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ــاب حاضر داراى يازده فصل، پيش گفتار و مقدمه اى از مؤلفان  كت
ــى از موقعيت  ــى تحليلى و توصيف ــاب حاصل پژوهش ــت. اين كت اس
ــا تأكيد بر خاندان  ــران دوره ى پهلوى ب ــار و صاحبان صنايع در اي تّج
ــندگان،  ــاب، انجام مصاحبه  با نويس ــاس اين كت ــت. اس الجوردى اس
مديران، روايت هاى شفاهى تاريخى صاحبان صنايع و اعضاى خانواده 
ــا آخر دوره  ــاه ت ــه در اواخر دوره ى ناصرالدين ش ــت ك الجوردى اس
ــوى، در اكثر عرصه هاى اقتصادى فّعال بوده اند. هدف اصلى اثر و  پهل
مطالعه موردى خاندان الجوردى، تبيين رفتارهاى اقتصادى به منظور 
ــش خصوصى و عمومى  ــال تجربيات فعاالن اقتصادى به دو بخ انتق
ــرمايه از فعاليت هاى تجارى به فعاليت هاى صنعتى  ــت. حركت س اس
ــلى  در دوره ى پهلوى و دگرگونى هاى صورت گرفته از جمله تداوم نس
ــه از اهداف ديگر كتاب  ــادى بدون انقطاع در اين عرص فعاليت اقتص
ــان دهنده ى گوشه اى از اين تالش توسط  بوده است. كتاب حاضر نش
ــب اجتماعى آغاز و  ــه از پايين ترين مراحل و مرات ــت ك خانواده اى اس
سرانجام منجر به تأسيس يكى از بزرگ ترين واحدهاى صنعتى كشور 

در سال هاى قبل از انقالب شد.

ساختار كتاب
ــاب، موقعيت تّجار در ايران از قاجاريه تا پهلوى  در فصل اول كت
ــده است. به زعم مؤلفان، تّجار گروهى هستند كه نقش اصلى  مرور ش
ــن واژه را براى همه نوع كارهاى  ــاد بازى كرده اند؛ ولى اي را در اقتص
ــندگان كتاب، رفتارهايى از قبيل شكل  بازرگانى به كار نمى برند. نويس
ــخيص تّجار واقعى  ــيدن را مالك اصلى در تش ــرى و لباس پوش ظاه
ــى برخالف تّجار  ــه تّجار ايران ــن عقيده اند ك ــمرده اند؛ اما بر اي بر ش
ــاير مصارفشان  ــيدن و س اروپايى كه موقعيت آنان از روى لباس پوش
ــكل ظاهرى از سايرين قابل شناسايى  ــناخت بود، به لحاظ ش قابل ش
ــوان گروهى كه در  ــواى از همه اين ها، از تّجار به عن ــد. اما س نبوده ان

ــته و از احترام و منزلت بااليى برخوردار  ــته اى قرار داش طبقات برجس
بوده اند، نام مى برند. همچنين به عنوان قشرى كه هميشه از تحوالت 
ــده است. در  ــى جانبدارى كرده اند، ياد ش اقتصادى، اجتماعى و سياس
ــران در عرصه ى اجتماع  ــه ى فصل، به رفتارها و ويژگى هاى تاج ادام
ــت. مؤلفان از تاجران و روحانيون به عنوان دو قشر  ــده اس پرداخته ش
ــابهى  ــزا از حكومت نام مى برند كه تا حدود زيادى رفتارهاى مش مّج
ــده اند كه از بى قانونى و  ــته اند. تاجران اين دوره كسانى عنوان ش داش
ــرى كه در تضاد با انباشت سرمايه بوده است، رنج مى بردند. اما  خودس
ــتبداد در اواخر دوره ى قاجار عرصه را بر بسيارى از  ــروع دوره ى اس ش
تاجران تنگ كرد، به طورى كه نقش آنان را در عرصه ها و جنبش هاى 
اجتماعى كمرنگ كرد و  نقش فعال تّجار به واسطه گر و دالل تبديل 
ــدا از احترام و منزلت فراوانى  ــد. به طور خالصه، اگرچه تّجار در ابت ش
برخوردار بودند و ويژگى هاى رفتارى خاص آنان امكان سرمايه گذارى 
و گردش سرمايه را به وجود  مى آورد، با آغاز دوره ى قاجاريه بسيارى 
ــدند و از اهداف اوليه و اصلى خويش  ــيب هايى ش از آنان مبتال به آس

