتن، 1367: 273-268) و تاجرباشی مسئولیت اصلی در این رابطه  را بر عهده داشت. کنسولگریهای خارجی در ایران برای تنظیم روابط اتباع خود با طرفین ایرانی و نیز حل و فصل کلیه دعاوی و مشکلاتی که پیش میآمد از خدمات مشاورهای و کارشناسی تجار صاحبنظر بهره میبردند. به گفته نیکیتین کنسولگریهای روس در نظام کاپیتولاسیون تقریباً قائم مقام حکومت ایران شده بودند. (نیکیتین، 1356: 91) حل و فصل دعاوی حقوقی اتباع و تحت الحمایگان روس در ایران با طرفین مقابلشان از مهمترین چالشهای آنان بود، زیرا کنسولگریها ناتوان از ورود به دعاوی حقوقی و قضایی - که بیشتر جنبه تجاری داشت -  بودند. (همان: 94)   

از اینرو، تاجرباشی به عنوان صاحبنظر امور تجارتی باید به نمایندگی از کنسولگریهای مربوط اقدام میکرد. (همان ، 1356: 95) گزارش نیکیتین از نحوه عملکرد کنسولگریها در ایران در حوزه امور ثبتی و تجارتی(همان،  96) به خوبی نشان میدهد کنسولها تا چه اندازه برای پیشبرد امور خود به دانش و مهارت تجار محلیـ در کنار دیگر کارمندان محلیـ وابسته بودند.  



2. شیوه گزینش و عزل تاجرباشیها

2-1. انتخاب 

سفارتخانهها با روشهای گوناگون تاجر باشیهای خود را انتخاب میکردند. 

الف) در یک مورد سفارت عثمانی از کارگزاری و مأمورین محلی ایران در رشت درخواست کرد تا درخصوص صلاحیت حاجی میرزا محمود کاشانی تحقیق کنند که آیا وی میتواند به عنوان تاجرباشی عثمانی در آنجا ایفای وظیفه نماید یا نه؟ پس از طی مراحل لازم، اداره تشریفات وزارت امور خارجه به سفارت عثمانی چنین اعلام کرد: «وزارت امور خارجه در مورد حاجی میرزا محمودکاشانی، تحقیقات لازم را از رشت به عمل آورد و مشخص شد وی آدم لایق و درستی است و آن سفارت اگر مایل باشد میتواند وی را به سمت تاجرباشی گری خود به وزارت امور خارجه معرفی کند». (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360006773) چون نتیجه بررسیها مثبت بود (20 ذیحجه 1331ق) ، وی به کار گرفته شد. بررسی اسناد نشان میدهد سفارت عثمانی  پیش از این بررسیهای لازم را برای انتخاب فرد مورد نظر صورت داده بود و پس از حصول اطمینان از افراد مورد وثوق محلی، از وزارت خارجه  استعلام کرده است. 

پس از اینکه یک تاجر توسط سفارتخانه خارجی به عنوان «تاجرباشی» شهری انتخاب میشد، موضوع طی مکاتبهای رسمی به وزارت امور خارجه، به ویژه دایره محاکمات خارجه اعلام میگردید. در وزارت امور خارجه فرد معرفی شده بهعنوان نماینده تجاری کشور مزبور شناخته میشد. (همان، سند360003807) سفارت ایتالیا، حاج رحیم اتحادیه را به عنوان «تاجرباشیگری تجارت و تجار ایتالیا در تهران» تعیین و معرفی نمود و حکومت ایران نیز این مقام را تأیید کرد. (ترابی، 1384: 51)

به نظر میرسد دو کشور روسیه و عثمانی و سپس انگلیس بیشترین شمار تاجرباشیها را در شهرهای مختلف ایران به کار گرفته بودند. بدیهی است شهرهایی که در مسیر راههای اصلی بازرگانی ایران ـ خلیج فارس تا مشهد و تبریز ـ قرار داشتند، مراکز استقرار تاجرباشیها به شمار میرفت. اشارهای در تاریخ عراق عجم در این خصوص وجود دارد که «... بنا به اهمیت یافتن روابط تجارتی باخارجه، جهت تصفیه امور معاملات داخله با اتباع خارجه یک نفر کارگزار از سوی وزارت خارجه از تهران، مأمور به اقامت عراق شد که در حفظ حقوق اتباع دولتین مواظبت و محاکت نماید». (تاریخ عراق عجم، 1345: 407).

   

2-2. عزل 

گاه ممکن بود تاجر باشی سفارتخانهای از منصب خود برکنار شود. به عنوان مثال آقا قاسم شیروانی تبعه روس و تاجرباشی آن کشور، از این سمت برکنار گردید. گفته میشد پسرانش با بابیان بستگی داشتند. (کاساکوفسکی، 67:1355) به نظر میرسد سفارتخانهها در عزل تاجرباشیهای ایرانی از سمت خود، بیشتر دغدغه تأمین منافع اقتصادی کشور متبوع خود را داشتند و در عین حال رفتار درست تاجرباشیها و رعایت شئونات سفارتخانه متبوع نیز در ادامه همکاری آنان در این سمت تأثیرگذار بود. موردی از درخواست حکومت ایران برای عزل این افراد گزارش نشده است.   

