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Abstract 
After signing the constitutionalism decree and the ratification of the 
constitution, political and economic powers were reduced and according to 
the law, the royal financial rights were granted to him through the approval 
and supervision of the parliament. During the reign of Muhammad-Ali Shah, 
and in contention of his conflict with the constitutionalists, parliamentarians 
also limited his funds to threaten the political power of the king. The king 

sold and redeemed crown jewels in order to provide financial resources to 
advance political goals. With the end of minor despotism, the 
constitutionalists scrutinized crown jewels carefully and in a long process 
they did efforts to retrieve the jewels from the king and those who sold 
jewels or were taken to pledge. Russia and Britain showed a different 
approach to these efforts. The constitutionalism revolution guided the public 
opinion towards the crown jewels, and the jewels were turned from king's 
personal wealth to the national wealth that they were used by the monarchy 
under the supervision of representatives of the people. The present study 
Aims to Study that how constitutionalists deal with selling and pledging of 
jewels from him and what is the reaction of the Russian and British 
Governments to it. The method of this research is descriptive-analytical, and 
library resources and archival documents have been used in this study. 
  
Keywords: Muhammad-Ali Shah, Crown Jewels, Constitutionalism, 
Russia, Britain 
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خواهان و شاه با مشروطهمحمدعلي جواهرات سلطنتي در کشمکش ۀمسئل
 اسنادی( ۀمطالعروسیه و بریتانیا ) هایدولتواکنش 

 1سیدمسعود سیدبنکدار
 ، اصفهان، ایران.اصفهاناستادیار گروه تاریخ دانشگاه 

 06/1400 /30؛ تاریخ پذیرش مقاله: 02/1400 /06تاریخ دریافت مقاله: 
 پژوهشی -علمی 

 چکیده
پس از امضای فرمان مشروطیت و تصویب قانون اساسی به میزان زیادی از اختیارات سیاسی واقتصادی 

نظارت مجلس در اختیار وی قرار حقوق مالی شاه با تصویب و  ،قانون بر اساسپادشاه کاسته شد و 
نمایندگان  ،خواهانشاه و در کشاکش درگیری وی با مشروطهگرفت. در دوران سلطنت محمدعلی

شاه برای تامین منابع منظور تهدید قدرت سیاسی شاه منابع مالی وی را نیز محدود کردند. مجلس به
با پایان  جواهرات سلطنتی کرد. گذاریفروش و رهنمنظور پیشبرد اهداف سیاسی خود اقدام به مالی به

کردند و  به جواهرات سلطنتیخواهان با دقت بسیار اقدام به حسابرسی نسبت مشروطه ،استبداد صغیر
از شاه و کسانی که جواهرات به فروش  گیری جواهراتهایی را برای بازپسدر یک روند طوالنی تالش

ها رویکرد متفاوتی نسبت به این تالش بریتانیاو  روسیهم دادند.انجا رسانیده و یا به گرو برداشته بودند
جواهرات از  و به جواهرات سلطنتی را دگرگون کرد ومیانقالب مشروطیت، رویکرد افکار عم نشان دادند.

دستگاه سلطنت  مورداستفادهکه با نظارت نمایندگان ملت ثروت شخصی شاه تبدیل به ثروت ملی شد
اسناد و مدارک آرشیوی ای و کتابخانهپژوهش توصیفی تحلیلی است و از منابع  اینروش گرفت. قرار می

به سازماندهی اطالعات و  ،کافیآوری اطالعات پس از جمع روش این. در استفاده شده است
 .تحلیل آنها پرداخته شده استوتجزیه

 .روسیه، بریتانیا ،مشروطه، شاه، جواهرات سلطنتیمحمدعلی: واژگان کلیدی

 . مقدمه1
 بیان مسئله.1-1

قانون  نیتدو و م1906در سال  شاهنیپس از صدور فرمان مشروطه توسط مظفرالد
لحاظ  به یقانون اساس که آنجا از ارات پادشاه کاسته شد.یاز اخت یادیزان زیبه م ،یاساس

ه مشخص نشدآن  اتیاز جزئ یاریه شده بود بسیسرعت تهبه یزمان یهاتیمحدود
ه یز تهین یقانون اساسمتمم  ن ماهیدچن یشاه در طنیدرگذشت مظفرالد پس از.بود
، یاساس قانون اساس د. بریرس یو به امضای جانشین او یل باطنیرغم مید و علیگرد

وزرای دولت  به را کشور ییامور اجرا ،ست به سلطنت پرداختهیبایپادشاه مشروطه م
 داشته باشد. امور کشور نظارت ۀیبر کل یمل یمجلس شوراو  واگذار کند

و پس  انتقال یافتهکل کشور  ۀخزان بهدولتی  یآمدهادر ۀیکل یاساس قانون اساس بر
 یشد. از همان ابتدایآن داده م برداشت از ۀب بودجه در مجلس به دولت اجازیاز تصو

اختالفات پس از مدتی  و و مجلس دوستانه نبود یان ویم ۀشاه رابطیسلطنت محمدعل
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ندگان مجلس ی، نماخواهانضد مشروطهتحرکات شاه بر شدن با افزوده.آنها بیشتر  شد
برضد  او یهاتیتحرکات و فعال ۀشاه از دامن یکردن منابع مالنمودند با محدود یز سعین

ون مالیه در این زمان حقوق و مستمری شاه توسط کمیسیخواهان بکاهند. مشروطه
نظر خوشی  لس کههمین اساس نمایندگان مج گردید. برمجلس، تنظیم و تصویب می

به  اوچه محدودکردن قدرت مالی ات او نداشتند، برای هرشاه و اقدامبه محمدعلی
که در حدود  دولت را نمودند که موجودی خزانهالوزرا و وزیر مالیه وقت، تکلیف رئیس

شاه از اجرای لیه منتقل نمایند. ابتدا هزار تومان بود از خزانه اندرون به وزارت مادویست
مأمور اجرای  فرمان مجلس و انتقال موجودی خزانه سرباز زد و به یکی از افرادی که

(. 616-615: 1367السلطنه،  احتشام) «خواهم مردمن از گرسنگی » ، گفت:قانون مجلس بود
یرغم اش، وی مجبور گردید علحقوق و مقرری بارهان، به شاه درسرانجام با دادن اطمین

 The National Archive) های خزانه موافقت نمایداش با انتقال پولمیل باطنی

F.O416/34/441.) 
. شاه برای شدتربحرانی ازپیشبیشخواهان رابطه شاه و مشروطه ،زمان گذشت با

 فدار خود نیازمند منابع مالی بود؛کردن نیروهای طرخواهان و منسجممبارزه با مشروطه
، برای تحدید کردندسعی میمنابع مالی کشور،  داشتناما نمایندگان مجلس با دردست

شاه،  که  یطین شرایچن .درمالی او را هم محدود نمایندقدرت سیاسی پادشاه، قدرت 
ب مجلس را نداشت به یها بدون تصویافت وام از خارجیامکان برداشت از خزانه و در

 رفت. یجواهرات سلطنت یعنیار خود یتحت اخت یمنبع مال ترینمهمسراغ 
اد یز آنها ا «اسباب سلطنت» انوکه در دوره قاجار تحت عن یجواهرات سلطنت

 متعددی انمنصبهرچند در آن دوره، صاحبند؛تملک شاه بودطور کامل دربه ،شدیم
 ینظرات و یمنصوبان شاه و مجر هااما همه آن ؛نداز جواهرات بود اظر بر حفاظتن

تا ) هلن سلسیپادشاهان ا دربار قاجار، یبرا یمشکالت مال باوجود ن دورهیطول ادربودند.

استفاده  از جواهرات سلطنتی، خود یرفع مشکالت مال یبرا (شاهنیناصرالد ۀان دوریپا
در در این میان،  ند.یافزاین مجموعه بیرا بر ا یاقالم داشتند تا یک سعیبلکه هرکردندن

از مواجب سربازان اقدام به ضرب سکه  تأمینشاه برای مظفرالدین ،سابقهاقدامی کم
جواهرات سلطنتی را در بانک آالت خزانه کرد و حتی مخفیانه مقداری از  زرینه

؛ 174-1/173 :1371آبادی، دولت ؛34-1/32 :1371ابتهاج، ) شاهنشاهی به گرو گذاشت

 .(1/236 :1362السلطنه مافی،نظام
خود با  یمبارزات یهانهیهز تأمین و ط موجودیاز شرا خروج یبرا نیز شاهیعلمحمد
وی در  ،ر همین راستاد رفت.خواهان به سراغ استفاده از خزانه جواهرات مشروطه

تی نمود که چگونگی گذاری جواهرات سلطنچندین مرحله اقدام به فروش و رهن
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، موضوع پژوهش و گروگذاردن  جواهرات از سوی ویخواهان با فروش برخورد مشروطه
 گیرد. دربرمیحاضر را 

 پژوهش ۀپیشین.1-2

ذکر صورت بسیار مختصر به شده تنها بهتحقیقات انجام اکثر روپژوهش پیش دربارۀ
و تاکنون جزئیاتی درباره این  اندبسنده کرده شدن جواهرات گذاشته گرو بهکلیت 

خاطرات و اسناد مبتنی بربیشتر مذکور هایپژوهش ؛ چراکهجریانات انتشار نیافته است
 ازجملۀاند.را نداشته داخلی و امکان دسترسی به اسناد و مدارک مرتبط اندخارجی بوده
موضوع جواهرات تنها به  در است که نی، در انقالب مشروطیت ایران،رضوا هااین پژوهش

ها سخنی به گیری آناز وضعیت جواهرات و چگونگی بازپس ذکر کلی پروتکل پرداخته و
 .(192-191: 2536رضوانی،) میان نیاورده است

در خصوص  استتری به ذکر وقایع مشروطه پرداخته طور مفصلکه بهنیز زادهملک
وط به خروج شاه تنها هنگام جریانات مربسلطنتی  تگیری جواهرابازپس چگونگی

گرفتن جواهرات نزد شاه در سفارت روسیه صورت کلی به نحوه تحویلمخلوع از کشور به
-7/1280-6:  1363زاده، ملک) دهدمسائل دیگر مطالبی ارائه نمیاشاره کرده است و از 

1281.) 

 ضرورت پژوهش .1-3

مجموعه جواهرات ملی ایران یکی از ارزشمندترین مجموعه جواهرات موجود در دنیا 
 همه این بااست. داشته  توجهیقابلاست و این مجموعه دروقایع تاریخی ایران حضور 

ه مشروطه تاکنون پژوهش جامعی پیرامون نقش جواهرات سلطنتی در وقایع مربوط ب
و منابع تاریخی به بر آن است تا با استفاده از اسناد  پژوهش اینانجام نپذیرفته است.