فاصله گرفتند. 
ــدان الجوردى به عنوان  ــرح حال خان در فصل دوم كتاب، به ش
ــت.  ــده اس ــى از فّعالينى كه از دل دولت قاجار برآمدند، پرداخته ش يك
ــده  ــاره ش ــتگاه اقليمى خاندان الجوردى اش در ابتداى فصل به خاس
ــى تداوم آن مورد  ــل متوالى و چگونگ ــه بيوگرافى چهار نس و در ادام
كنكاش قرار گرفته است. مؤلفان كتاب به دقت ويژگى ها و خصيصه ى 
ــته ى خاندان الجوردى و رموز موفقيت آنان را در سرمايه دارى  برجس
خانوادگى ايران بيان كرده اند. خانواده الجوردى فعاليت اقتصادى خود 
ــال 1270 با فعاليت هاى حاج سيد محمد الجورديان و برادرش  را از س
ــروع كرد. اين فعاليت ها توسط حاج سيد محمود الجوردى از نسل  ش
دوم و ساير اعضاى خانواده تا سال 1357 ادامه يافت. نسل اول و دوم 
ــوم اين خانواده در فعاليت هاى بازرگانى (واردات و صادرات) فعال  و س
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سرمايه دارى خانوادگى

ــروع فعاليت هاى نسل سوم شاهد گسترش فعاليت هاى  بودند؛ اما با ش
ــتيم. به عبارتى نوعى انتقال نسلى در اين خانواده  آنان در صنعت هس
صورت گرفته بود كه تمامى اعضاى اصلى نسل دوم، قاسم الجوردى 
ــا اكبر الجورديان به مثابه يك  ــد الجوردى به عالوه عموى آنه و احم
تيم، رهبرى گروه را به دست داشتند. اعضاى خانواده رو به روز مديران 
ــاوره مديريت  ــت مى گيرند و آموزش و مش ــه خدم ــرى را ب حرفه اى ت
ــوى  ــعه مى دهند. پذيرش اقتدار و حكميت پدر از س ــه اى را توس حرف
ــى  ــبب تداوم فعاليت و مانع فروپاش ــيارى از موارد س ــدان در بس فرزن
ــدان در فعاليت هاى مختلف  ــد. اين خان ــاى اقتصادى مى ش فعاليت ه
ــى، توليدات صنعتى  ــه تجارت داخلى، تجارت خارج اقتصادى از جمل
ــاختمانى و خدمات بانكى و بيمه نو آورى هايى براى  ــاورزى و س و كش
ــت كه در تاريخ اقتصادى ايران به نام آن ها به ثبت  صنعت مدرن داش
رسيده است. آنان بيش از 80 شركت و كارخانه در نقاط مختلف كشور 
ــيس كردند. همچنين اين خاندان اولين كسانى بودند كه در جهت  تأس
ــتند. الجوردى ها همچنين در اكثر كارهاى  ــتاندارد كاال قدم برداش اس

خيريه و تأسيس و ايجاد خيريه نقش فعالى داشتند. 
ــن موفقيت هاى  ــه مهم تري ــل، همچنين ب ــن فص ــان در اي مؤلف
ــاى اين خانواده،  ــد. از مهم ترين اين ويژگى ه ــن خاندان پرداخته ان اي
ــى، گرايش به پس انداز  ــه روى، تنوع فعاليت هاى تجارى و صنعت ميان
ــى، نوآورى در  ــرمايه گذارى به جاى مصرف، تالش و سخت كوش و س
ــكن، توجه  ــنل چون بيمه ى درمانى، مس ــارت، توجه به رفاه پرس تج
ــتفاده از دوره هاى مختلف آموزش  ــه امور عام المنفعه و همچنين اس ب
ــده  مديريت و اعزام كاركنان به داخل و خارج براى آموزش عنوان ش
ــت. اتحاد جمعى به شكل ارتباط خانوادگى زمينه ى اصلى موفقيت  اس

اين خاندان ذكر شده است.