  

3. وظایف تاجرباشی

وظایف تاجر باشیها در ارتباط با مأموریتهای سفارتخانه و قونسولگری کشورهای خارجی تعریف شده بود و از این رو بیشتر تاجرباشیها در نواحیای فعال بودند که یکی از این نمایندگیها در آنجا دایر بود. اروپائیان کنسولگریهایی را برای پشتیبانی از تجارت خود در شهرهای مختلف کشور دایر کرده بودند. به عنوان مثال انگلیس تا پیش از آغاز جنگ با ایران در شهرهای تبریز، تهران، بوشهر و سپس در رشت، اصفهان، شیراز و مشهد کنسولگری دایر کرده بود. روسیه در تبریز، رشت،تهران،بارفروش (بابل) و استراباد (گرگان) کنسولگری تاسیس کرده بود و عثمانی نیز در تهران و تبریز و دیگر شهرهای مهم نمایندگیهایی دایر کرده بود. (پولاک، 1368: 395) 

تاجرباشی در شهر و منطقه مورد نظر به عنوان رابط و نماینده حقوقی و اقتصادی دولت متبوع خود عمل میکرد و در آن میان، پیگیری دعاوی تجاری در محاکم مربوط و انجام برخی امور کنسولی مرتبط با وظایفش مهم تر می نمود.گزارش نیکیتین از وظایف کنسولگریهای روس در ایران نشان دهنده گستره کاری تاجرباشیها است. (نیکیتین، 1356: 89-88) 



3-1. نمایندگی در دعاوی تجاری

تاجرباشی باید در جلسات محاکم تجاری و گاه کنسولی اتباع دولت موردنظر که در ادارات مربوط تشکیل می گردید،  حضور یافته و در راستای تأمین منافع آنان تلاش کند. وی در این جلسات، عنوان نمایندگی و کارشناس اقتصادی را در جریان گفتگوها یا محاکمات مربوط به اتباع کشور مورد نظرش برعهده داشت. این وظیفهای دشوار بود و شخص باید در داوریهایی که معمولا به نفع طرف ایرانی نیز تمام نمیشد، به خوبی از منافع اتباع خارجی دفاع نماید. اسناد موجود حاکی از آن است که مرافعات حقوقی و مالی طرفین ایرانی و خارجی به شدت پیچیده و درازمدت بود و تسویه امور بین آنان به سادگی امکانپذیر نبود. هنگامی که موضوع استقراض یا روابط مالی اشخاص متنفذ با تجار خارجی به میان میآمد وظیفه تاجر باشی سختتر میشد. از جمله جریان تسویه قروض معتمد بقایا به مسیو کامطلی ـ تاجر تبعه ایتالیا ـ مدتها به طول کشید و پس از زمان بسیار سفارت ایتالیا به وزارت خارجه اعلام کرد که حاجرحیمخان اتحادیه، تاجرباشی سفارت ایتالیا با اختیار لازم درخصوص چگونگی اتمام این موضوع  با معتمد بقایا قرارهای بعدی را خواهد گذاشت. (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360001828) در مرافعه دیگری چون قاسم خان تاجر، محکوم  به پرداخت بدهی خود شد، مقرر گردید تاجرباشی روس این مبلغ را قبض و به اداره محاکمات خارجه تحویل دهد. (حدود سال1317ق.) (آرشیو وزارت امور خارجه ایران؛ 22-12-27-1317ق)

تاجرباشیها پیش از تشکیل بخشهای مربوط به محاکم کنسولی در وزارت خارجه، به همراه کنسول یا مترجم سفارت ذیارتباط در جلسات دادگاه حضور مییافتند تا از منافع تجاری اتباع کشور مورد نظر به نحو مطلوب دفاع نمایند.



    

3-2. نماینده کنسولی

تاجرباشیهای سفارتخانههای خارجی در ایران مسئولیتهای سنگینی در این رابطه بر عهده داشتند. گزارش ژان اوبن در مورد وظایف تاجر باشی روسها در ایران، گویا است، او میگوید: «...تاجرباشی در ایران، در مقابل قنسولخانهها، همان وظایفی را که نمایندگان ملت ما در مشرق بر عهده دارند، انجام می دهند. یعنی مسئول مهاجران و اتباع روسی وسخنگوی همه آنها است. در شمال ایران روسها تعداد تاجر باشیها را افزایش دادهاند و آنها را به عنوان نمایندگان کنسولی رسما به همه شناساندهاند. گاهی اوقات نیز در یک شهر دو تاجر باشی می گمارند، یکی برای مسیحیان و دیگری برای مسلمانان». (اوبن،1362: 123)