 بپردازد،خواهان های شاه با مشروطهجواهرات سلطنتی در کشمکشش بررسی نق
و همچنین مشخص کند  را مشخص نماید در این جریانات بریتانیارویکرد دول روس و 

 .استها به چه صورت بوده جواهرات سلطنتی در این درگیری نقشکه 
 گروگذاردن جواهرات سلطنتي. 2

 شاه درگروگذاردن جواهرات سلطنتياقدام محمدعلي. 2-1

گرفتن هنگام قرار خزانه دولتی،اختیارش در مورد دادن از دست واسطۀبهشاه یمحمدعل
جواهرات از  یامنا ۀیکل که آنجا از رفت. یسراغ جوهرات سلطنت به یمال یدر تنگنا

 یاسناد مربوط به جواهرات در دربار نگهدار هیکل آمدند ویم حساببه دربارکارگزاران 
خواهان، اقدام به فروش و توانست بدون اطالع مجلس و مشروطه، شاه میشدیم

پس از  خود نیاز موردآوردن وجه دسته برای ب وی د.یجواهرات بنماگذاردن رهن
ک انتخاب بان .به رهن گذاشت در بانک استقراضی را جواهرات ناامیدی از تجار داخلی،

خواهان، با شاه ها در مبارزات شاه با مشروطهبود که روس جهت آن ازاستقراضی 
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البته  ماند.کرد که جریان این استقراض پنهان میمیهمراهی کامل داشتند و شاه گمان 
 به بریتانیاتند. هم توافق نظر نداشباتانیا یبرام شاه، دو دولت روس و این اقد بارهدر

مشروطه بود، در مواردی با که دارای سیستم پارلمانی و سلطنت آن واسطه
اما دولت روسیه در سرتاسر دوران انقالب مشروطیت  کرد؛خواهان همراهی میمشروطه

 و کمک مالی پرداخت وام بارهداد. درخواهان ادامه میخود با مشروطه به مخالفت علنی
طور علنی و با تصویب مجلس به دولت معتقد بود که وام باید بهیتانیا دولت برشاه،  به

دانست شاه با این پول می کرد زیرامخالفت می داده شود و با دادن وام پنهانی به شاه
عمده از بب س» ؛نویسدمیزاده در این مورد . تقیخواهد مخالفانش را نابود نمایدیم

عهدنامه داشتند. کمک بزرگ آنها به مشروطه این شد که شاه این بود که انگلیس با روسیه رفتن بین
، ولو محرمانه چیزی بدهد آنها خواستگرفتند. حتی بانک روس اگر می روسها راجلو هر نوع کمک 

ها یکی از افرادی در یکی از این افشاگری. «فهمیدند. این بود که عرصه را بکلی تنگ کردندمی
گذاشته اطالع داشت صورت همه این وثیقههب که در بانک روس بود و از جواهرات

زاده، تقی) شد و باعث تشویش دولت روسیه کردجواهرات را در بحبوحه مشروطه منتشر

 برعکس دولت بریتانیا، دولت روسیه برای کمک مالی و پرداخت وام به .(146-147: 1368
نمود. شاه از بانک استقراضی خواهان، اظهار آمادگی میمشروطهکردن وقمعشاه و قلع

وامی به مبلغ  ،جواهرات سلطنتیگذاشتن بخشی از کرد تا در قبال وثیقهدرخواست 
 .The National Archive F.O.416/34/441 p303&F.O) هزار تومان به وی بدهند150

416/34/64 p35). 

با خفت بسیار « واقعه توپخانه» انداختن راهپول، برای  تأمینشاه، برای  رو این از
راضی قرار داد و توانست مبلغ مقداری از جواهرات سلطنتی را وثیقه بانک استق

ه و مبالغی که در قبال آن وام داده شد ان وام بگیرد. سیاهه این جواهراتهزار تومشصت
رای دوست شاپشال ب ،این سند بر اساسنقل کرده است. سند یکبود را ادوارد براون از

دوازده روز طول کشید، با آبروریزی و پس از مراجعات تلگرافی که تا ده »]...[:خود نوشت
بر بادی حیثیت ایران در انظار مدیر بانک و سفیر روسیه، با دادن هزارگونه توضیحات 

تنه ملکه ها ناگزیر به قبول شده نیمن، روسایرا هزارسالهپنجاهی از طرف سلطنت و
شاه حمدعلیمبلغ موضوع بحث به اعلیحضرت م ایران را نیز گرفته، آنگاه حاضر شدند

در دومین روز  که افزود اششاپشال در ادامه نامه(. 173-172: 1338براون، ) «بپردازند
د نیز به مبلغ یسبیح مروارحادثه توپخانه مبلغ وام آماده شد و قرار بود سه ت

تحویل مقامات بانک  زیرجواهرات  نهایت دراما گذاشته شود؛ گروهزارتومان بهبیست
 شاه وام داده شد. هزار تومان به مبلغ شصت استقراضی روسیه گردید و
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 تومان  5000 نشان و تمثالهای شخص اعلیحضرت  -1»
 تومان 20000 ایران( )ملکه ملکه جهانعلیاحضرت  زروزیور -2
 تومان 20300 السلطنه(دار مخصوص عدلخزانه جمعیابوابیح مروارید )از سه تسب -3
 تومان 15000 سه یا چهار قطعه جواهر دیگر  -4

 .(Brown, 1910:170&171؛همان)«تومان 60300جمع: 

تهران، به ،کاردار سفارت بریتانیا در های مارلینگدر راپورت کلیت این ماجرا
ست. وی در گزارش خود به به تایید رسیده انیز بریتانیا خارجه  سرادواردگری، وزیر

دیگر تردیدی باقی نمانده که جواهرات شاه به بانک »نوشت:م1907دسامبر17تاریخ 
 The National Archive ) «روسی فروخته شده یا به گرو بانک روسی درآمده است

F.O.416/34/378&F.O 416/34/387). 

م 1907گذاری جواهرات از سال دهد که جریان وامبررسی اسناد داخلی نشان می
جدی مشروطه  مخالفانآغاز شد. نقش اصلی در این جریان بر عهده همسر شاه و از 

زیه هیکه شاه بعدها مدعی بود جزء جواهرات ج ،این جواهراتاولین بخش از بود.
توسط شاپشال  و مرحلهدر د م1907جهان در سال  به دستور ملکه همسرش بوده است
بود که مقداری ابتدا دستور داده جهان  ملکه به رهن گذاشته شد. نزد بانک استقراضی

 تاجر مزبور مبلغ پیشنهادی و نرخ تنزیلگرو بگذارند.  یکی از بازرگاناننزد  جواهر را 
بعد از چند روز جواهرات را در بانک دستور داد  لذا ؛واقع نشد جهان ملکه قبول مورد

س بانک استقراضی رئی ۀشاپشال به خان ذکور توسطگرو بگذارند. جواهرات م استقراضی
داد و جهان  تحویل نمایندگان ملکه هزار تومانبانک پانزده .و ارزیابی شدبرده شد

بعد از چهار روز در  ر گرو بانک قرار گرفت.د جهان نمایندگان ملکه مهر به سرجواهرات 
در  .ر دیگر در بانک به گرو گذاشته شدپارچه جواه 27جهان  ملکهبه دستور  مرتبه دوم

رسیدها تحویل  ر تومان توسط بانک پرداخت شد وهزامقابل این جواهرات مبلغ بیست
 .(k65-p3-13.1,13-1327 استادوخ:) شاپشال شد

از خزانه جواهرات سلطنتی استخراج  شاه جواهرات دیگریردی دیگر به دستورادر مو
 های اعلیتسبیح ازجملهبه رهن گذاشته شد در بانک استقراضی  توسط نزدیکان شاه و

-1327استادوخ:  ؛7208/295: ساکما) شاه هندی بودتسبیح مروارید اکبر شدهبه گروگذاشته

k65-p-3-7). نیرالدوله  راسه رشته  های اعلیاز این تسبیح در گزارشی آمده بود که
و مابقی شش  ومان در بانک به گرو گذاشته بودهزارتده انتظام کار قشون به برایظاهرا 

 ؛7208/295ساکما:؛ k65-p-3-21-1327:  استادوخ) بفروشند بود کهرشته را شاه دستور داده 

در تحقیقاتی که بعد از پایان استبداد صغیر  بین این در .(4/2720: 1377السلطنه، عین
در ا قطعه زمرد سلطنتی ر 460تعداد  1909آوریل19که درانجام گرفت مشخص شد 

 شاه و ملکه؛ اما به دلیل نارضایتی بودند هزار تومان به گرو گذاشتهبیست مقابل دریافت
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 استقراضی پرداخت کرده زمردها را از بانک پول را و بهره اصل شدهدادهجهان از مبلغ 
 .(k65-p-2-44-1328  :استادوخ) تحویل ملکه دادند

دیگری از بخش  به رهن بانک استقراضی گذاشته شد، شاهکه جواهراتی  از غیر به
 متهم اصلی در .رساندبه فروش  شمنظور پیشبرد مقاصدجواهرات سلطنتی را نیز به

ی به شاه پیشنهاد داده بود که وبود. ،شاه زن پدرعمو و  ،میرزافروش جواهرات، کامران
نیز مقداری از شاه  تواند مقداری از جواهرات سلطنتی را به قیمت مناسب بفروشد.می

شاه و عمه « ایران ملکه» را برای فروش در اختیار وی قرار داده بود. ازمردهمرواریدها و 
شاهد گفتگوی  بود، هشاه مخلوع به سفارت روسیه رفت دیدار یبراکه  همسر ظهیرالدوله

ی سلطنتی مرواریدها و زمردها به شارژدافر روس درباره پاسخ میرزا برایشاه با کامران
یک روز »:ایران گفته بودبه ملکه های قبلی خودپاسخبر  تأکیدضمن  میرزاکامران بود.

هزار تومان گفتم وپنجفروشد به بیستشاه دیدم سه تا زمرد شاه دارد می ،من رفتم باغ
هزار تومان، فتم فروختم به یک فرنگی به پنجاهاینها را به این ارزانی نفروشید! من گر

خواستند بفروشند من گرفتم دادم شدّه میهم مروارید پولش را دادم به شاه قدری 
گویند تو تمام خواهان[ میم حاال حضرات ]مشروطهکرده به قیمت خوب فروخت

ظهیرالدوله، ) «جواهرات را دزدیدی و فروختی، یا باید پولش را بدهی یا عین جواهرها را

1351 :441.) 
گونه که ا مشهود است چراکه همانزمیرین اظهارات نیز عدم صداقت کامراندر ا

رشته بودند و به ریسمان کشیده شده  از قبل مذکورمشخص خواهد شد مرواریدهای 
اتهام وی در تصرف نسبت به مرواریدهای  مؤیدمیرزا کردن مجدد آنها توسط کامران

شاه در دستگاه ناصرالدین شدننیز که پس از کشته (ملیجک) السلطانعزیز سلطنتی بود.
ها و زمردهای سلطنتی میرزا در فروش مرواریدنقش کامران کرد،خدمت میزا میرانکامر

را که  ای از زمردهاشد وی کیسه. گفته می(2/1598: 1376عزیزالسلطان،) کندمیتائید  ار
هزار تومان خریداری وهشتت داشت با نامی جعلی به مبلغ چهلتومان قیم هزار160

: 1351؛ ظهیرالدوله، 2821-2820-2765-2744-2720-4/2687 :1377السلطنه، عین) کرده بود
 .(1598-2/1591 :1376؛ عزیزالسلطان، 436-438

