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  چكيده
مورخان و عالمان ساير علوم را نيافتگي ايران، در چند دهة اخير ذهن  داليل توسعه

سبب حيطة مشخص و حساسيت زماني، بسيار مورد  و دورة قاجار، به  كرده  مشغول
نبـود امنيـت الزم بـراي تجمـع     : اين مقاله عبارتند از اصلينكات . است توجه بوده

هاي علمي و  سرمايه ؛ خصلت ايرانيِ مغاير با فعاليت جمعي اقتصادي؛ نبود آمادگي
عنـوان زيرسـاخت فعاليـت     هاي مواصالتي به داري و نيز نبود راه اي كارخانهفني بر

تجمع سرمايه و تشكيل شركت، محصول مستقيم فضايي . اقتصادي در دورة قاجار
فـرض، سـرماية    در دورة قاجار و در نبود اين پـيش . گذاري است امن براي سرمايه

، نيز تشكيل شركت. شد ميمتراكم از سوي حكام قاجاري و راهزنان داخلي تهديد 
لحاظ دروني، شرايط ديگري از جمله داشتن روحية كار جمعي نياز دارد كـه در   به

همچنـين اگـر شـركتي برپـا و يـا      . ايرانيان آن دوره به حد كفايت وجـود نداشـت  
شـد، كـه آن را ناكـام     مـي  شد، با مشكالت ديگـري مواجـه   اي تأسيس مي كارخانه

بـر ايـن،    فـزون . ماندگي علمي و فنـي داشـت   در عقبنهاد؛ مشكالتي كه ريشه  مي
هاي كشور مانع از ورود توليد به مرحلة توزيع شـده و چرخـه كامـل     نامناسبي راه

حاصل اين فرآيند آنكه اين مشكالت درونزا در كنار مشـكالت برونـزاي   . شد نمي
توليد ، مانع از آن بود كه ايران قاجاري از مرحلة )رقابت سرسختانة خارجي(ديگر 

 .سنتي به توليد صنعتي عبور كند
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  مقدمه. 1
يابد و يا  يا مستقيماً به خريد كارخانه و توليد راه مي: شود مي سرمايه از دو راه به توليد منتهي

به اين شكل بـه خريـد    شده و هاي اندك اشخاص، در قالب شركت مجتمع ناچار سرمايه به
داشتن آن براي  مرحلة پس از آن، نگاهداري از كارخانه و سرپانگه. رسد كارخانه و توليد مي

باشـد تـا بتوانـد     قدر قابليت و پايداري داشـته  كارخانه بايد آن. ورود به عرصة رقابت است
  .دشكل پايداري خود را تضمين كن سهمي از بازار را نصيب خويش گردانيده و بدين

اند،  هاي ديگر مورد مداقه قرارگرفته برخي از نكات مطرح شده در اين مقاله، در پژوهش
هاي انتشـاريافته   خصوص روزنامه هاي عصر قاجار، به اما در اين مقاله، با مراجعه به روزنامه

شده از زواياي تازه و  تر و زبان آزادتري داشتند، نكات گفته در خارج از كشور، كه نگاه دقيق
  .اند گرفته با شفافيت بيشتري مورد بررسي قرار

دهـد در ايـران عصـر قاجـار      كوشد با مراجعه به منابع دست اول، نشـان  مقالة حاضر مي
شد و صاحبان سرمايه و فعاالن اقتصادي در طي مسير  مي قدم اين مراحل چگونه پيموده به قدم

گردد  شود، معلوم مي مي كه آوردهاي  در چندين نمونه. گرديدند مي آن با چه مشكالتي مواجه
هاي اروپايي نبـود كـه    جانبة شركت شده، فقط رقابت سنگين و تسلط همه رغم آنچه گفته به

  .زدند مي شدن ايران گرديد، بلكه عوامل درونزاي بسياري نيز بدين امر دامن مانع صنعتي
  

  ناامني اقتصادي فراگير. 2
در ايران قاجاري، در همين . تراكم سرمايه استنخستين گام در اين روند طوالني، تجمع و 