در میان اجزاء سفارت روس در تهران دو تاجرباشی فعال بودند: خواجه میکائیل تاجرباشی ارامنه و آقا قاسم تاجر  باشی مسلمانان. (اعتمادالسلطنه، 1374: 418) با آنکه روال تعیین دو تاجرباشی در سفارت روس را نمی توان رویهای عمومی در بین سفارتخانههای خارجی در ایران دانست، اما پیچیدگی امور تجاری و مشکلات ناشی از فعالیتهای اتباع خارجه در ایران، توسل به این شیوه را اجتناب ناپذیر میکرد. به عنوان مثال: در ولایت گیلان و شهر رشت که قنسولگری روسها فعالیت بیشتری داشت، دو تاجرباشی حضور داشتند. یکی از آنان تاجرباشی مسلمانان و دیگری برای ارمنیها بود. (نیکیتین، 1356: 86)

تاجر باشی امور مختلف تبعه کشور متبوع خود و به ویژه بازرگانان و فعالان اقتصادی را پیگیری میکرد. هنگامی که اموال ابوالقاسم نخجوانی در حسنآباد غارت شد، سلیمان خان تاجر باشی روس موضوع را در وزارت امور خارجه پیگیری کرد و با نامهنگاریهایی خواستار بررسی موضوع شد. (1335ق.) (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360002106) در شهر قزوین نظارت و رسیدگی به امور اتباع روس ساکن آن شهر ـاهالی بادکوبه و شیروان و غیره ـ به تاجر باشی روسها در شهرسپرده شده بود. (عباس میرزا ملکآرا، 1355: 164) در اردبیل نیز شاهد ازیانتس،تاجر باشی روس بر امور تبعه روس و گروه کوچکی از خانوادههای مسلمان که از قفقاز به ایران مهاجرت کرده بودند، نظارت داشته و از حقوق آنان دفاع میکرد. (اوبن، 1362: 124)

بر همین روال اشاراتی در دست است که حکومت ایران نیز یکی از تجار مجرب را بهعنوان تاجرباشی و نماینده تجاری ایران در خارج از کشور منصوب میکرد. در یک سند متعلق به دوره محمد شاه قاجار (قاضیها،1380: 195-194)، وظیفه متصدی این منصب چنین تشریح شده است : به دستور شاه، آقا حسین تاجر باشی مقیم ارزنهالروم، وظیفه «رئیس تجار» ایرانی در آن جا را بر عهده داشت و شغل مصلحتگذاری دولت ایران در آنجا نیز به وی واگذار شد تا امور جزییه را به تشخیص خود و امور کلیه را بنا به دستورالعمل دولت سامان دهد. (مورخ 1355ق.) حاجی مهدی تاجرباشی نیز ظاهراً در قفقازیه (قاضیها، 1380: 130) رتق و فتق امور تجار ایرانی در آنجا را برعهده داشت. 

  

3-3. تأمین مایحتاج سفارتخانهها 

بر پایه برخی اطلاعات پراکنده، تاجرباشی بنا به تجربه و مهارتش مسئولیت تأمین نیازهای مختلف سفارتخانهها و کنسولگریهای مربوط به خود را نیز بر عهده داشت. ازجمله: حسن آقا، تاجرباشی سفارت آمریکا در ایران خدمات مختلفی در این زمینه ارائه میکرد. به عنوان مثال وی در سال 1336ق./1918م. با مستر فرانسیس وایت، شارژ دافر سفارت قرار کنترات گذاشت تا به مدت هفت روز پنج خروار جو آماده کند و اگر تأخیری رخ داد معادل قیمت این مقدار جو و جریمه تأخیر آن را به سفارت بپردازد.این قرار در «اداره دول غیر مجاوره» وزارت امور خارجه ثبت گردید (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360005189).



4. جایگاه حقوقی و اجتماعی تاجر باشیها

4-1. برخورداری از حق قضاوت کنسولی 

تاجر باشی از موقعیتی حقوقی شبیه به اتباع سفارتخانه کشوری که برای آن خدمت میکرد، برخوردار بود. از این رو، دعاوی مربوط به شخص وی نیز در «اداره محاکمات امور خارجه» (همان، سند 360002365 )حل و فصل می گردید. بدیهی است این موقعیت به ویژه هنگامی که طرف دعاوی وی از رجال مملکت بود، بسیار مفید فایده و مثمر ثمر بود. گزارشهای موجود حکایت از آن دارد که پس از طرح دعاوی و صدور رأی به نفع شخص تاجر باشی، مبلغ مورد نظر در اسرع وقت از طلب کار دریافت و به وی تسلیم میشد. (همان، سند 360003144) امری که بنا به معمول برای دیگر بازرگانان آن روزگار صورت وقوع نمی یافت. بر همین روال مدعیان تاجرباشی نیز دعاوی خود را به جای پیگیری در محاکم عادی کشور، باید در اداره محاکمات وزارت خارجه مطرح و پیگیری میکردند. (همان، سند 360001382) این امر به خودی خود تا حدودی وضعیت مطلوب تری را برای تاجرباشیها فراهم می آورد تا در شرایط بهتری از منافع خود دفاع کنند. 