 1، سر جورج بارکلیبریتانیا وزیرمختارطبق گزارش خریدار خارجی جواهرات  بارهدر 
 وبه نام ریچارد  بریتانیاییشد یک تبعه گفته می م1909، مورخ 2سرادواردگری به

طور محرمانه برای خرید جواهرات شاه مشغول مذاکره بودند. به، کتابچیشخصی به نام 

                                                           
1. Sir G. Barcly 

2. Sir Edward Grey 
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 The National) اندبوده «1کارتیر»در استخدام جواهرفروشی  آنهاکه  شدگفته می

Archive F.O. 416/40/65&70). زمانی که  ریچارد نویسددر این مورد میزاده تقی
را به تهران  جواهرات سلطنتی را دارد، خود شاه قصد فروشفهمیده بود محمدعلی

د گفتگو شد. ای بود برای خرید جواهرات وارارآزمودهخان که فرد کرسانید و با کتابچی
شاه برسد خواهد هیچ پولی به دست میدانست سفارت بریتانیا ندر ضمن ریچارد که می
ها که خصوصًا گوش روس؛ اما ظاهراً خبر به برگزار شود پنهانیسعی نمود این گفتگوها 

د و سفیر روسیه به همتای زیر فشار دولت بریتانیا قرار داشتند، رسی مورددر این 
گ کردید. خودتان االن که شما ما را به جان آوردید و عرصه را ما تن» اش اعتراض نمود:بریتانیایی

 (.147: 1363زاده، تقی) «خرید!جواهرات می
بود و از طرف  قرارگرفتهاش از طرفی مورد اعتراض همتای روسی بریتانیا که سفیر

تصمیم گرفت برای جلوگیری  بود،شاه  آوردن منابع تازه مالی توسطبدستدیگر نگران 
گرفتن این معامله از بانک شاهی بخواهد تا برای انتقال پول به حواله کتابچی یا از سر

واسطه مانع انجام معامله گردد. سفیر بریتانیا ریچارد، نرخ گزافی را مطالبه نماید تا بدین 
دانست انتقال پول به تهران بدون اینکه بخواهند از بانک شاهی ایران یا خوبی میه بهک

، همتای 2بانک روس استفاده نمایند کار بسیار مشکلی خواهد بود، از مسیو سابلین
اما  ،متبوعش بفرستندبانک روس به دولت اش، خواست تا پیشنهاد مشابهی درباره روسی

وز گزارش نمود کتابچی کاماًل بریتانیا به وزیر خارجه در فردای آن رسفیر که آن طور
خواهان، دست ه با خرید جواهرات شاه به مشروطهخشم و عصبانیتی ک تأثیر تحت

ینان داد در تهران، به سفیر اطم بریتانیا ای به سفارتداد قرار گرفت و با ارسال نامهمی
بته ال .(The National Archive F.O. 416/40/65&70) نخواهد شد این معاملهکه داخل 

وی سه قطعه  کهبرای معامالت بعدی بوده است چرارسد که این تعهد به نظر می
-k65-1327؛ k65-p23-26,29.1-1327 استادوخ:) زمردهای سلطنتی را خریداری کرده بود

p3-2,3,3.1,4,4.1). 
ها در ودند با انتشار مقاالت و اعالمیهکه در خارج بنیز  خواهانیمشروطه لبتها

ر عمومی و افشای اقدامات کردن افکانمودند با روشنسعی میهای خارجی روزنامه
خصوص جواهرات سلطنتی به گذاشتنرهن و وثیقهشاه، مانع از فروش یا به محمدعلی

ن یانتشار ا .(45، 2 ۀ: شمار9ثقفی اعزاز، سال ) نداروپایی شو هایها و دولتتوسط کمپانی
خبر داد که در مطبوعات گفته  ران در لندن یر ایسف بود که یافتهافزایش یزانیاخبار به م
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ره یهزار لشون در بانک روس به چهلدادن خرج ق یرا برا یکه جواهرات سلطنت شودمی
 .(k13-p1-117-1327استادوخ: ) اندبه گرو گذاشته

 گیری جواهراتخواهان برای بازپساقدامات مشروطه .2-2

با برداشتن مقداری  تهران،پس از فتح  شاه له جواهرات سلطنتی زمانی بود کهمسئاوج 
شد. شاه مدتی قبل از فتح تهران با  پناهندهسفارت روسیه به  سلطنتی  از جواهرات

جایی، هاین جابدر  مسلماًتغییر مکان داده بود.  سلطنت آبادقصر  کاخ گلستان، به  ترک
سلطنت به اقامتگاه خود در  را هم،اش خانهدر صندوق ز جواهرات سلطنتیشاه بخشی ا

اس خود از آنها ها جواهراتی بودند که شاه در زینت پیکر و لبمنتقل نمود. این آباد
اما همچنان بخش اعظم جواهرات سلطنتی در خزانه اندرون در کاخ  نمود؛استفاده می

ده شبینیپیش که چنانشاه آنرسد که این به نظر نمی بنابر ن قرار داشت.ستاگل
قطعات  چراکه ؛بردن با خود انتخاب کرده باشد جواهرات سلطنتی را برای همراه

سخنان  رو این ازبودند.  ماندهباقیمند دیگری مانند تاج کیانی همچنان در خزانه ارزش
های شاه از جواهرات و پولمحمدعلی»: نویسدمی رسد. وینمی نظر به صحیح چندانحاج سیاح 

با  .(15: 1346سیاح، حاج) «[ برداشته ]بود[بهاتر بود ]،انچه بیشتر و گرهر ای که در خزینه و دربار بودذخیره
پس از برداشتن جواهرات  شاهخواهان، شاه و پیشروی مشروطهست نیروهای شک

 . پناهنده شدبه سفارت روسیه سلطنتی 

شاه انعکاس بسیار نتی به سفارت روسیه توسط محمدعلیچه بردن جواهرات سلطاگر
جواهرات را با خود  اما باید به این نکته هم توجه نمود که اگر شاه ؛بدی برای وی داشت

ی داشت که همان بالیی که به سفارت نبرده بود امکان بسیار باالی سلطنت آباداز قصر 
 گیریبازپسسر جواهرات هم بیاید و امکان شده دربار آمده بود بر غارتهای سر تفنگ

؛ سفری، 145: 1368زاده، ؛ تقی4/2733: 1377السلطنه، عین) آنها از غارتگران بسیار مشکل شود

1370 :387). 
از  یکی م1909جوالی14ه در یشاه به سفارت روسیعلمحمد یاز زمان پناهندگ

از جواهرات  یبود.جدا یاز جواهرات سلطنت ینگهدارسران مشروطه  یهادغهدغ
ز ین یاز جواهرات شاخص سلطنت توجهیقابلشده بخش  گذاشتهشده و به گروفروخته

جواهرات  برایکه  یتوجه به اتفاقات. باه برده شده بودیبه سفارت روس توسط شاه
ون یسیکم»به نام  یونیسیکم مدیرههیئتبود سران مشروطه در  آمدهپیش یسلطنت

فه داشتند یوظ ونیسین کمیا یاعضا .ل دادندیرا تشک «محمدعلی میرزال حرکت یتسه
از  محمدعلی میرزاخروج  زمینهها خانهن در سفارتیت متحصنیبه وضع یدگیضمن رس
 :1363زاده، ملک) ندیمشخص نما زیرا ن یت جواهرات سلطنتینموده و وضع مهیاکشور را 

6-7/1280). 
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ز در دستور کار قرار گرفت. یبه موضوع جواهرات ن یدگیرس ،ونیسیل کمیبا تشک 
خانه، نیر زیدربار نظ یهار بخشیکه در سا یجواهرات سلطنت ۀیابتدا قرار شد کل

و موجودی  خانه و صندوقخانه قرار داشتند مشخص و مجتمع گردند، قهوهدارخانهیسرا
چند روز با حضور  در برای این منظور،جواهرات با سوابق موجود مطابقت داده شود.

 یمیقد یهابا صورت کلیه جواهرات ندرون باز شد وا ۀون درب خزانیسیکم یاعضا
: 1376؛ عزیزالسلطان،7208/295ساکما: ) مشخص شد آنها یهایکسرمطابقت داده شد و 

اه مقدار زیادی انگشتر به همر بهدو جع تحقیقات مشخص شده بود آندر  .(2/1591
البته این سوای جواهرات  ست.زمرد اعلی از خزانه کسر شده ا مروارید و تعدادی

 .(4/2687: 1377السلطنه، عین) خانه بود که هنوز به آن رسیدگی نشده بودصندوق
 بررسي وضعیت صندوقخانه .1-2-2

معمول، اموال و جواهرات  رسمبهبنا زیرا  ،داشت یترت متفاوتیصندوقخانه وضع
به اموال و جواهرات  یدگیرس یبرا رو این از د.یگردیس آن میل رئیصندوقخانه تحو
د تا یون مزبور احضار گردیسیالسلطنه، به کمعدل س صندوقخانه،یصندوقخانه، رئ

نسبت به کلیه رسیدهایی  که ان داشتیون بیسیکم در یو ان دارد.یحات خود را  بیتوض
خود را مسئول اموال صندوقخانه  ،شده استل اعتماد حضور یتحوکه از جانب وی 

شاه، به در باغ محمدعلی میرزاهنگام اقامت  را از اموال یادامه داد که بخش یو. داندمی
 ین به علت وحشت و اضطرابین به قزویهنگام ورود مجاهد یاند ولردهصندوقخانه آنجا ب

ک یرا در چهار صندوق و  یمتیاء قیجواهرات و اش ید آمده بود ویشاه پدکه در باغ
 سرگونه این جواهرات همان نمود که اگر تأکید یو ف قرار داده به اندرون برده است.یک
 تمام اموال صندوقخانه خواهد دانست را مسئولخود  تحویل وی دهند؛ او هرمُ به
 .(k65-p3-12-1327استادوخ: )

، کسورات س از مطابقت اسناد و افراد موجودد اموال صندوقخانه پیدر ادامه بازد
 بر اساساز جواهرات  یموجود بخش یاساس فردها د. بریصندوقخانه مشخص گرد

، ملکه جهانر ینظ یداشت به افراد محمدعلی میرزاالسلطنه از که عدل ییهادستخط
 .(7208/295ساکما:) بودندده شده یان بخشیاز دربار یاو پاره عهدیول

 شدن وضعیت جواهرات سلطنتيها برای روشنادامه تالش .2-2-2

در بین  موردگفتگوموضوعات  ترینمهمبه سفارت، یکی از  شاه در جریان پناهندگی
شاه، موضوع استرداد جواهرات  و  بریتانیا، سفرای روس و مدیرههیئتنمایندگان 

ه با خود به سفارت برده شا گردید که امل جواهراتی میسلطنتی بود. این استرداد هم ش
صورت به فروخته و یا گردید که شاه آنها راشامل آن بخش از جواهرات می بود و هم