نمودار چهار نسل فعاالن اقتصادى سرمايه دارى خانوادگى الجوردى

(نسل اول)

سيد محمد الجورديان

(نسل دوم)

 اكبر الجورديان                       سيد محمود الجوردى

( نسل سوم)
        

    قاسم      احمد (داماد)        حبيب محمد مهدى طالبى 
نسل چهارم

داريوش انصارى            حميد         على          فرانك بُرگل
(داماد اكبر الجورديان)                                             (داماد  احمد الجوردى)

ــوم، خاندان الجوردى و اتاق بازرگانى صنايع و معادن  در فصل س
ــت. در اين فصل، مؤلفان به بررسى تاريخچه  ــى شده اس ايران بررس
اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، همچنين نقش و جايگاه خاندان 
الجوردى به عنوان يكى از خانواده هاى مطرح سرمايه دار در آن اشاره 
ــوالت و رخدادهاى  ــر اين فصل به تاريخچه تح ــته اند. در سراس داش
ــط درونى و رابطه  ــرد اتاق بازرگانى از جمله رواب ــم و مؤثر و كارك مه
ــه دولت پرداخته  ــتقل و تحت الحماي ــى مس آن با دولت، احزاب سياس
ــده است. بررسى كلى فصل نشان مى دهد كه با تأسيس اولين اتاق  ش
تجارى ايران در سال 1305، اگر چه خاندان الجوردى در اين سال ها 
ــا به نوعى كمرنگ بوده  ــتند و فعاليت آن ه نقش چندان مؤثرى نداش
ــل دوم و با ورود اكبر الجورديان، شاهد پررنگ شدن  ــت، اما از نس اس

جايگاه الجوردى ها در اتاق هستيم.
در فصل چهارم كتاب نوآورى هاى خاندان الجوردى بررسى شده 
ــت. مديريت به عنوان يكى از نوآورى هاى اين خاندان ذكر گرديده  اس
ــت. در اين فصل با تمركز بر شكل گيرى گروه صنعتى بهشهر، به  اس
ــت نوين اين خاندان به عنوان يكى از نوآورى هاى الجوردى ها  مديري
ــترش  ــوزش و تربيت مديران و گس ــت. مؤلفان آم ــده اس پرداخته ش
ــى را از ويژگى هاى فعاليت اين خاندان بر  ــا در قالب كار تيم فّعاليت ه
ــندگان كتاب، در اين واحد توليدى خانوادگى  شمرده اند. به زعم نويس
ــترش فعاليت هاى اقتصادى  نحوه نگرش به آموزش و مديريت،  با گس
ــا نيروهاى مختلفى را به  ــل دوم تغيير كرد. الجوردى ه به ويژه در نس
ــيوه هاى گوناگون به كار گرفتند و نقش مهمى در راه اندازى نگرش  ش
ــتند. مديريت علمى و بازاريابى، تالش در جذب  علمى به مديريت داش
ــت.  مديران حرفه اى، خالق و كارآفرين از اهداف اصلى آن ها بوده اس
ــركت در دوره هاى  ــن رابطه، تمامى اعضاى خانواده ضمن ش در همي
ــنل (در  مديريتى كوتاه و بلندمدت به ارائه ى انواع آموزش علمى پرس
ــرمايه دارى خانوادگى الجوردى  ــور) پرداختند. س داخل و خارج از كش
تجربه مديريت ساده مالى تا مديريت پيچيده مالى را با تأسيس بانك 
بين المللى ايران و ژاپن (با مشاركت بانك آو توكيو) و تأسيس بيمه ى 
حافظ (با مشاركت بيمه هاى كنتينانتال و رويال) طى كرد. الجوردى ها 
ــتاز بودند،  ــتر اين فعاّليت هاى اقتصادى و توليدات صنعتى پيش در بيش
ــه وجود آوردن  ــه طريقه ى نوين، ب ــد انواع مخمل ب ــه در تولي از جمل
ــيرين از آب صابون كه سال هاى قبل از آن  ــويا، توليد گليس زراعت س
ــراى عموم و براى  ــينى ارزان قيمت ب ــت، توليد قالى ماش هدر مى رف
ــتر و الياف اكرليك  ــتر ـ نخ فيلدمت پليس ــادرات، توليد الياف پليس ص
براى صنايع نساجى. در ادامه ى فصل، به بازاريابى و شيوه ى تبليغ اين 
ــاره و بيان شده است كه تبليغات و بازاريابى اين خاندان با  خاندان اش
ــيوه هاى متنوع انجام مى شد كه در آن الجوردى ها سعى بر تبليغ   از ش
ــتند. توجه به مقتضيات  و بازاريابى كاالهاى خود به طريق مدرن داش
مكانى در حيطه جغرافيايى و سليقه ى مصرف كننده از فنون تبليغ آنان 