  

4-2. برخورداری از حمایت دولتهای خارجی در امور شخصی

تاجرباشی سفارتخانههای خارجی بنا به اهمیت و موقعیت سیاسی کشور متبوع در ایران، از حمایتهای پیدا و پنهانی سود میبرد. البته تاجر باشیهای روس و انگلیس از موقعیت برتری برخوردار بودند. با آنکه دعاوی حقوقی اینها و موکلانشان از مجاری رسمی پیگیری میشد، اما تسهیلات مختلفی که برای این منظور فراهم آمده بود، موقعیت ویژهای را در ایران برای آنان به وجود آورده بود. ذکر چند مورد در این خصوص توضیحی بر این وضعیت است.  

هنگامی که تاجرباشی روس در قزوین با آقا ابراهیم آبدارـ ملقب به امینالسطان ریاست راه شوسه و مهمانخانههای قزوینـ اختلاف پیدا کرد، از وی کتک خورد. عرب صاحب،ترجمان سفارت روس و میرزا محمد علی ،مستشار وزارت خارجه برای تحقیق در مورد این واقعه از تهران به قزوین فرستاده شدند. عاقبت با وساطت عباس میرزا میان آن دو صلح برقرار شد و مقرر گردید آقا باقر به منزل تاجرباشی رفته و از وی کسب رضایت نماید. (ملک آراء،1355: 164) 

دیگر گزارشها نیز دلالت بر چنین وضعیتی داشت: سیمون، تاجر باشی عثمانیها نیز که از مطیعالسلطنه مبالغی طلب داشت،(1324ق.)(آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360004281) و حاجی عباسقلی، پسر حاجی محمد حسن تاجر باشی روسها در قزوین که از محمد تقی خان قاجار مبلغی طلب داشت، (1303ق.) دعاوی خود را از طریق دفتر معاون محاکمات وزارت امور خارجه (همان، سند 360003500) پیگیری میکردند.

این سازوکار موجب میشد تاجر باشی امیدوار باشد طلب و  دیرکرد طلبش را از  متنفذترین مقامات و رجال کشور دریافت کند. در مورد مطالبات خواجه بکمز،تاجرباشی عثمانی از شاهزاده جلالالسلطنه و نادرمیرزا مظهرالسلطنه و دیگر درباریان، نصرالله مشیرالدوله وزیر امور خارجه به بدهکاران تأکید کرد باید طبق روال، طلب تاجرباشی از حقوق آنان کسر گردد. (سال 1319ق.) (آرشیو وزارت امور خارجه، سند 1-17-26-1319ق.)

در مواردی که رسیدگی به دعاوی طرفین دشوار میشد،موضوع به دخالت شاه و صدور فرمان در این خصوص می کشید. از جمله موضوع وقوع دزدی از دکان خواجه اسحق اسپیسف تاجرباشی روس در رشت، تا صدور فرمان از سوی مظفرالدین شاه بالا گرفت. آن سرقت در دوره ایالت مشیرالسلطنه وزیر خزانه بعدی رخ داد (حدود سال 1317ق.). این موضوع توسط حاکم و قونسول روس در کارگزاری گیلان پیگیری شد، اما به نتیجه نرسید. تاجرباشی و مقامات محلی روس عسگرخان تبریزی، فراشباشی رشت و داروغه و دالان دار کاروانسرا را مسبب دزدی معرفی کردند و بعدها عنوان کردند چون مشیرالسلطنه در دوره ایالت خود موضوع را پیگیری نکرده بود،  پس وی نیز مظنون بهشمار می رود. (همان، سند 5-10-2-1317ق.)

آن قدر فشار حکومت مرکزی و حاکم جدید گیلان یر عسگرخان زیاد شد که وی به ناگزیر از علما و تجار معتبر گیلان و رشت دو استشهادیه دال بر درست کاری خود و  شرح تلاشهایی که برای کشف سرقت نموده بود، ارائه کرد.(همان، سند 11-10-2-1317ق.) کنسول روس با کارشکنی مانع از به ثمر رسیدن تلاشهای مقامات امور خارجه ایران جهت حلوفصل موضوع و تعیین تکلیف ارزیابی میزان اموال به سرقت رفته میشد و شکایت مقامات به سفارت روس در تهران نیز تاثیری نداشت. (همان، سند 1-10-2-1317ق.)

مکاتبات سفارت روس در این موضوع تا دو سال بعد با صدراعظم ایران ادامه داشت (همان،سند7-10-2-1317ق.) و چون تلاشهای بعدی مشیرالملک،مقام وزارت خارجه برای ختم آن به جایی نرسید، (همان، سند 9-10-2-1317ق.) تاجرباشی به شاه التجاء کرد و شاه نیز به حاکم گیلان دستور داد سالانه بخشی از مبلغ خسارت تاجرباشی از مواجب مشیرالسلطنه وزیر بیوتات و خزانه عامره، کسر و توسط قونسولگری روس به وی پرداخت شود. (همان، سند 12-10-2-1317ق.) 