 بانک استقراضی قرار داده بود. در گرو وثیقه 
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که این جواهرات متعلق به خود اوست و  داشتمیبیان  میرزادر ابتدا محمدعلی
دشاهی که اعتقادی به که حسابی به کسی پس بدهد. البته برای پا بیندضرورتی نمی
چندان جای تعجبی  چنین اظهاراتیحقوق ملت نداشت  شناختنرسمیتمشروطه و به

خواهان باور داشتند که جواهرات سلطنتی در مقابل، فاتحین تهران و مشروطهنداشت. 
در  صرفدخل و ت حقپادشاه مقام سلطنت است. بنابراین  استفاده موردمتعلق به ملّت و 
درباره جواهرات سلطنتی  مخلوع شاه با مدیرههیئتکه از طرف  زادهآنها ندارد. تقی

شاه که به سفارت روس رفت محمدعلی» نوشت: ویمذاکراتش با  در موردنمود مذاکره می
ی نیست، مال مملکت است. اینها مال شخصحاضر نبود جواهرات را پس بدهد. خیلی صحبت کردیم که 

اش مال واهد بود. گفت من هر چه دارم همهپسر شما خ دستهمکرد. باالخره گفتیم بعداً قبول نمی
اش را داد آنها به سفیر روس گفت که تمام شد، همهبیرون آمدیم  ازآنجاکهاحمد است. مرحوم نواب 

گذاری! نواب به دهن من دروغ می ]...[گرفت گفت حیرت کردند. رفتند از خودش پرسیدند. او آتش 
 «چه دارم مال احمد است. بدین ترتیب باالخره همه را گرفتیمواب گفت خودتان فرمودید که من هرن
 (.146: 1368زاده، تقی)

که شاه مخلوع سعی رفت چراآسانی پیش نمیبته استرداد جواهرات چندان هم بهال
داشت با در دست داشتن جواهرات سلطنتی از آنها به عنوان یک اهرم فشار برای 

در  بریتانیاارت سف مأموراستفاده نماید.  مدیرههیئتقبوالندن شرایط خود به اعضای 
نتی علت عمده تعویق جواهرات سلط»نوشت: باره این درم 1909ژوئیه22گزارش خود مورخ 

شخصی  محمدعلی میرزا جواهرهای مذکور را با اسبابکه  شودمیاست گمان  میرزامحمدعلی حرکت 
خود به سفارت برده باشد و تا اطمینان نکنند که مواجب کافی در حق او برقرار خواهند نمود البته 

آوری آنها ممکن از این مملکت خارج بشود دیگر جمعجواهرات را تسلیم نخواهد کرد، اگر این جواهرات 
پیشنهادی  محمدعلی میرزابه اهد شد. من و همکاران روسم دولت ایران را نصیحت نمودیم که نخو

را زودتر از ایران  محمدعلی میرزاکه امکان دارد  ایهراندازهبنماید. دولت ایران هرچند که مایل است به 
 (.387 :1370سفری، )«دارند که جواهرات سلطنتی محفوظ بماند میلهمخارج نماید ولی طبعاً 

دادند رات انجام میمذاکدر جریان  بریتانیاسفرای روس و  هایی کهرغم تالشبه
در زمانی که شاه  مدیرههیئتد. اعضای دنطرفین حاضر به قبول شرایط یکدیگر نبو

ت جواهرات سلطنتی مخلوع در سفارت پناهنده شده بود، مشغول رسیدگی به وضعی
 . بودند خزانه اندرون

بدون رسیدن به  محمدعلی میرزابا  مدیرههیئتنمایندگان مذاکرات  که آنجا از
تصمیم گرفتند برای  بریتانیاسفرای روس و  ای مشخص به دراز کشیده بود،جهنتی

من »در گزارش خود نوشت  بریتانیاسفارت  مأمورحصول توافق به طرفین فشار بیاورند. 
یران و شاه ختم شود مگر اینکه به هر دو طرف خیلی مأیوسم که مسئله جواهرات سلطنتی بین دولت ا

ر دو طرف را به قبول آن اصرار ما فشار سختی بیاوریم. من و همکار روسم ترتیبی را پیشنهاد نموده و ه
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هزار تومان اضافه را تا پنجاه محمدعلی میرزادولت ایران مواجب  است کهنماییم و آن ترتیب این می
 (.همان) «او هم جواهرات را تسلیم دولت ایران کند وقتآننماید و 

 مسئلهبه  اختصاصآن های تعدادی از فصل که لی تنظیم گردید، پروتکدرنهایت
 داشت.  هااد و آزادسازی آنها از وثیقه وامجواهرات سلطنتی و نحوه استرد

فصل اول چون »شرح ذیل است:به های مربوط به استرداد جواهرات سلطنتی فصل
، اظهار داشته است که کلیه جواهرات و سایر اشیای محمدعلی میرزااعلیحضرت 
به دولت ایران تسلیم کرده است که دولت ایران  –که در تصرف او بود  –سلطنتی را 

ه دریافت داشته است، ثبت لطنتی را ککه کلیه جواهرات و سایر اشیای س ازاینپس
به سفارتین ارائه  ،مرتب ساخته شده ضیتعورتی نیز از اشیای مفقود یا صو ،برداشت

محمدعلی اشیای مزبور از اعلیحضرت خواهد داد و سفارتین در خصوص جواهرات و 
ضی از این اشیاء نزد خود قاطعانه خواهد خواست و اگر بع التیتفصتوضیحات و  میرزا

یا  یافت شود ،که در سفارت روس متحصن هستند یا اشخاصی محمدعلی میرزا
االمکان در استرداد اشیای مزبور، سفارتین حتی ،باشد مآخذ یب، انددادهی که توضیحات

 ام خواهند نمود.سعی و اهتم
وئیه ژ3/16ثابت شد که بعد از تاریخ  ،ویم اگر در مقابل محاکم سفارتینفصل د

چیزی را از جواهرات و اشیای سلطنتی فروخته  محمدعلی میرزام اعلیحضرت 1909سنه
 ،داد عین اشیای مذکوره ممکن نشوداگر استر ،ذارده یا مفقود کرده استا رهن گو ی

 .دولت ایران قیمت آنها را از مستمری او کسر خواهد گذاشت
موجب آنها جواهرات اسنادی را که به ،محمدعلی میرزافصل سیم اعلیحضرت 

رقه گرو گذاشته است و پول ها یا نزد اشخاص متفرا در بانک یا سایر صرافخانه سلطنتی
یای مختار است به میل خود اش ،ان تسلیم خواهد کرد و دولت ایرانبه دولت ایر گرفته ،

ی باره جزئیات متن قرارداد برخدر(. 360000875ساکما: ) «مزبور را از رهن خارج نماید
 مورداشارهصحیح پروتکل، سند  متن دقیق و روازایناند. دچار اشتباه گردیده هاپژوهش

های تکل و ترجمه انگلیسی آن در گزارش( پروبه زبان فرانسهکه با متن اصلی ) است
-Iran political Diary 1881)وزارت امور خارجه بریتانیا مطابقت کامل دارد

 .(183: 1383؛ سردار اسعد، 50: 1351شوستر، ؛1965,4/130
 رو با ارسال تلگراف به تزا راضی نبود محمدعلی میرزاپذیرش پروتکل  وجود با 

 پس از امضاء ،. شاه مخلوع(351-350: 1338براون،) خواستار حمایت بیشتری شده بود
چهار  میان ازتحویل مقامات دولت ایران داد. در دو نوبت جواهرات سلطنتی را پروتکل،

،  در نوبت اول دو صندوق با حضور محمدعلی میرزانزد جواهر صندوق و یک کیف
ل یتحو( 2726 /1377:4السلطنه، عین) و روسیه بریتانیادولت و  نمایندگان دولت ایران

و چون جواهرات موجود در دو صندوق و یک کیف دیگر حاضر نبود  دیگرد السلطنهلعد
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افزارهای مرصع جنگ شامل شدهدادهتحویل  ویل گردد.جواهراتقرار شد که در آینده تح
 .(7208/295ساکما: ) جقه معروف دریای نور بود ازجملههای سلطنتی و جقه

 بریتانیاحضور نمایندگان دولت ایران و روس و  با 1909آگوست2در تاریخ  نوبت دوم
آنها و تهیه  بودن یسلطنتو پس از اطمینان از  گشوده شد دو صندوق و یک کیف

محتوی یازده )ممهور و یک کیف  د.سپس یک کیسه زمردالسلطنه شعدلتحویل  صورت

فرستاده شده بودند.  ملکه جهانردید که از کامرانیه و توسط گ( بازکیسه مروارید
توسط نمایندگان  طور مختصر بررسی و شمارش کرده،سپسرا به کارشناسان جواهرات

مشخص  صورت گرفتهتحقیقات  بر اساسند.شد مهروموم مدیرههیئتو  بریتانیاروس و 
، به کامرانیه برده شده بودند سلطنت آبادها پس از فرار شاه از شد که برخی از صندوق

از منزل  ها را ابتدااریدالسلطنه اضافه نمود که کیف محتوی مروعدل همچنین
 :1377السلطنه، عین؛k65-p42-11-1327استادوخ:) آورده بودند سلطنت آبادمیرزا به کامران

4/2733). 
 میرزا. بررسي وضعیت مرواریدها  و زمردهای کسری کامران3-2-2

سی گردید و مشخص رموضوع کیف مروارید بر شد برگزارخانه ای که در صندوقدر جلسه
ند.در آنجا مهر ه بودمیرزا بردنزد کامران صندوق مروارید را دستور شاهبه  قبالً شد که

موجود در  ۀهر سیزده کیسنماینده شاه بنا به درخواست و  برداشته صندوق مروارید
شد که در د. گفته میگردی ای  تهیهسه نسخهد و یک صورت ش ق جداگانه وزنوصند

رید وزن کل سیزده کیسه مروا د.در امیریه حضور داشتن تاجر جواهر آن روز تعدادی
طور را بهمرواریدهای هر کیسه  ،جواهرفروشان مثقال بود. 13196 (هاکیسههمراه با وزن )

ها ها نصب نمودند. سپس کلیه کیسه، قیمت آنها را برکیسهاری کردهگذقیمتتخمینی 
بیان نمود که  السلطنهعدلمیرزا گردید.تحویل کامران مهرشده صندوق قرار گرفتهدر 

 ها رادمرواری جدا کردنغربال مخصوص  میرزا از وی درخواست کامرانچند روز بعد 
که از سیزده کیسه  یدگی به موضوع مرواریدها مشخص شددر ادامه رسکرده بود. 

رزا باقی مانده بوده میمثقال وزن داشته نزد کامران3011 کهآندو کیسه  ،مروارید
 ها را گرو گذاشته بود و دیگری را فروخته بودشد وی یکی از کیسهاست.گفته می

ها کسر بود صورت بر اساسامه زمردهایی نیز که در اد .(k65-p42-5,12-1327استادوخ: )
کسر بود و  اندرون نه قطعه ۀخزان ۀاز زمردهای پیاد هاصورت این بر اساسبررسی شد.