ذكر شده است. 
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ويژگى هاى سرمايه دارى خانوادگى الجوردى عنوان فصل بعدى 
كتاب است. مؤلفان در اين فصل مواردى همچون ديگرخواهى، اعتماد، 
تعهد، برنامه ريزى بلندمدت، عشق به شركت، برخورد با خطرات اخالقى 
ــأله پاداش به مديران را از ويژگى هاى سرمايه دارى خانوادگى در  و مس
ــمرده اند. به زعم  ــرمايه دارى بنگاه هاى غير خانوادگى برش تمايز با س
ــرمايه دارى هاى خانوادگى موفق  نويسندگان كتاب، چيزى كه بين س
ــرمايه دارى خانوادگى تمايز  ــر س ــا و برخى بنگاه هاى غي الجوردى ه
ــطح ديگر خواهى  (altruism)، يا مسئوليت  ايجاد مى كند، مسأله س
ــت كه در بنگاه خانوادگى الجوردى ها هم در بين مديران  اجتماعى اس
ــيس بنياد خيريه ى الجوردى محقق  و هم حوزه هاى اجتماعى با تأس
ــد. به عالوه، اعتماد، تعهد، برنامه ريزى با برد بلند و طوالنى و عشق  ش
ــواده از عوامل بقا و  ــزد مديران و چه اعضاى خان ــركت چه در ن به ش
گسترش بوده است. مسأله پاداش به مديران در بنگاه هاى خانوادگى و 
غيرخانوادگى نيز براى توازن بين مولفه هاى حفظ كارايى مديران غير 

عضو و رابطه آنها با مديران غير عضو اهميت دارد.
ــى ديگر از ويژگى هاى بنگاه خانوادگى كه اهميت زيادى دارد  يك
ــطح اعتماد ذكر شده است. سطح اعتماد مهم ترين عاملى است كه  س
اصوًال سرمايه دارى خانوادگى بر مبناى آن تشكيل مى شود و نسبت به 
 (competitiveسرمايه دارى هاى غيرخانوادگى يك حد رقابتى آشكار
ــرمايه دارى خانوادگى الجوردى به اعتماد و    (edgeايجاد مى كند .س
ــتر از تجربه و علم مديران غيرعضو  اتحاد جمعى اعضاى خانواده بيش
ــل نمايانگر  ــته بود .فعاليت هاى خانواده ى الجوردى در چهارنس وابس
ــاس اعتماد دوطرفه ى  ــرمايه دارى خانوادگى بر اس ويژگى هاى يك س
ــب افزايش كارايى در بازده  ــت بود كه موج اعضاى خانواده و سرپرس
ــد .ضمن اين كه در همين چهارچوب ،كارآفرينى  سرمايه گذارى مى ش