در مورد تاجرباشی روسها در مشهد نیز وضع چنین بود. چون درب منزل وی سوزانده شد، کنسولگری روس در مشهد و سفارت آنها در تهران، قضیه مزبور و دستگیری عامل ناشناس را پیگیری کردند و فشار زیادی بر صدراعظم کشور و حاکم خراسان وارد نمودند.  در نتیجه ،حاجی میرزا محمد خان بیگلربیگی از مقامش عزل گردید و بیش از 60 نفر دستگیر شدند و سرانجام  اکبر تبریزی خرازیفروش محبوس شد. سابقه بسیاری از تلگرافات رکن الدوله، حاکم خراسان با وزارت امور خارجه در سال 1317ق. اهمیت موضوع را برای سفارت روسیه نشان میدهد. البته روسها در مواردی که موضوع به کیان دولت و ملتشان ارتباط پیدا میکرد، با جدیت آن را پیگیری میکردند. اما در مورد تاجرباشیها این امر ارتباط مستقیم با منافع اقتصادی آنان در ایران داشت.

اهمیت موضوع از جنبه دیگری نیز قابل مطالعه است. در واقع با آنکه تاجرباشی یک سفارتخانه چنانچه تابعیت ایران را داشت و شکایتی از سوی وی طرح میشد، باید روند رسیدگی به اختلافات مزبور به کارگزاری خارجه ولایت مربوطه ارجاع میگردید. ازجمله در سال 1317ق. که جمعی از رعایای ارومیه از تعدیات حسن آقا تاجرباشی سابق روس به وزارت امور خارجه شکایت کردند، نصرالله مشیرالدوله وزیر امور خارجه رسیدگی به موضوع را به مؤتمنالملک کارگزار خارجه آذربایجان ارجاع داد. (آرشیو وزارت امور خارجه ایران، سند 15-10-1317ق.)

پیداست این روال تا چه اندازه اسباب نارضایتی را در بین فعالان اقتصادی و اقشار دیگر فراهم میکرد. ناگفته نماند اگر تاجرباشی از دربار طلبکار میشد، وصول آن حتی با دخالت سفارت روس هم امکانپذیر نبود.

سیمون آقا تاجر باشی عثمانی مطالباتش از دربار مظفرالدین شاه را تا سالهای مدیدی پس از مرگ وی دریافت نکرده بود (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360000847) و چون بحرانهای مالی و اقتصادی گروه اشراف و درباریان در دوره مشروطیت و پس از آن روی نمود، تاجرباشیها دردسرهای بیشتری را متحمل شدند و فشار دولتهای خارجی منجر به نتیجه مشخصی نمیشد. (آرشیو وزارت امور خارجه ایران، سند 3-21-27-1318ق.)

تعداد فراوانی مکاتبات بین سفارتخانههای خارجی با وزارت امور خارجه ایران وجود دارد که نمایانگر بی نتیجه ماندن پیگیریها و مکاتبات تاجر باشیها با مقامات عالی دربار ایران است.

بدون تردید روابط نامناسب این نمایندگان تجاری سفارتخانهها با درباریان ایران، بهویژه از سال 1317ق. به بعد، تأثیرات کم و بیش مشخصی را در مناسبات اقتصادی دولتهای خارجی با دولت ایران بر جای می گذاشت. 

4-3. جایگاه سیاسی تاجرباشیها

در واقع پیوستگی تاجرباشیها با سفارتخانههای خارجی و نفوذی که در میان بازار و بازاریان شهرهای مختلف داشتند، به آنها فرصت میداد در موقع مناسب بر امور سیاسی شهر تأثیرگذاری داشته باشند یا به عنوان افراد معتمد سفارتخانهها مورد مشورت آنان قرار گیرند. هنگامی که مخبرالسلطنه حکومت آذربایجان را داشت، تاجرباشی روسها در شهر، اطلاعات مبسوطی در مورد روند کارشکنی در کارهای حکومت محلی از سوی وزرای تهران ارائه کرد. (هدایت، 1344، 220)



5. چالشها

موقعیت و جایگاه تاجرباشیها در جامعه ایران و به ویژه در میان فعالان بخش بازرگانی ایران، شرایط تبعیض آمیز و دلسرد کنندهای را اشاعه میداد. در واقع این تبعیض تنها بازرگانان و بازاریان ایران را آزرده خاطر نمیکرد ،بلکه آن دسته از دیوانیان و مأموران اداری و بخش خصوصی که در ارتباط با فعالیتهای آنها قرار داشتند نیز این  اوضاع را تحمل نمیکردند. شماری از اسناد موجود در وزارت امور خارجه ایران حکایت از سرگردانی مأموران عالیرتبه آن وزارتخانه با حقوق تبعیض آمیز آنها دارد. 