عوض آنها مالحظه نشد و در کیسه ریخته شده چون »سیزده قطعه زمردهایی بودند که
 (.k65-p42-9-1327استادوخ: ) «شودمیه نداده است لهذا نوشته بوصوف ذیل مطابق

ای به بانک استقراضی ارسال وزارت خارجه درخواست نمود که نامه آگوست14در 
استادوخ: )را اعالم نماید شدهگذاشتهشود تا این بانک صورت دقیقی از جواهرات رهن 



 ..…ایتانیو بر هیروس یهاخواهان و واکنش دولتشاه با مشروطه يمحمدعل مسئله جواهرات سلطنتي در کشمکش /40

1327-k52-p17-1,2). 3500داشت که  اعالم زین بریتانیاروس و  ایوزارت خارجه به سفر 
پروتکل  بر اساسو  استه زمرد از جواهرات سلطنتی کسر قطع 22مثقال مروارید و 

-k65-1327استادوخ: ) با این سفارتخانه خواستار استرداد این جواهرات گردید توافق شده

p3-95). هزار تومان قیمت کرده بودند هفتاد و این مرواریدها را در حدود پانصد 
 .(4/2765: 1377السلطنه، عین)

  «محمدعلی میرزاافرت یل مستسه»ونبه اطالع کمیسی یانشده دیتائ در گزارش
ودی جواهرات فروشان مسلمان و یهر طی چهار نوبت  تعدادی از جواهررسیده بود که د

بدین منظور  .(k65-p3-11-1327استادوخ: ) خریده بودندمیرزا سلطنتی را از کامران
اولین احمد جواهری سید  .را صادر نمودمتهم فراد کمیسیون مزبور حکم بازجویی ا

تری نسبت به بقیه بازجویی شد و اطالعات کامل از میان این گروه بود کهفروشی جواهر
های استه بود تا دو نفر خارجی به ناممیرزا از وی خوکامران که توی بیان داش د.ارائه کر
میرزا جواهرات به منزل کامرانرای خرید ب کتابچی را انگلیسی و مسیو ادوارد ریچارد

ملک  عوضبه شاه که این جواهرات را ته بودبه سید احمد جواهری گف میرزاکامران.ببرد
جواهری  حاج احمدمیرزا از او داده است.کامرانمیرزا خریده به منظریه که از کامران

خواسته بود که این جواهرات را برای وی بفروشد و طلب خود را از پول این جواهرات 
 رد وزم زیرشته آو به خریداران شامل جواهراتی نظیر شدهعرضهجواهرات  وصول نماید.

 غیر به شده دهیکشز میان چهار زمرد به رشته ها ااروپایی بود.اعالی مروارید  هایتسبیح
هزار  55به  قیراط وزن داشت 280سوراخ شده بود بقیه را که  یکی از آنها که از میان از

 .(k65-p3-2,3,3.1,4,4.1-1327؛ k65-p23-26,29.1-1327استادوخ: ) خریدند تومان

و  بریتانیان سفارت روس و نمایندگا ای با حضورلسهج م 1909سپتامبر3در روز 
های های مروارید تسبیحدانه جا شدنجابهبرای رسیدگی به موضوع  دولت ایران

اهی برخی از های کتبی و شفپس از بررسی شهادت در صندوقخانه برگزار شد.سلطنتی 
اند و حتی این ها را به اندرون بردهدرباریان مشخص شد که نزدیکان شاه مخلوع تسبیح

همه معلوم گردید حتی اگر  است لذا شده مشاهدهمیرزا نیز در خانه کامران هاتسبیح
استادوخ: ) اندوکیف امور آگاه بودهاند از کما دست نداشتهجایی مرواریدههدر جاب آنها

1327-k65-p42-6,7). استادوخ) چند روز بعد رشته انگشترهای سلطنتی نیز بررسی شدند :
1327-k65-p-3-1,116).  حلقه انگشتر  214تعداد  1909می29در از میان این انگشترها

 .(7208/295ساکما:) به گرو گذاشته شده بود یاستقراض در بانک ماسال
 و جواهرات سلطنتي شاه يمحمدعلخروج  .3-2

با  همراه  نمایندگان دولت ،محمدعلی میرزابل از خروج یک روز ق و سپتامبر 6در روز 
درباره طومار کسر  محمدعلی میرزاشنیدن توضیحات برای  سفارت روسیه، ۀنمایند

توضیحاتی کتبی در حاشیه طومار  محمدعلی میرزافتند. ر به سفارت روسیهجواهرات 
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نمایندگان دولت آن را که شفاهی توضیحاتی ارائه نمود  طوربه همچنین یو.نوشت
 زیر مکتوب کردند: صورتبه
وکسری از مرواریدها در  صدهشت ۀاریدها توضیح داد که یک کیسدر باب کسری مرو. 1

میرزا است که مقداری را فروخته که نزد مرواریدها نزد کامران ۀبقی استبانک گرو 
میرزا ها را به انضمام آنچه پیش کامرانخریدار موجود است وجه آن را داده مروارید

 هست را مسترد دارند.

 .شدهدادهل سال به فقرا وهای طال توضیح داد که در ادر خصوص سکه. 2

و شش  شدهفروختهها نیز در حاشیه طومار نوشته بود که همان سه قطعه زمرد درباره. 3
 .استمیرزا قطعه دیگر نزد کامران

من دزد مال »هرات خزانه اندرون پاسخ داد که های جواهای صندوقکسری درباره. 4
در حضور امنای دربار  برای  همآن چهار دفعه بیشتر به خزانه نرفتم و «خودم نبودم

 بازدید و استخراج تعدادی از جواهرات بود.

هی در باب هشت قطعه جواهر در حاشیه طومار نوشت که گرو در بانک است و شفا. 5
 حضور است.بیان داشت که سند آن نزد امین

و بانک است و شانزده رشته تسبیح مروارید شفاهی بیان داشت که در گر در باب. 6
 لسلطنه است.اآنها نزد عدل اسناد

 رو گذاشته شده بوددر بانک به گ حرمسرا و شاپشال خواجه جواهراتی که در خصوص. 7
 «.اینها کلیۀٌ مال خانم است ربطی بدولتی ندارد ابداٌ» نوشت که

وی « شدهدادهالسلطنه دستخط اینها بعدل»نوشت جواهرات صندوقخانه نیز درباره . 8
 «.شاه بودم و بخشیدم»ی بیان داشت شفاه صورتبهدر ادامه 

ر بانک گرواست یک حلقه انگشتر الماس فالمک پاسخ داد که دووچهلدر باب دویست. 9
 .است وثوق حضورو سند آن نزد 

یه طومار سه تومان و هشت قران در حاشوهزاروششصدوسیونهتنخواه بیست بارهدر. 10
طور و به شدهدادهت نقدی دستخط حاسباالدوله از بابت مدستخط نمود که به مختار

شاه ردم چنانچه بعد از فوت ناصرالدینشاه بودم و خرج ک»شفاهی اضافه نمود که 
خرج نمود من نیز خرج  شاه نیمظفرالدول نقد خزانه را مرحوم مرحوم هشت کرور پ

 «.کردم

داده شد  الضرب نیام بههم بیان داشت که  اندرون ۀای خزانهکسری اشرفیدرباره . 11
 .(k65-p3-115,115.1-1327استادوخ: ) امنای دربار است و ثبت آنها نزد

سپتامبر 7که شاه مخلوع و همراهانش در روز  شدشده مقرر بر اساس توافقات انجام
در این مدت حسابرسی  باآنکهخروج از کشور ترک نمایند. منظور سفارت روسیه را به
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تحقیقات پیرامون سرنوشت جواهرات مفقوده ادامه داشت.  بود، شدهانجامهرات جوا
توانست در مخاطراتی که حضور شاه مخلوع می به علتخواهان مشروطه باوجوداین

 .کردندخروج وی همکاری  یکند براسفارت روسیه برای دولت مشروطه ایجاد 
ک یا در رهن  بان جواهرات سلطنتی که به فروش رفتهز ا آن بخش اما هنوز سرنوشت

با پرداخت  توانستمی مشروطهدولت  ،پروتکل بر اساساستقراضی بودند نامعلوم بود.
. به خزانه عودت دهد آزادکرده، جواهرات را از رهن محمدعلی میرزاهای ها و وامبدهی

را تقبل نمود و در عوض شاه  محمدعلی میرزاور دولت جدید، تمام قروض بدین منظ
آن، به دولت واگذار  قبالجاتبا اسناد و سابق هم امالک خصوصی خود، در آذربایجان را 

پرداخت  محمدعلی میرزاتومان به  توافق، دولت موظف شد ساالنه این  بر طبقکرد. 
علیه دولت جدید  به این بود که شاه سابق تحرکی استمرار این مقرری منوطکه نماید 

: 1370؛  سفری، 1191-2/1189 :1386؛ مستوفی، 240و239: 1363هدایت، ) انجام ندهد

، هنگام خروج زادهطبق خاطرات تقی .Brown, 1910: 324&32) ؛72-71: 1340؛کسروی،388
اش از سفارت چون شایع شده بود که وی هنوز مقداری از جواهرات شاه سابق و خانواده

را  های شاه سابقاثاثیه و جیب ،درخواست ستارخانراه خود دارد به سلطنتی را هم
ت دولت توسط اعضای هیئ د قطعه جواهر پیدا شد که. در این بازرسی چنبازرسی کردند

 ملکه جهاناثاثیه  برای بازرسی به دستور ستارخان همچنین ؛گردید جلسهصورتموقت 
 موهنی طرفبهاین کار شدند و حتی  مأمورزن  آنها چنداش و تفتیش بدنی و خدمه

. این رفتارها باعث کردندچند قطعه الماس هم پیدا و های زیر ملکه را تفتیش لباس
ن جلوگیری نماید اما ستارخان عصبانیت شاه سابق گردید و خواست که از ادامه آ

ین در چن .«های رعیت را به تاراج ببریخواهی دارایید، حاال میهرچه جنایت کرد بس نبو»گفت
اش از راه همراه خانواده و تعدادی از خدمه به محمدعلی میرزاباری سرانجام وضع رقت

این اتفاق در تاریخ جواهرات سلطنتی  .(106-105: 1385ستایش، ) به روسیه رفتانزلی 
 جواهرات سلطنتیدر مقاطعی از  جریانات ازاینپسو  ایران نقطه عطف بزرگی بود

 دولت مشروطه ازنظراین جواهرات  .شدیاد میجواهرات دولتی  طور معناداری با عنوانهب
ئول رسیدگی به خود را مس عماًل متعلق به ملت شده و نمایندگان مجلس شورای ملی

در این مدت .دانستندملی یعنی همان جواهرات سلطنتی میثروت  ترینمهموضعیت 
اما هنوز اقدام عملی برای د بودن شدهداده در سفارت به خزانه بازگشت جواهرات باآنکه

میرزا به قراضی و جواهراتی که توسط کامراندر بانک است گروئیسازی جواهرات آزاد
 بود انجام نگرفت. شدهفروختهتجار 
میرزا و بانک اقدامات تکمیلي دولت مشروطه برای  مطالبه جواهرات سلطنتي از کامران .4-2

 استقراضي 
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شده  جواهرات فروخته روشن نمودنمنظور خروج شاه مخلوع ادامه تحقیقات بهپس از 
 شده گذاشتهبه رهن  استقراضیدر بانک  میرزا و آن بخش از جواهراتی کهتوسط کامران