نيز شكل مى گرفت.
در ادامه كتاب و در فصل ششم ،منابع تأمين مالى سرمايه گذارى 
ــى شده است. در اين فصل به چگونگى انباشت سرمايه و تأمين  بررس
ــور اعم و خانواده الجوردى به طور  ــع مالى بخش خصوصى به ط مناب
ــت. كل اين فصل به اين سؤال پاسخ مى دهد  اخص پرداخته شده اس
ــا و وام هايى با  ــن گروه از بانك ه ــط اي ــه آيا وام هاى دريافتى توس ك
ــيس بانك هاى  ــره ترجيحى بوده يا اينكه آن ها از طريق تأس نرخ به
خصوصى از ابزارهايى مانند نرخ ذخيره ى قانونى استفاده مى كرده اند؟ 
ــه نسل اول، از  به عقيده ى مؤلفان منابع مالى الجوردى ها در طول س
ــرمايه گذارى حاصل شده است و در ادامه آنان به  ــه نسل س فعاليت س
دو راه ديگر متوسل شدند: يكى بانك هاى خصوصى و دومى صندوق 

توسعه ى سرمايه گذارى ها.

حركت از تجارت به صنعت در فصل هفتم كتاب بررسى شده است. 
ــرمايه از  ــش خاندان الجوردى در فرايند حركت س ــن فصل به نق در اي
تجارت (يعنى فّعال بودن در عرصه هاى واردات و صادرات) به عرصه ى 
ــتر فعاّليت هاى وارداتى و جايگزين  صنعت (به معنى كنار گذاشتن بيش
كردن توليد محصوالت كارخانه اى) پرداخته شده است. روند كلى فصل 
ــرمايه گذارى هاى خاندان  ــبتاً زيادى از س ــان مى دهد كه بخش نس نش
ــدى كه جايگزين واردات  ــا از بخش واردات به صنايع جدي الجوردى ه

مى شوند، هدايت شده است. به عبارتى نسل اول و دوم و سوم خانواده ى 
الجوردى در فعاّليت هاى بازرگانى فعال بودند؛  اما با شروع فعاليت هاى 
ــترش فعاليت هاى آنان در صنعت نيز هستيم.  ــاهد گس ــل سوم، ش نس
ــوند كه تا پايان دهه 1320  ــندگان در ادامه ى فصل يادآور مى ش نويس
بيشتر فعاليت  الجوردى ها منحصر به فعاّليت هاى واردات و صادرات بود، 
ــرف حوزه هاى صنعت و توليدات  ــال ها دامنه فعاليت به ط بعد از اين س
كارخانه اى باز شد. اين امر همراه با ديگر سرمايه گذاران بخش خصوصى 
و دولتى سبب دگرگونى سريع در ساختارهاى صنعتى كشور شد. به زعم 
ــرمايه گذارى  ــندگان كتاب، برخالف دولت كه نقش مهمى در س نويس
صنايع سنگين به عهده داشت، بخش خصوصى چون خاندان الجوردى 
ــهم مهمى در متنوع  ــرمايه گذارى در شعبات كاالهاى مصرفى س با س
كردن ساختار صنعتى كشور بازى كردند. ليدر خانواده ى الجوردى ، سيد 
ــادى و حركت واحد  ــترش فعاليت هاى اقتص ــود الجوردى، با گس محم
اقتصادى از تجارت به صنعت، عمًال از ليدرى واحد اقتصادى بازماند؛ اما 
عامل انسجام بنگاه اقتصادى الجوردى باقى ماند. بنابراين، انتقال نسلى  
ــترش فعاليت ها آمادگى  ــه نحوى مطلوب اتفاق افتاد تا خانواده با گس ب