5-1. حق قضاوت کنسولی

 موضوع حق قضاوت کنسولی و دیگر مواردی که نمایانگر سلطه مناسبات استعماری و برتری موقعیت اتباع خارجی در  ایران بود، به تدریج چالشهایی را در قشرهای مختلف اجتماعی برانگیخت. با آنکه امتیازات کنسولی و کاپیتولاسیون دیر هنگام لغو گردید، اما ابراز نارضایتی نسبت به این گونه مناسبات استعماری از همان ابتدا در سطوح مختلف جامعه و حتی دوائر حکومتی وجود داشت. اشاره شد که اسناد مختلفی در این زمینه موجود است. از جمله رئیس اداره کل محاکمات وزارت امور خارجه در گزارشی که در سال 1336ق. به مدیر کل وزارت  امور خارجه ارائه کرد، از تقاضای رئیس محکمه حقوق، مبنی بر لزوم مذاکره با سفارت روسیه برای جلوگیری از حضور تاجرباشیها در جلسات محاکمه دفاع کرد. در واقع نظر رئیس اداره محاکمات  چنین بود که:«موافق فصل هفتم عهدنامه ترکمانچای، سفارتها حق دارند یک نفر «ترجمانی» به محکمه بفرستند. نماینده سفارت روس دو نفر تاجرباشی که یکی مسلمان قفقازی و یکی مسیحی است، با خود بمحکمه می آورد. اگر چه هیچوقت محکمه آنها را در رأی خود  مداخله نداده است، ولی گاهی می خواهند اعمال نظریاتی بکنند. این تاجر باشیها حقوقی ندارند. بدیهی است که گاهی در بعضی دعاوی ذی نفع هستند و حضور آنها در محکمه باعث این می شود از مذاکراتی که در محکمه برای صدور رائی میشود، مستحضر شده، شاید به طرفین دعوا قبلاً میرسانند که تولید اشکالاتی میشود، منبعد محکمه حضور تاجرباشیها را نخواهد پذیرفت. مقرر فرمایند بسفارت... اعلام شود». (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360004339) از پاسخی که به این درخواست مدیرکل وزارت خارجه داده شده است، اطلاعی در دست نیست. در هر حال واضح است خواست تجدید نظر در روالهای مورد بحث جدی بود و به هر نحو ممکن در اساس آن قواعد تشکیک میشد.

  چالش دوم در برابر این روال به موضوعی دیگر ارتباط داشت: برخی از تاجرباشیها گاه در پیشبرد امور شخصی و پیگیری منافع خود از بستگیشان به سفارتخانه خارجی و حق قضاوت کنسولی بهره میبردند. این رویه  واکنشهایی متفاوت در پی داشت. به عنوان مثال هنگامی که حاج احمد قیصریه در پیگیری و طرح دعوای مالی خود با حاج محمد ابراهیم طهرانچی، مدعی تاجرباشی گری عثمانی در محاکم شرع به نتیجه نرسید، به اداره محاکمات وزارت امور خارجه شکایت برد. (همان،  360003807) در واقع برخی تاجرباشیها با اتکاء بر مصونیت قضایی خود به روند تضعیف و ناکارآمدی نهادهای حقوقی داخل کشور کمک رساندند.  

به تدریج زیادهروی شماری از تاجرباشیها در بهرهگیری از موقعیت ویژه در محاکم ایران، دستاوردهای ناگواری به بار آورد: یک بار خواجه بکمز، تاجرباشی سفارت عثمانی در ایران موضوع اختلاف بر سر راه آب  قنات درب منزلش را تا سطح اداره محاکمات امور خارجه و عالی ترین مقامات کشور ایران بالا برد.(آرشیو وزارت امور خارجه ایران، سند 11-26-1317ق.) قاسم خان تاجرباشی سفارت روس بر سر اختلاف پیش آمده در پرداخت اجاره دکانهای خالصه با دربار ناصرالدین شاه به زورآزمایی پرداخت. وی به مدت چهار سال دکانهای حکومت را در سبزه میدان به اجاره گرفته بود و از تخلیه و پرداخت اجاره بهای آنها نیز خوداری میکرد. با آنکه شاه دستوری در این خصوص صادر کرده بود، در نهایت حاجبالدوله برای حل این مشکل به اداره محاکمات وزارت خارجه متوسل شد و از سفیر روس خواست وی را به ادای دین وادار کند.(همان، سند 17-12-27-1317ق.).

اینگونه مسائل در اذهان ایرانیان و داوری آنان در مورد کسانی که به عنوان تاجرباشی سفارتخانههای خارجی فعالیت میکردند و در بسیاری موارد از موقعیت خود به ضرر دیگران و منافع کشور سوء استفاده میکردند، تاثیر گذار بود. 

 

5-2. حل وفصل اختلافات مالی و تجاری 

براساس چارچوب حقوقی که معاهدات بین المللی بر دولتمردان و ادارات تحت امرشان حاکم کرده بود، نمایندگان و وابستگان به سفارتخانههای خارجی رویههای خلاف معمول در پیگیری امور حقوقی و قضایی خود را در پیش میگرفتند و تاجرباشیها نیز در چنین فرصتی سود خود را می جستند. شماری از آنان برای پیشبرد امور معاملاتی شخصی از روش اعمال فشار به طرف معامله خود به صورت طرح شکایت در ادارات حکومت استفاده میکردند که طرف مقابل امیدی به خیر آن ادارات نداشت. از جمله در سال1330ق. سیمون گئورکیان تاجر باشی عثمانی از عبداللهخان اعتضاد حضرت مبلغی طلب داشت و  نفوذ وی سبب شده بود که امیدی به وصول آن مبلغ نداشته باشد. از این رو از رئیس محاکمات وزارت خارجه درخواست کرد بدون اطلاع اعتضاد حضرت از محل نقدینگی وی نزد تجارتخانه جمشیدیان، معادل طلب او را توقیف نماید تا بعداً به طلبکارش پرداخت گردد.چون از تجارتخانه جمشیدیان درخواست شد تا این مبلغ را توقیف کند، پاسخ رسید که اطلاعات مالی اشخاص  نزد شرکت، محرمانه است و دیگر آنکه تجارتخانه نمیتواند از پرداخت مالی که سپرده شده است، بدون دریافت قبض اقدام کند.(آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360007621) چالشهای فرساینده بین  این روش حقوقی  و نهادهای رسمی فعال در کشور که گاه وجهالمصالحه وابستگان به خارج از کشور میشد، این گونه بروز میکرد. 