از  یمقدار شدیمگفته  که آنجا از .(k65-p18-21-1327استادوخ: ) شد بود از سر گرفته
 شدهگذاشتهرو به گ یتوسط چند تن از تجار در بانک شاهنشاه یدولت یدهایمروار
 روشن شدنتا  خواستار توقیف مرواریدها به بانک یاهیدر اخطار خارجه ارتوز است.
را  ییهادیکه مروار مأمور شدند واهر دولتکارشناسان ج،از سوی دیگر .شدت آنها یوضع
 قرار داده بودند یبانک شاهنشاهه در یاسالم در شرکت شیو شرکا رزا ابوطالبیم که
ن آنها وجود یدر ب یسلطنت ۀدومفق یدهایا از مرواریند تا مشخص شود آینما یسربر

جزو  شدهمشاهده قیمتگران یدهایواراغلب مر طبق گفته این کارشناسان. ا نهیدارد 
استادوخ: ) قرار داشتخانه و صندوق رزایمکامراننزد   قبالًکه  بود یمثقال صدهشت ۀسیک

35- 1327-k65-p23 1327؛-k65-p3-94). 
 حراج گذاشتنکان به ام ،دغدغه دولت ،رفتن جواهراتاز همان ابتدای به گرو 

اقدام به حراج و فروش سه تسبیح  ،چراکه در یک مورد بانک ؛سوی بانک بود آنها از
اعلی مروارید کرده بود. بانک در واکنش به اعتراضات وزارت خارجه، جلوگیری از حراج 

را  حسابتسویهدولت نیز این جواهرات را منوط به تسویه مطالبات خود کرده بود.
ید از جواهرات را در صورت دانست.بانک هم بازدمشروط به امکان معاینه جواهرات می

بخشی از اسناد جواهرات  کهازآنجایی. دانستمیمسیر  اسناد جواهرات دست داشتندر 
ر اساس فصل سوم پروتکل پشال در دست دولت نبود، دولت بتوسط شا شدهگرو گذاشته

آنها  و معاینهجواهرات برای دسترسی به اسناد  بریتانیاخواستار مساعدت سفارت روس و 
-k65-p-2-1328؛k65-p-3-52-1327؛.k65-p23-2-1327؛k65-p-3-88-1327استادوخ: ) شد

رات مشخصات جواه همچنین خواستار اعالم وزارت خارجه .(k65-p-2-21-1328؛8,9
 ستادوخ:)ا وجه آنها بر اساس شش سند موجود در نزد دولت شد گروئی و اصل و بهره

1328-k65-p-2-20). و  حساب صورتارائه  بانک ضمن شدهانجاممذاکرات  نتیجه در
کردن جواهرات دولتی از بانک، اجازه معاینه جواهرات راهم موافقت موقت با مستثنی

. این اجازه شامل جواهراتی هم شد که اسناد آنها مفقود بود و توسط شاپشال صادر کرد
-k65-p-2-1328استادوخ: ) تومان به گرو گذارده شده بودند 58900دریافت در ازای 

 26خ یتا تار شش بسته جواهرات گروئی اصل و بهره مبلغ .(k65-p-2- 45-1328؛34,43
ای جلسه :(k65-p-2-41-1328  استادوخ:) اعالم شدل یذ قرار بهاز سوی بانک  1910 ژانویه

با  1910فوریه28برای مشاهده بسته جواهری که اسناد آن در اختیار دولت نبود در 
حضور کارشناسان و امنای دولت در بانک استقراضی برگزار شد. وزارت خارجه در پی 

های دولتی مطابقت داشته و از این جواهرات  با ثبت دو بستهاین جلسه اعالم داشت 
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ی وجود ندارد. وزارت خارجه همچنین خواستار اعالم یادعا گرید ۀنسبت به بست
-k65-1328؛k65-p-2-44-1328 استادوخ:حساب مبلغ اصل و بهره این دو بسته شد)صورت

p-2-33 این جواهرات آنهایی بودند که محمدعلی میرزا در موردشان در طومار کسر .)
تعلق به جهیزیه ملکه جهان دارند و ابداً ربطی به جواهرات  بود کهجواهرات نوشته 

(. دقیقه برعکس نظری که نمایندگان k65-p3-115,115.1-1327استادوخ: دولتی ندارد)
 داشتند.دولت اظهار می

 
و  جواهر یهاپارچه گرو گذاشتنزمان 

 هاآن گذاشتنرهن
 

 نمرات
 هاییوگر

که بابت  یمبلغ
 شدهداده ییگرو

 گرفتهتعلقکه  ایبهره
 بود

 سال روز ماه

ح یتسب چهار رشته 1907 15 دسامبر
 د توسط شاپشال یمروار

13695 20000 10250 

ح یسه رشته تسب 1908 1 دسامبر
 رالدولهیند توسط یمروار

21755 10000 2800 

نه جقه و جواهرات خزا 1909 19 مارس
اندرون توسط 

 السلطنهفخراالطباءوعدل

23688 25000 4000 

زه به وزن ید ریمروار 1909 16 می
روانکه یچهار گوستیب

 وثوق حضورتوسط 

25245 15000 1950 

ک یووچهلستیدوتعداد 1909 29 ژوئن
قه انگشتر الماس حل

وثوق فالمک توسط 
 حضور

26668 
ن ی(ا26368)

شماره 
 تر استحیصح

9000 945 

ح یتسبسه رشته  1909 28 ژوئن
 سعد الدولهد که یمروار

 و الدوله توسط مختار
خان  به رهن اکبر رزایم

 گذاشتند

266620 80000 9000 

 28945 159000 شش عدد 
-k65-1328 )استادوخ:

p-2-
18,42,42.1,58) 

صرف نموده بود میرزا در آن تدولت برای جواهراتی که کامرانهای همزمان پیگیری
 یتوجهیباز  یخارجه گزارش به وزارت یادر نامهخان نواب ینقلیحس نیز در جریان بود.

نمود و  ارائه یرزا در جواهرات دولتیمبه تصرفات کامران بریتانیاروس و  یهاسفارت
را فروخته و وجه آن را  یسلطنت یهادیمثقال مروار 833است  یرزا مدعیمکامران نوشت

سفارت  قرار بودکه کرده است.نواب بیان داشت دو ماه قبل پرداخت  محمدعلی میرزابه 
 فروخته است که مرواریدها را به چه کس و چه مبلغینیا بارهمیرزا درکامراناز  هیروس
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و  دهندنمیجواب  شودمی ساز سفارت رو یحات کتبیهرچه مطالبه توض» ردیبگ ینوشته کتب

 (.k65-p-2-23,50-1328 :استادوخ) «شده است سخت رزایمکامرانبه در مورد ن شعیف ایتکل
 رزایماقدامات کامران روشن شدنبرای بریتانیا  وزیرمختار یوعده همکار بر اساس

 استادوخ:) برگزار شد بریتانیاای با حضور امنای دولت و نمایندگان سفارت روس و جلسه

1328-k65-p16-2,24)مثقال مروارید  832از  میرزا اعالم کرد. در این جلسه وکیل کامران
صراف فروخته شده است.این تاجر هم خرید مرواریدها را  محمود دیسآن به مثقال  468

شده از معامله یدهایکه مروار ثابت نشدندگان دولت ینما برای باوجوداین ؛تصدیق کرد
صراف  سید محمودبنابراین رزا باشد.یمکامران یلیتحو یسلطنت یهادیمثقال مروار 833

و  خریدوفروشدفاتر ثبت  ،و مکان معامله ،شاهدانهااختپرد یچگونگسازی برای شفاف
 k65-1328 استادوخ:) بازجویی شد بدلگذاری و تشخیص مروارید اصل از چگونگی قیمت

p-7-26,25, 21). صل از بدل مشخص اری و تشخیص مرواریدهای اگذقیمت در آزمایش
ان یب ی. وداما در تشخیص مرواریدهای بدل ناتوان بو ؛هایش دقیق بودیارگذشد قیمت
تومان گرو  1300در مقابل دریافت یدر بانک استقراضاز مرواریدها  یبخش داشت که

ای دیگر دفاتر در جلسه .(k65-p7-19-23-1328 استادوخ:) استنزد وی  آنها هبقیو  است
ل یدر ادامه وک و( k65-p-7-28,18-1328 استادوخ:)صراف بررسی شد سید محمودتجاری 
مت یمثقال آن را به ق 468مثقال  833ان داشت که از یرزا از قول موکلش بیمکامران

مثقال  345سه یست مثقال وزن کیفروخته و بعد از کسر ب محمود دیسشده به مشخص
دها را هم مطابق یفروخته شده است و پول مروار یشکراهلل جواهر یگر به حاجید

-1328 18استادوخ: ) است او شدهل یاند تحوافت کردهیدر محمدعلی میرزاکه از  یسند

k65-p-7-). 
 یهابا سفارت ندگان دولتینما یگفتگوها به دنبالشده و های انجامپس از بررسی

حسینعلی نواب از  ای توسطنامه رزا یمت کامرانیوضع روشن شدن یبرا بریتانیاروس و 
 استادوخ: ؛4/2720 :1377السلطنه، عین) نوشته شد بریتانیاسوی دولت به سفارت روس و 

1328-k65-p-7-5,16). 
که  استدر این نامه بیان شد دولت ایران پس از بررسی شواهد و قرائن معتقد 

 مثقال وزن دارد 3011 کهآن سهیدو کدر  ،سیزده کیسه مروارید میاناز میرزا کامران
مرواریدهای  قرار دادنو مرواریدهای اعلی  جدا کردندخل و تصرف کرده و پس از 

 833مثقال آن را در بانک استقراضی به گرو گذاشته و  2178تر در این دو کیسه ارزان
گونه نتیجه گرفته بود که مرواریدهایی که را به تجار فروخته است.دولت این مثقال آن

همه در بانک به گرو گذاشته بودند و مرواریدهایی نیز که به تجار فروخته بودند 
ای اصلی خزانه معتقد بودند مرواریده درنتیجهو  مرواریدهای اعلی سلطنتی نیست
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و در واقعیت وجود  یراستبهگوید با آنچه میرزا میآنچه کامران»میرزا است وکماکان نزد کامران

 بریتانیادولت خواهان مساعدت دو سفارت روس و  درنتیجه «دارد زمین تا آسمان توفیر دارد
ای در مورد زمردهبرای بازگرداندن اصل مرواریدها یا قیمت ارزش معادل آنها بود.