جانشين سازى ليدرى را در آينده به دست آورد.
ــتم كتاب به تأثير سياست و سياست گذارى بر صاحبان  فصل هش
صنايع پرداخته است. ابتداى فصل با اين با اين سؤال آغاز مى شود كه 
آيا صاحبان صنايع به عنوان يك گروه فشار مى توانستند بر تصميمات 
ــرمايه داران  اقتصادى دولت تأثير بگذارند؟ به عبارت ديگر رابطه ى س
ــادى چگونه تنظيم  ــت هاى اقتص ــول محور سياس ــزرگ با دولت ح ب

مى شده است؟
ــان صنايع از  ــون اكثر صاحب ــتدالل كه چ ــان با رد اين اس مؤلف
پيامدهاى اقتصادى سود مى بردند، بر اتخاذ آن هم تأثير گذاشته اند، به 
ــاره دارند كه در اوايل، بزرگترين وظيفه ى يك صاحب  اين مطلب اش
ــت به طورى  صنعت گرفتن اجازه و هماهنگ كردن فعاليت ها بوده اس
ــترين وقت صاحبان صنعت و مديران باالى كارخانه ها صرف  كه بيش
حل و فصل امور وزارت خانه ها مى شد و موارد زيادى نشان مى دهد كه 
ــتر با دولت درگير بوده اند. در نتيجه، اگرچه صاحبان  صنايع بزرگ بيش
صنايع در برخى تصميمات مانند سياست هاى كارگرى و تعيين حقوق 
ــان مى دهد كه اكثر  ــى فصل نش ــته اند، اما بررس ــان اختيارى نداش آن
ــى و يا از طريق  ــلطنتى به طور تضامن ــان صنايع با خانواده  س صاحب
ــهام رابطه برقرار مى كرده اند تا از اين طريق بر تصميمات  عرضه ى س
ــبت  ــندگان كتاب، نه تنها از نس ــادى دولت تأثير بگذارند. نويس اقتص
دادن اين عمل به خاندان الجوردى ابا دارند، بلكه معتقدند آن ها منافع 
ــازمان يافته اي مانند فعاّليت در اتاق  خود را در چارچوب فعّاليت هاي س
ــپس در ادغام آن با  ــيس اتاق صنايع و معادن و س بازرگاني و بعد تأس
ــت گذاران  ــال مى كردند و تعامالت خود را با سياس ــاق بازرگاني دنب ات
ــكل  ــات اقتصادي عمدتًا از طريق آن نهاد ش ــران و مقام و تصميم گي

مي دادند.
به طور كلى، مطالعه ى اين فصل نشان مى دهد كه تحوالت مهم 
كشور در طى اين دوره و اتخاذ سياست هاى متعدد در قالب سياست ها 
و قوانين اقتصادى و تجارى، نه تنها رابطه ى بين بخش صنعتى مدرن 
ــا حدى برتضاد بين بخش  ــت را تحت تأثير قرار مى داد، بلكه ت و دول
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سنتى و مدرن مى افزود. كه نتيجه ى آن پديد آمدن مشكالت اساسى 
براى صاحبان صنايع بود.

ــوردى عنوان فصل نهم  ــاى غير اقتصادى خاندان الج فعاليت ه
ــته از فعاليت هاى اجتماعى را از  ــت. در ابتدا، مؤلفان دو دس كتاب اس
هم متمايز كرده اند: نخست فّعاليت هاى خانوادگى كه مربوط به روابط 
درون خانوادگى (نظير چگونگى مصارف خانواده و تنظيم روابط اخالقى 
ــخصى  و برخورد آن ها  و عاطفى، ازدواج هاى درونى، حل اختالفات ش
با كودكان، زنان، عروس ها و دامادها) است. دوم رفتارهاى خيريه اين 
ــده تا  ــدان. در اين بخش، ضمن توصيف اين فعّاليت ها، تالش ش خان
ــود همچنين  ــى ش تأثير اين روابط و رفتارها بر فعّاليت هاى آنان بررس
ــرمايه دارى به طور  ــؤاالت متعددى درباره ى رفتارهاى خيريه اى س س
ــت. كندوكاو  ــده اس ــم و خانواده الجوردى به طور اخص، مطرح ش اع
ــندگان كتاب درباره ى علل فعاليت هاى خيرخواهانه الجوردى ها  نويس
به اين نتيجه ختم مى شود كه امور خيريه از اقدامات سنتى بوده كه با 
نيت مذهبى و ديگرخواهانه انجام مى گيرد و كنشى كامًال ارادى است. 
پيامدهاى ناخواسته نظام استبدادى و مصادره ى اموال توسط آن ها نيز 
ــده  ــر اهداف انگيزه هاى خيرخواهانه خاندان الجوردى بيان ش از ديگ
ــئوليت اجتماعى شركت ها را نيز مى توان از  است. به زعم مؤلفان، مس
ــيس بنياد خيريه ى الجوردى كه به كارهاى  ــال 1341 با تأس آغاز س
ــازمان يافته اى همچون ساخت و گسترش مدارس، كمك  خيريه ى س
ــى ديگر مى پرداخت جستجو  ــيس درمانگاه و مؤسسات آموزش به تأس
ــركت هاى تابعه به  ــاليانه ش ــرد. به طورى كه 15 درصد از درآمد س ك