گمان، ترس از حكّام طمعكار و نبود قانون براي حمايـت   بي. گرديد نقطه مشكالت آغاز مي
احترام بـه مالكيـت   . گذاري، يكي از علل عمدة عدم تجميع سرمايه بود از سرمايه و سرمايه

ــ    بـد فرزنـدان و حكّـامش   و ال  شخصي در زماني كه جان و مـال مـردم، ملـك پادشـاه ـ     
در منابع قاجاري، از مصادرة اموال مرده يا زندة . رسيد نظرمي شد، امري محال به مي شناخته

خـورد؛ امـري كـه قـبح آن در ميـان       مـي  چشـم  هـاي بسـياري بـه    اشخاص بلندپايه روايت
توانسـت از صـاحبان    رسـيد، مـي   شده و هركس هرچقدر كه دستش مـي  زورمداران ريخته

بـرد   م، به شاه شكواييه 1884/ ق1301الضرب در سال  امين. ه بگيرد، از آنِ خود كندسرماي
كه اولياي دولتش به جاي آنكه مردم را به انجام كارهاي بـزرگ ترغيـب و مطمـئن كننـد،     

دانند مال مـردم را تمـام    مادر بر خود حالل دانسته و فرض خود مي مال مردم را مثل شير«
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مراتـب قـدرت بـه بـاال شـديدتر       اين وضع در سلسله). 304: 1356آدميت و ناطق، (» كنند
توانسـت در جـان و مـال زيردسـتانش      شاه به ميل خود مي. رسيد شد تا به خود شاه مي مي

ميـرزا  . پوشيد شدة خود نيز چشم نمي هاي فوت تصرف كند، تا آنجا كه از دارايي صدراعظم
هزار  يكصدوپنجاه رود، يكي از آنها بود كه مبلغ ساالر، كه بعد از اين نام او مي حسين خان سپه

ايـن رويـه تـا    ). 151: 1385اعتمادالسـلطنه،  ( شد از ماترك او گرفته» حق حالل شاه«تومان 
داد كه وقتي دولتيان در حـال توطئـه بـراي باالكشـيدن امـوال       جايي فضاحت خود را نشان

دنيا چه وضعي «به اين نتيجه رسيد عمادالدوله، حاكم متوفي كردستان بودند، اعتمادالسلطنه 
پس از اين دنيا نبايد مال . كند رود دولت طمع به مال او مي يك همچه شخصي كه مي! است

در اين شرايط، عجيب نيست كه ثروتمندان دارايي خـود را بـا ايـن    ). 15: همان(» اندوخت
يا آنكه سعي ) 122: 1374بروگش، (، نقد كرده و پنهان كنند »زند طال حرف نمي«اعتقاد كه 

كنند به جاي توليد، سرمايه را در بخش كشاورزي به كار اندازند، چراكه اموال غيرمنقول را 
داشت و موريس پرنـو   هاي پاياني قاجار ادامه توان باال كشيد؛ روندي كه تا سال تر مي سخت

  ).40: 1324پرنو، (بود  زده كرده را شگفت
شـاه   ناصرالدين .هاي خود حكومت دريافت اكنشتوان در و شدت اين روند مخرّب را مي

 م،1866/ ق1283بـود، در سـال    ها شنيده هاي زيردستانش حكايت ورزي كه البد از طمع
طي فرماني حكّام را هشدار داد كه اگر حبه و ديناري بيش از ماليات معين ديواني از رعيت 

از او » بالمضاعف«اند،  ردهك حساب دريافت آنچه بي» عالوه بر عزل و سياست كلي«بگيرند، 
پـنج  ). 1/ 599ش : 1283شـوال   2دولت علّية ايـران،  (گردانند  ستانيده و به صاحبش برمي

ميـرزا حسـين خـان    در آن سـال كـه   . سال بعد، نياز به تجديد اين فرمان احسـاس گرديـد  
روزنامة شاه، بر سر كار بود، با جديت تمام در  طلب ناصرالدين ساالر، صدراعظم اصالح سپه
به ادلة عقلي و نقلي بدترين و باالترين بليه به جهت تخريـب دولـت، طمـع    «: نوشت ايران