شاه  دنیاز رسش یپزمردها  شدهتحقیقات انجام بر اساسمفقوده هم دولت اظهار داشت 
میرزا آنها را از کامران ملکه جهانبوده و تنها چند روز بعد  رزایمبه زرگنده نزد کامران

رزا یمه زمردها نزد کامرانک یزمان دولت معتقد بود.خزانه باز پس داده است به گرفته و
 55000را به  هاآناز  و سه قطعهن زمردها را برداشت کرده ینه قطعه از ا یاست و بوده
  ماندهباقیطعه زمرد بنابراین دولت خواهان استرداد شش ق .ه استفروخته بودن توما

 .(k65-p7-6-11-1328استادوخ: )میرزا بودنزد کامران
 1910آوریل8خ یبه تار بریتانیا وزیرمختاراز سوی  ن نامهیبه ا یرسم ن واکنشیاول

رزا یمکامراندر خصوص رفتار  نیشتر از ایب اگر امور به اصالح بگذرد معتقد بود ی. وبود
 وزیرمختارشرط  نواب اطالع داد که  به اوست؛یش الزم نیتفت یراجع به جواهرات دولت

 اجازه دادن، ابت استرداد پول جواهرات به دولتمیرزا ببه کامران فشار آوردنبرای  روس
اضافه کرد که  قاتیادامه تحق درباره وزیرمختار. است رزا در تهرانیمماندن کامران برای

مفقود به ثبوت نخواهد  یدها و در خصوص زمردهایل مرواریرزا در تبدیمن دارم که خالف کامرانیقی»

-k65-p-7-1328  :استادوخ) «هست یدیام یجا هد مفقودیما در باب چهارصد مثقال مرواروست ایپ

12.) 
 جواهرات سلطنتي از گروی بانک استقراضي آوردن رونیب -5-2

 یتومان عهد بود بابت رهن جواهراتن بانک متیا یبانک استقراض ۀازنامیامت بر اساس
ن قاعده تا ی.ادیحق محافظت آنها مطالبه نما ینار برایپنج دوستیو ب بهرهنار ید صدکی

ز یشده، بانک نجادیا یهامرجوهرج انینکه در جریبرپا بود تا ا ریاستبداد صغ اواسط
سه  یمتیجواهرات و فلزات ق یابر ازاینپسه، اعالم نمود که مت شمردیفرصت را غن

اظهار مخالفت  جرئتت آن دوران مردم یوضع واسطهبهخواهد گرفت. بهره یشاه
 بهرهبا همان نرخ را  یجواهرات سلطنت یز مقدارین دولت نیمباشر ینداشته، حت

 یگذاشته بودند. حتز بود به گرو یبانک ن ۀازنامیاصول امت برخالفکه  یناریست دیدو
جواهرات  یران نو اعالم داشته بود که مقداریروزنامه ا در1910 در سالن بانک یا

ه یاعالمن یاست.ا گرو درصد وچهارستیبصد و هیجده درن بانک از قرار یدر ا یسلطنت
(؛ k52-p-7-9-1328 :استادوخ)ه شده بودخارج وه یوزارت مال و اعتراض یتیموجب نارضا

فصل شانزدهم  بر اساس ه نوشت:یبه سفارت روس ایدر نامه وزارت خارجه کهطوریبه
 بشود هرگاهاز گرو خارج  سال کید بعد از یاسباب مرهونه با» یبانک استقراض ۀازنامیامت

زدهم آن ید در ماه سید نمایا تجدیاورد یرون بیمال خود را از گرو ب سال کینتواند بعد از  مالصاحب



 47/ 1400 پاییز،، 27ياپیپ ۀشمار -3 ۀ، شمار13 ۀدور ،اتریخیژپوهشهای علوم 

خ یاعالم نموده بود که تار اره بدان جهت بود که بانکن اشیا« سند فروخته خواهد شد.
 .(k52-p-7-8-1328 استادوخ:) ل داده بودیک سال به پنج ماه تقلیمهلت گروها را از 

 جواهرات به حراج گذاشتناز این تغییر رویکرد باعث نگرانی مجدد وزارت خارجه 
ها تسبیح حراج گذاشتنادآوری اقدام گذشته بانک در خارجه ضمن یوزارت  روازاینشد.

ربوط به جواهرات اسناد م ستیبایم آنها پروتکل  بر اساساز دو سفارت گله نمود که 
را از  جواهرات هند تا دولت بتوانددل دولت یگرفته تحو محمدعلی میرزا از را گروئی

ه یخارجه که از تعلل سفارت روس وزارت .(k65-p-3-82-1327استادوخ: ) درهن خارج کن
 مدت رهن یزودبه ازآنجاکه اعالم کرد بودشدت نگران به جواهرات مرهون درباره

ن جواهرات یا ، سفارت از بانک بخواهد که از حراجدیان خواهد رسیجواهرات به پا
از  سپ .(k65-p-3-110-1327استادوخ: ) دشوفراهم  امکان معاینه جواهرات و شودممانعت 

گروئی در بانک  جواهرات موافقت بانک و معرفی نمایندگان دولت کلیه شش بسته دیگر
هرات اصالت کلیه جوا .(k65-p-3-14,106-1327؛k65-p-3-19-1327استادوخ: ) نددنه شیمعا

 اهها به مهر نمایندگان دولت ممهور شدند.کارشناس، بستهاحرازشدهکارشناسان  ازنظر
ده و دها رشته نشیمروارمروارید اظهار داشتند این  یمثقال  2187کیسه تنها درباره 

شده  رشته یبودند همگ ارزیمامرانل کیکه تحو ییدهایمروار کهدرحالیمخلوط بودند 
به  شدهتحویلمرواریدهای  این مرواریدها با قیمت متینمودند قاضافه  بودند.آنها 

 .(k65-p-2-37-1328استادوخ: ) میرزا متفاوت استکامران
ق با دولت کلیه جواهرات تا رسیدن تواف بانک اعالم کرد شدهمذاکرات انجام بر اساس

د در نظر داشت یالبته با .(k65-p-3-109-1327استادوخ: ) شوندایران یک ماه توقیف می
دست داشت با  در یمل یل مجلس شورایتا تشک کشور را ۀادار که ایمدیرههیئت

جواهرات  بهره ه اصل ویته یکاف یز مواجه بود. نبود منابع مالین یفراوان یمشکالت مال
 یاز مشکالت مال ید.جداکریتر مر افراد را سختیمرهونه در بانک و نزد سا

 نمود.یجواهرات را دشوارتر م یسازز کار آزادین یاسیس یهایدگیچیپ
با آن  ۀت مقابلیریمد یبرا که قرار بود یران و اقداماتیا یشکالت مالمدر رابطه با  

از  یمز ضمن شرح مفصلایهران تتد.خبرنگار یرسیبه گوش م یانجام شود اخبار متفاوت
دولت هنوز امکان ارسال  یپولیب واسطۀبهران نوشته بود که یا یاقتصاد اوضاع نابسامان

شده و ها مسدود از راه یو برخ ندارد وجود، از مناطق کشور یبه برخ ینظام یروهاین
ن یخروج از ا یبرا مدیرههیئتبرنگار اضافه نموده بود که ن خیندارد. ا یتجارت رونق

این کار انجام اما ها به گرو بگذارد را نزد بانک یخواسته جواهرات سلطنتیم یبحران حت
 ادآور شده بود کهین اخبار به وزارت خارجه یدر لندن ضمن ارسال ا رانیسفارت ا .نشد

گرو ل باشد که با یغام داد که اگر دولت مایپ از لندن یبزرگ ۀتجارتخان مدتی قبل
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استادوخ: ) ن کار استیل به انجام ایار ماید بسیاستقراض نما یجواهرات سلطنت  گذاردن

1332-k14-p-2-69). شنهاد داده یران پیر ایز به سفین ین رابطه صدراعظم عثمانیدر هم
دولت  یکمک به رفع مشکالت مال یاست که برات حاضر یاسالم یبود که به اقتضا

 قرار به یلیوجه آن را  با تنز و گرو گذاشتهرا در بانک اوتمان  یران جواهرات سلطنتیا
ده یدر تهران شنرشان یر کبیبه نقل از سف یعثمان د. صدراعظمیصد پرداخت نماهفت در

استقراض کرده جواهرات ره یون لیلیم می، نیپولیب واسطهبهخواسته یبود که دولت م
دوازده و چهارده از   سود کمتربا نرخ  هابانکاز  یکهیچاما  ؛را گرو بگذارد یسلطنت
 نبوده است ایبهرهن مبلغ یچن ز قادر به پرداختیو دولت ن دهندنمیپول  درصد

 .(k11-p-1-179-1327استادوخ: )
 آنکه با د.یبه درازا کش 1911ریلآوتا  یجواهرات سلطنت یسازآزاد در چنین شرایط

در اقساطی شش بسته از جواهرات  بهرهپرداختی مبلغ اصل و  ها قبل محلاز مدت
به  تحویل جواهرات همهبااینبود؛  شدهتأمینساله از عایدات گمرکات شمال پانزده

ق در گزارش خود به مجلس علت این تعوی ه مجلسالرعایا نمایندوکیل تعویق افتاده بود.
نقل  به خزانهکند این جواهرات را از بانک از ترس تهمت کسی جرئت نمی» کهرا در این دانست 

 (.1/97/1/3/130/2)کمام:  «دهد

منظور تحویل جواهرات آغاز شد. بانک تحویل اقدامات به السلطنهبینادستور  با
-1329 )استادوخ: مهر کرده بودند را هاحضور افرادی کرد که بستهبه  جواهرات را منوط 

k52-p-20-1,6,7,5,4,8,10). از هشت بسته کرد  مورد دیگر این بود که بانک اعالم
ولت رسید آنها را در که د ل خواهد دادیرا تحو ایتنها شش بسته یجواهرات گروئ

در شرایط ایجادشده  .(k52-p-20-24-1329؛ k52-p-20-11-1329استادوخ: ) اختیار دارد
شش بسته را از رهن بانک خارج کرده تا  گرفت میخود تصمضمن اعالم اعتراض  دولت
 .(k52-p-20-14,15,16,17-1329استادوخ: ) شودانجام  گر اقدامات الزمیدو بسته د برای
بلغ رهن به بانک توسط مپس از پرداخت اصل و بهره  شش بسته جواهرات نهایتاً 

دو ف یاما هنوز تکل ؛(240022681ساکما:)تحویل گرفته شد1911در ژوئن امنای دولت
 یهان زمان نامهه و خارجه از همییوزارت مال.مانده نامشخص بودیجواهر باق بسته

مبلغ رهن  ل داشتند و خواستار اعالم اصل و بهرهارسا هیو سفارت روس به بانک یاعتراض
داد یها نمنامه به روشنی پاسخ بانک خروج از رهن بانک شدند. یجواهر برا دو بستهن یا
-k52-1329 :استادوخ) دادیه ارجاع میافت جواب به سفارت روسیدر یران را برایدولت ا و

p-20-25,26,27,28,29,30,31). 