بنياد الجوردى پرداخت مى شد.
در فصل دهم، پايان كار خانواده سرمايه دار الجوردى بررسى شده 
است. در اين قسمت، به چگونگى مصادره ى اموال 52 تن از صاحبان 
صنايع بزرگ و از جمله خانواده ى الجوردى پرداخته شده است. نتيجه 
ــا وقوع انقالب  ــرانجام ب ــرمايه دارى خانوادگى س اين كه، اين واحد س
اسالمى به حكم دادگاه انقالب اسالمى مستقر در بنياد مستضعفان در 
ــلطه ى خانواده خارج و به دست بخش  ــوم تيرماه 1363 از س تاريخ س

دولتى سپرده شد.
ــده  ــن فصل، يك خالصه و نتيجه گيرى از كتاب ارائه ش در آخري
است. به طور اجمالى در اين قسمت ذكر شده است كه بررسى روندهاى 
كالن در واحدهاى اقتصادى خانوادگى و كاربست آن به سرمايه دارى 
ــان مى دهد كه اين واحد اقتصادى توانست با  خانوادگى الجوردى نش
ــرمايه دارى  ــبى چالش هاى س طى موفقيت آميز اين روندها و حل نس
ــترش فعاليت ها بپردازد بدون اين كه با خطر انشعاب  خانوادگى به گس
ــود. به هرحال، مطالعه ى موردى سرمايه دارى خانوادگى نشان  روبرو ش
ــت با تمايز گذارى نسبى بين مالك و  داد كه اين واحد اقتصادى توانس
ــترش و انباشت سرمايه دست بزند و  اعضاى خانواده و مديران به گس

نمونه ى موفقى در واحدهاى هاى خانوادگى در ايران باشد.

بررسي كتاب
ــت تّجار و صاحبان صنايع در  ــن كتاب توصيفى كامل از موقعي اي
ايران دوره ى پهلوى با تأكيد بر خاندان الجوردى است. اين اثر داراي 
ــودمندى از تحليل تاريخ شفاهى در سطح خانواده است كه  تركيب س

ــاد، مي تواند به عنوان  ــت دادن اطالعات زي با نگارش خوانا و به دس
ــجويان و محققان نگريسته شود  يك مجموعه ى با ارزش براي دانش
ــجويان و تحليگران حوزه ى تاريخ  ــه ى آن براي كليه ى دانش و مطالع
شفاهى ازجذابيت خاصي برخوردار است. همچنين يك نقطه ى شروع 