آگاهیهای موجود حکایت از آن دارد که اختلافات تاجرباشیها با برخی از رجال که بر سر دادوستد و معاملات خصوصی آنان به وجود آمده بود، با توسل به چنین سازوکاری پیگیری میشد. از جمله دعوای بکمز افندی تاجرباشی عثمانی با بسیاری از رجال قاجاری  بر سر وصول مطالباتش که سالها به سرانجام نمی رسید، به این ترتیب پیگیری میشد. مانند دعوای وی با مؤیدالملک بر سر وصول مطالباتش که با پشتیبانی سفارت عثمانی سالها پیگیری میشد.(همان، سند 360002640) دعوای سلیمانخان تاجرباشی روس نمونه دیگری است از این گونه مشکلات که دستگاه دیپلماسی کشور با آن روبرو بود. (همان، سند 360005103). 

ناگفته پیداست توسل وابستگان به سفارتخانهها به روالهای حقوقی چون حق کاپیتولاسیون و تمکین ادارات و مقامات حکومتی در برابر چنین رویهای، نارضایتی ایرانیان از ناکارآمدی و ضعف نهادهای حقوقی و دادرسی کشور را تشدید میکرد.  

  تاجرباشیها در تجارت خصوصی خود از امتیازات و معافیتهای در نظر گرفته شده برای بازرگانان و اتباع خارجی برخوردار بودند و افزون بر آن در برخی مواقع درصدد برمیآمدند از این موقعیت  سوء استفادههایی نیز به عمل آورند. هنگامی که آقاقاسم، تاجرباشی سفارت روسیه خواست هفتاد و نه بار نفت را وارد تهران کند و از اخذ جواز از گمرک خانه سرباز  زد، مال التجاره او را ضبط کردند. وی بررسی این مشکل را از طریق سفارت روس پیگیری کرد تا آنان با وزیر امور خارجه مکاتبه نمایند و به این ترتیب مشکل را حل کنند. (فهرست اسناد مکمل، 1385: ج 149).



6. تشکیک در روالها 

براساس برخی اسناد موجود در سالهای پس از آغاز جنگ جهانی اول در باب شیوه معرفی، عملکرد و اختیارات تاجرباشی  نزد برخی از ماموران وزارت خارجه تشکیکهایی صورت گرفت. علل این تشکیک مشخص نیست. بدون تردید فشار سفارتخانههای خارجی در پیگیری دعواهای خصوصی تاجرباشیها و مشکلات ناشی از تکیه آنان به حمایت سفارتخانهها در این راستا یکی از این علل بوده است. گاه کسی چون نصراللهخان مشیرالدوله به فغان درمیآمد که طلب قاسم خان تاجرباشی روس داده شود تا پیگیری همه روزه او منقطع شود(آرشیو وزارت امور خارجه ایران، سند 5-12-27- 1317ق.)

به عنوان مثال: در سال 1335ق. محاکمات امور خارجه در نامهای به وزارت خارجه درخصوص موقعیت تاجرباشیهایی که تبعه ایران بودهاند و از سوی سفارتخانههای خارجی در ایران به این سمت معرفی می شوند، اما در اداره مزبور سابقه ندارند، سئوال مینماید که با آنان چگونه برخورد شود. در واقع نظر محکمه وزارت خارجه این بود که طبق روال آن محکمه به امور شخصی که تبعه ایران است و به عنوان تاجرباشی دول خارجی معرفی شده است، رسیدگی نمیکرده است.

 با این حال کسب تکلیف میکند که آیا باید به دعاوی اینان در محکمه امور خارجه رسیدگی شود یا نه؟.(آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360003807) گمان میرود که این نظر براساس موضعگیری علیه حق کاپیتولاسیون بود که مورد سوء استفاده آشکار برخی ایرانیان قرار میگرفت.



7. تاجر باشی، نماد  سلطه خارجی بر کشور

روابط اقتصادی و سیاسی ایران با اروپائیان در سده 13 هجری در شرایط نابرابری قرار داشت و این امر آسیبهای بسیاری بر ماهیت و شکل روابط جامعه ایران با کشورهای دیگر به وجود می آورد. فشار تدریجی و خردکنندهای که به شیوههای مختلف بر فعالان اقتصادی و سیاسی ایران وارد میشد و بیعدالتیهای ناشی از این موارد، توان و خاطر آنان را می فسرد. موضوع سلطه خارجیان بر جامعه مسلمانان و مقدرات آن و برتریشان نسبت به مسلمانان در مقوله کاپیتولاسیون و برتری حقوقی و سیاسی خارجیها تجلی داشت که در این میان ،تاجرباشیها از دو سو مورد توجه بودند: از یک سو، به عنوان نماد سلطه مناسبات تجاری خارجی بر بازار داخل و از سوی دیگر، سوءاستفاده عمال خارجی در ایران.     