سفارت روسیه از بانک و  ه و خارجهیوزارت مال یهایریگیپ باوجودهای بعد در سال
اعتنا به آنچه بی ،پاسخ بانک (k52-p9-4,5,7-10-1330استادوخ: ) کلو یادآوری مفاد پروت

شده در بانک به اسم د که دو بسته جواهر امانت گذاشتهن بویابود  اتفاق افتاده



 49/ 1400 پاییز،، 27ياپیپ ۀشمار -3 ۀ، شمار13 ۀدور ،اتریخیژپوهشهای علوم 

 شاپشال ینده ویا نمایم آنها تنها با اجازه شاه سابق و یاست و تسل محمدعلی میرزا
به دولت  1913سفارت روسیه نیز در سال  .(k52-p9-6-1330استادوخ: ) سر خواهد بودیم

به بانک  اعالم کرده که این جواهرات جهیزیه وی بوده و  ملکه جهانایران اعالم داشت 
وسیه شده است.سفارت ر استار صدور المثنی برای آنهاو خو کردهگمآنها را  وی اسناد

 اسناد رافوری این اسناد از سوی دولت، بانک این  اعالم نشدن  اضافه نمود در صورت
این  .(k52-p23-1-1331استادوخ:) خواهد داد ملکه جهانها را به نآ یالمثنباطل دانسته 

و سفارت و  نمود که در پشت پرده توافقاتی بین بانکها این گمان را تقویت میپاسخ
 بوده است. شکل گرفتنشاه مخلوع در حال 

دو بسته آن جزو  ن سه بسته،یاز ا کهپاسخ داد  به سفارت وزارت خارجه مجدداً 
 بر اساسست یبایم امنای دولت است و مهرسربهاست و  یهشت بسته جواهرات دولت

ها در پیگیری باآنکه .(k52-p23-2-1331:استادوخ) ران شودیل دولت ایتحوپروتکل 
عزم جدی در  گرید دیرسیمهمچنان ادامه یافت اما به نظر  تر دولتنیهای پایبخش

بعد  هایدر سال. ی رسیدگی به این موضوع وجود نداردسطوح باالی دولت و دربار برا
-k65-1327:استادوخ) ر موضوع دو بسته جواهر شدیگیپوتات یاداره محاسبات ب مجدداً

p12-20). ن بود که اظهار داشتیا ه متفاوتتکاداره محاسبات ن هایدر یکی از نامه 
هم گذاشته باشند اما  ملکه جهانه ب اء متعلقیآن دو بسته از اشمحتمل است در ضمن 

گیری نامه پی .(k35-p13-2-1337استادوخ:) است سلطنتی واهراتجاز آن  ۀعمد بخش
 صورت گرفتهمورد اقدامات  مذکور به وزارت خارجه محول شد.این وزارتخانه هم در

و را اعالم داشته  1915ن حساب تا سال یا صورت مبلغ اصل و بهره بانک پاسخ داد که
را  یاقدام منافع دولت چه است که با رعایت شدهمنعکسه ین مطلب به وزارت مالیا

 همراهیبا  1919سال  در سرانجام این دو بستهها در جریان  این پیگیری انجام دهند.
از سوی هزار تومان مکاری وزیر دربار با پرداخت پنجاهبا هدولت روسیه، بانک و 

به استناد آنکه این جواهرات جهیزیه  سروصداو بدون  شدهخارجاز رهن بانک شاه  احمد
؛ k35-p13-4-1337استادوخ:) شاه شدندبوده است جزو جواهرات شخصی احمد ملکه جهان

1337-k35-p13-3,13). 
تحویل احمدشاه شده  1919در سال  سروصدابیر دو بسته جواهرات مذکو آنکه با 
 همچنان خبر از تبادالت پشت پردهارباب کیخسرو( بی ازجملهنمایندگان مجلس )بود، 
پرسش  به های کلیپاسخوی نیز با  گرفتند.می الوزراغ این دو بسته را از رئیسسرا

لوح فشرده صورت مذاکرات ) آینده موکول کرددر ر تبه تحقیقات دقیق را مسئلهنمایندگان، 

 .(72 ۀچهارم،جلس ۀدور لس شورای ملی،مج
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میرزا که محل مناقشه بین دولت و کامرانها و زمردهای سلطنتی نیز مروارید مسئله
توانست موضوع را تا حد ممکن  (پدربزرگ احمدشاهمیرزا )ای نرسید. کامراننتیجه بود به

مسکوت گذاشته از پرداخت غرامت به دولت بابت تصرف در جواهرات سلطنتی طفره 
بیوتات این موضوع مطرح  گاهی از سوی نمایندگان مجلس و اداره همه این با رود.
در  رسیدگی به وضعیت جواهرات سلطنتی موضوع رسید.ای نمیشد اما به نتیجهمی

از  شیخ اسداهلل محالتی و شاهرخ خسرویکارباب در مجلس مطرح شد و  1922مارس
اسناد همان؛ ) کردند سؤالاز دولت مشیرالدوله  وضعیت جواهرات ۀدربار نمایندگان مجلس

ش مرواریدهای فرو ۀشده مسئلمطرح سؤاالت ازجمله .(2/141 :1375، روحانیت و مجلس
زای تبدیل بایست در ار جریان استبداد صغیر بود. او میمیرزا دسلطنتی توسط کامران
هنوز مبلغی 1922 اما تا ؛پرداختتومان غرامت به دولت می هزار مرواریدها، مبلغ هشتاد

، از اعالم این موضوع در مطبوعات پس .(م.-132-2-4-15متما، )بود نشدهپرداخت
و  مأخذ یبشده درباره خود را اعالممطالب  خطاب به مجلس ایدر نامهمیرزا نکامرا

ارباب  .(م.144-15-87 :متما) آنها را تکذیب کرد ۀوقاحت هم درنهایتست و نادمدرک 
 استناد کرد.گزارش اداره محاسبات بیوتات میرزا به پاسخ به تکذیبیه کامران درکیخسرو 

مرواریدها و زمردهای رسیدگی به موضوع  ماندن جهینتیباز  گزارش مذکور این اداره در
بایست بابت تومانی را که می هشتاد هزارمیرزا که کامران ه بودافزوده داد سلطنتی خبر

 میرزاکامران پرداخت نماید نپرداخته و افزون بر آنغرامت جواهرات به دولت 
بود را  به شرکت اسالمیه فروخته تومان قیمت داشتند و چهل هزار کهرا  مرواریدهایی
 .(146-2/145: 1375،اسناد روحانیت و مجلس) کرده بودمسترد ن نیز به خزانه
جواهرات  مقداری از مبنی بر سرقت فردی ناشناس یاز سوای نامه 1937در سال 

نشاهی . این نامه به دربار شاهرسید به اداره کل  شهربانیمیرزا نزد ورثه کامران سلطنتی
مثقال مروارید و  832وضعیت  روشن شدنجویای  مجدداًارجاع داده شد و دربار نیز 

میرزا مطالبه داشت.تحقیقات از اداره بیوتات و ی شد که دولت از کامرانشش قطعه زمرد
اظهار  رات به خزانهجواه ه یافت اما هر دو از نتیجه کار و بازگشتادام وزارت خارجه

 درگذرگیری این جواهرات نیز پی .(SH1315-k20-p17-1-4  استادوخ:) اطالعی کردندبی
شده به خزانه بازگشت داده ینیزمان به فراموشی سپرده شد و نه جواهرات و نه مبالغ تع

 نشد.
 . نتیجه3

اش توسط نمایندگان شده بر منابع مالیهای اعمالپس از محدودیت شاه یمحمدعل
منابع  نداشتن اریاختخواهان به دلیل در های سرکوب مشروطههزینه تأمینمجلس،برای 

 بریتانیامالی دیگر متوسل به استفاده از جواهرات سلطنتی شد. واکنش دو دولت روس و 
اش تمایل به این اقدام شاه متفاوت بود. دولت تزاری روسیه به علت نظام استبدادی
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خواهان کرده امکانات مالی برای شاه کمک به سرکوب مشروطه فراهم نمودنداشت تا با 
گذاشتن وام در قبال رهن گذاردن اریاختاستقراضی روسیه با در  بانک رونیاباشد. از 

در مقابل  کرد.خواهان کمک میبه شاه در سرکوب مشروطهجواهرات سلطنتی در بانک 
تری نسبت به جریان مشروطه دولت بریتانیا که دارای نظام پارلمانی بود رویکرد متفاوت

، در منازعات رقیبشدر ایران داشت.بریتانیا از سوی دیگر نگران افزایش قدرت روسیه، 
شدن جواهرات سلطنتی، سعی اشتهگروگذجریان به آشکار نمودنداخلی ایران بود و با 

کرد. رویکرد این دو دولت پس از پایان استبداد های دولت روسیه میدر تخریب نقشه
گیری جواهرات سلطنتی در مواردی تشابه و تفاوت داشتند. صغیر در جریان بازپس

گیری جواهرات نزد شاه هردو دولت در جریان خروج شاه و تنظیم پروتکل و بازپس
کردند؛ اما در جریانات مربوط به آزادسازی جواهرات از رهن بانک و رسیدگی همکاری 

میرزا واکنش این دو دولت متفاوت بود. دولت بریتانیا نسبت به این دو به تصرفات کامران
 مستقیماً بانک استقراضی  واسطهبهموضوع موقعیتی منفعالنه داشت؛ اما دولت روسیه که 

گیری و آزادسازی جواهرات ان بسیار زیادی برای بازپسدرگیر این ماجرا بود به میز
نمود کرد و از پشت پرده با شاه مخلوع و کارگزارانش همراهی میکارشکنی می

میرزا در جواهرات را منوط به اقامت وی در رسیدگی به تصرفات کامران کهطوریبه
بعدها در جریان  کردند.پایتخت کردند و در رسیدگی به اتهامات وی با او همراهی می

مانده در بانک نیز همراهی بسیاری با شاه مخلوع نشان آزادسازی دو بسته جواهر باقی
در رسیدگی به وضعیت جواهرات  بریتانیاتفاوت رویکرد روسیه و  وجود بادادند. 

تالش بسیاری در  جهت حفظ و صیانت از جواهرات سلطنتی  مدیرههیئتسلطنتی 
و دارای  شدهدادهها بخش اعظم جواهرات به خزانه عودت این تالش نتیجه درانجام داد. 

تحقیقات وسیعی که در مورد تصرفات  باوجودتری شدند. ثبت و صورت کامل
میرزا در مرواریدها و زمردهای سلطنتی انجام شد و شواهد متعددی که دال بر کامران

به خزانه مسترد نشد؛ تصرفات وی ارائه شد، این جواهرات و حتی معادل مبالغ آن 
نسبت خاندانی وی با شاه به میزان زیادی مسئله مسکوت  واسطهبهقاجار  ۀچراکه در دور
میرزا مسئله به های کامرانگوییگذشت زمان و تناقض واسطهبهپهلوی نیز  ۀماند. در دور

جدال مشروطه خواهان و محمدعلی شاه در مورد جواهرات  فراموشی سپرده شد.
شان داد که تحت تأثیر تبلیغات مشروطه خواهان، رویکرد افکار عمومی نسبت سلطنتی ن

به مسائل مختلف  مخصوصاً در ارتباط با  حوزه اختیارات و تعلقات شاه تغییر کرد. 
،جواهرات سلطنتی از یک مجموعه خصوصی متعلق به شخص شاه، به جواهرات درنتیجه

جواهرات سلطنتی تحت نظارت از آن،  و پسدولتی و یک ثروت ملی تبدیل شد 
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گرفت. یکی از پیامدهای این تغییرات، حفظ نمایندگان ملت در اختیار پادشاه قرار می
 این مجموعه در جریان تحوالت و حوادث تاریخ معاصر ایران است.
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