براي افرادى است كه مي خواهند در اين زمينه وارد شوند. 
هرچند با نگاه اوليه و بررسى مختصر كتاب، ذهن خواننده به اين 
ــازى سرمايه داران و  امر كه هدف نگارندگان بزرگ نمايى و اسطوره س
ــت، منحرف مى شود؛ اما مطالعه ى  كارآفرينان دوره ى پهلوى بوده اس
ــازد كه تا چه اندازه جاى چنين مطالعاتى در  ــن مى س دقيق كتاب روش
تاريخ اقتصادى ايران تاكنون خالى به نظر مى رسد. از اين لحاظ، كتاب 
ــته ى تقدير است. ديگر اين كه، اين مطالعه واحد تحليل خود را   شايس
ــت؛ يعنى از خانواده كه كليد بسيارى از  ــطحى ُخرد آغاز كرده اس از س
ــت. از اين نظر هم  ــران را بايد در همين جا جس ــائل اقتصادى اي مس
ــد.  اما چند اشكال جزئى در اين كتاب قابل  كتاب مفيد به نظر مى رس

مشاهده است:
ــى كلى كتاب نشان مى دهد كه يك مشكل  قبل از هر چيز بررس
ــى در سطح خانواده  ــاهده  است، اين كه بررس ــناختى قابل مش روش ش
ــه با يك عدم شفافيت همراه است زيرا خانواده ها برخى وقايع  هميش
ــاب انجام مصاحبه  با  ــاس كت را همچون يك راز، مخفى مى كنند. اس
ــفاهى تاريخى صاحبان صنايع و  ــندگان، مديران، روايت هاى ش نويس
ــندگان در  ــد نويس ــت، به نظر مى رس اعضاى خانواده ى الجوردى اس
ــوگيرانه عمل كرده و از ناظران  ــى فعّاليت اين خاندان بسيار س بررس
ــى طرف كه به بيان تفاوت ها مى پردازند، فاصله گرفته اند؛ به طورى  ب
ــده و  ــاى مثبت از اين خاندان ارائه ش ــر كتاب ارزيابى ه كه در سراس
ــيم،  ــى كه به يك پديده منفى از واقعيت اين خاندان مى رس آن  جاهاي
ــعى در توجيه آن داشته اند. بنابراين براي اين كه تحقيقات ما  مؤلفان س
ــكالت بري باشد، بايد دست به يك تحليل جامع زد كه آن  از اين مش

هم مستلزم روش چندبعدي  براي  ارزيابي است.
ــم موردبحث  ــه مطالبي كه در فصل نه ــه، باتوجه ب ــر اين ك ديگ
ــت به خوبى به فعّاليت  هاى  ــته اس ــت، اين فصل نتوانس قرارگرفته اس
ــى اين خاندان بپردازد. اگر در كنار پرداختن به تحول اقتصادى  اجتماع
اين خانواده ها به زمينه هاى اجتماعى و اقتصادى آنها نيز بيشتر پرداخته 
ــى از  ــه اى كه فراتر از تاريخچه ى يك خانواده،  بخش ــد به گون مى ش
ــد، از اين جهت  ــيده مى ش تاريخ اقتصادى جامعه ايران به تصوير كش
كه تعدادى مفاهيم نظرى براى تحليل روابط اجتماعى و اقتصادى در 

اختيار عالمان اجتماعى ايران قرار مى داد، بهتر بود.
ــت.  ــفاهى اس مورد ديگر ضرورت مطالعه و پرداختن به تاريخ ش
ــد تاكنون كمتر در اين مورد مطلبى نوشته شده است و  به نظر مى رس
ــت و اين خود شكاف  چندان ادبيات و مكتوبى در اين باره موجود نيس
ــفاهى براى  ــت؛ و از آن جا كه اهميت تاريخ ش بزرگى ايجاد كرده اس
ــنفكر ما چندان روشن نيست، بهتر  مخاطبين عام و حتى طبقه ى روش

بود مطالبى در مورد  تاريخ شفاهى و اهميت آن مى آمد.
به هر حال، اين كتاب  مي تواند منبع خوبي براي آگاهي از تاريخ 
ــرش و ديدگاه مولّفان آينده اى خوش و  ــد؛ نيز، نگ اقتصادى ايران باش

مطلوب از مطالعات تاريخ شفاهى در ايران به دست مي دهد. 

سرمايه دارى خانوادگى