 در جریان برخی اختلافات که در سال1317 ق. بین مردم مشهد و عمال روس روی داد، تعرضاتی علیه حاجی مجید تاجرباشی روس صورت گرفت که از جمله درب منزل وی را آتش زدند. موضوع تا سطح کارگزاری، وزارت امور خارجه و صدراعظم بارها مکاتبه شد.

در اغلب موارد تاجرباشیها به روشهای مختلف بر تیره گی چهره خود نزد ناظران آن روزگار می افزودند. تمایل به دخالت دادن سفارتخانهها و حقوق کنسولی بر موضوعات شخصی و خصوصی، عدم تمکین در برابر نهادهای رسمی کشور و زورگویی به رقبا و طرفین خود با توسل به نفوذ سفارتخانهها از این جمله است. 

گاه تاجرباشیها به اعتبار بستگی به سفارتهای خارجی تمایل مییافتند حق قضاوت کنسولی را در امور مختلف تسری دهند. وقتی حاجی عباسقلی در قضیه ماترک وصیتنامه مرحوم حاجی محمد حسن تاجرباشی دخالت کرد، آقا کاظم، وصی متوفی به میرزا باقر خان نظمالملک، رئیس محاکمات وزارت خارجه توسل جست تا موضوع را خاتمه دهد. (آرشیو سازمان اسناد ملی، سند 360005084) این قضیه بدون تردید در زمره وظایف رسمی محاکم شرع بود که به دلیل آنکه آقا کاظم امیدی به صدور رأی مطابق میل خود از آن محکمه نداشت، ترجیح داد امری شرعی در محکمه عرفی امور خارجه بررسی شود. در عینحال تاجرباشیها هنگامی که قرار بود در موضوعی حساب دهند، در برابر نظر و رأی اداره محاکمات وزارت امور خارجه به سختی تمکین میکردند. (آرشیو وزارت امور خارجه، سند 30-12-27-1317ق.) 

رفتارها و مواضع برخی تاجرباشیها و زیاده رویهای آنان در امور، آشکارا نشانگر سلطه جویی آنان در مسائل داخلی ایران بود. سلطانوف تاجرباشی روس در اردبیل به خود اجازه میداد از هر کس طلب داشت آدم بفرستد و طلبش را وصول کند. عاقبت حاکم آذربایجان مجبور شد به صورت ویژه جلوی زیادهرویهای او را سد کند (اسناد میرزا عبدالوهاب آصفالدوله، 1380: 144). در اسناد مربوط به دوره حکمرانی میرزا عبدالوهابخان آصفالدوله در آذربایجان بسیاری جزئیات در مورد این وضعیت در آن نواحی به چشم میخورد. در گیلان نیز چنین وضعیتی در قضیه خواجه اسحق، تاجرباشی روس در رشت گزارش شده است.



نتیجهگیری

عنوان تاجرباشی که به بازرگانان برگزیده حکومت و به منظور تنظیم روابط بازرگانی داخلی و خارجی اعطاء میشد، در آغاز سده 13 هجری/19 میلادی و شتاب دگرگونیهای سیاسی و اقتصادی بین المللی که بازتعریف روابط بازرگانی و بازرگانان را در نظام جهانی الزامیکرد، دچار دگرگونی مفهومی و کارکردی متفاوت با سابق شد. لقب تاجرباشی به تجاری گفته میشد که سمت نمایندگی اقتصادی و حقوقی دولتها و سفارتخانههای خارجی در کشور را بر عهده داشتند. 

   در ارتباط با این مسئله که تمایل شماری از تجار مشهور ایرانی برای پذیرش سمت تاجرباشی کشورهای خارجی با هدف برخورداری از امتیازات و مزایای اقتصادی همکاری با کشور مربوط صورت میگرفت، یا این همکاری به منظور ایجاد و بهرهگیری از حاشیهای امن برای فعالیتهای اقتصادی در فضای ناایمن داخل ایران دوره قاجاری صورت میگرفت؛ سئوالاتی مطرح بود که در آن میان نیازهای حقوقی و اجرایی سفارتخانههای خارجی برای انتصاب تجار ایرانی به سمت تاجرباشی خود در ایران، بیشتر قانع کننده بود. از سوی دیگر شماری از تجار بلندپایه، سمت نمایندگی کشورهای خارجی را بنا به منافع امنیتی و اقتصادی خود پذیرا میشدند. اگر چه در هرحال چون این الگوی تعامل در قالب قاعده کاپیتولاسیون تعریف شده بود از منظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی پیامدهای مخرب بسیاری در بر داشت.  
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