تواند  است و تا دولت به طور جد و يقين ريشه و بيخ اين مرضِ مهلك مسري را نَكَند نمي
او از شاه نيز مايه گذاشته، بـه زورمـداران   . »از ابقاي شأن و عظم خود مطمئن و آسوده شد

، بـا وي  »اسـت  قلع و قمع اين مرض مهلك كه عـالمگير شـده  «ور شد قبلة عالم نيز در يادآ
در آتيه هريك از حكّام كه عالوه بر ماليـات  «عقيده بوده و در سالم عام قسم ياد كرد كه  هم

ديواني يا به وسيلة ديگر به جهت نفع خود تعدي به رعيت نمايد، اگرچه بسيار قليل باشـد  
» ن و ملك و اعتبار او نفرمايند و بـه بـدترين عقوبـت او را تعاقـب نماينـد     ابقا بر مال و جا

نظرات او نيز  ساالر قوانين و نقطه ، اما البد، با رفتن سپه)1/ 67ش : 1288ذيقعدة  10ايران، (
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گذاري  است، چراكه حدود بيست سال بعد، شاه به موضوع امنيت سرمايه شده به كناري نهاده
م، طي فرماني به وظيفة اصـلي خـود در   1888/ ق1305در سال  و دوباره عطف توجه كرد

  :اين باب اشاره كرده
شمارم كه در اداي اين تكليف از احقاق حقوق و حفظ جان و مـال مـردم    بر خود الزم مي

اين مملكت از تعـرض متعـديان خـودداري و مضـايقه نفرمـايم و الزمـة سـعي و جهـد         
خود بوده و در كمال وسعت و راحت در اموري كه باشيم كه مردم مالك جان و مال  داشته

  ).1/ 657ش : 1305رمضان  19ايران، (ماية تمدن و منشأ تمكن است مشغول باشند 

  توانند با اطمينان خاطر  مي» رعايا«او اعالم كرد 
ها و بـه هـر    ها و راه ها از براي ساختن كارخانه به هر كاري از اجتماع پول و انعقاد كمپاني

اندازي يـا تصـرف يـا     حق اختيار و دست«دست بزنند و احدي » هاي تمدن رشته رشته از
مداخله در جان و مال يا سياسـت و تنبيـه رعايـاي دولـت علّيـة ايـران را نخواهدداشـت        

  ).جا همان(

اي ناامني اقتصادي باشد كه شاه براي خالصي  آيد اين حكم پادشاه برآيند دوره نظرمي به
كه اغلب فرزندان و عموهاي شاه  كدام از حكام ـ است، اما گويا هيچ هاز آن وضع به قلم آورد

گمان نكته در اين بود كـه هنـوز    اين سخنِ بلندي است، اما بي. بودندـ آن را جدي نگرفتند
به همين سبب، در . اند نرسيده» شهروندي«بودند كه به مرحلة » رعايايي«مخاطب اين حكم 

  :از زبان يك ايراني نوشت المتين كلكته حبلروزنامة شاه،  آخرين سال حيات ناصرالدين
 خصـوص قـانوني درميـان نيسـت و     هيچزيرا در  ،ايران تشكيل شركت متأثر است رد

رفتار حكّام كار را به جايي رسانده كه هـيچ عاقـل    ...نمود توان چيز نمي اطمينان به هيچ
المتـين   حبل( ايمن باشدتواند از جان و ناموس و مال خود دو ساعت از روي يقين  نمي

   ).3/ 34ش : 1313االول  ربيع 30كلكته، 

مراتب قـدرت، هـركس در    بود كه در تمامي سلسله اخالقي كار را به جايي رسانيده بي
خواهـد لقمـه نـاني را كـه در كـف       هركس مي«. دست خود را بچاپد فكر آن بود كه پايين

 »نيز با او همان آش را در كاسه داردحال آنكه باالدست او . دست اوست، از چنگش بربايد
، در زمـاني كـه   )م1904/ ق1322سـال  (ده سال بعد ). 5/ 38ش : 1313ذيقعده  15اختر، (

هـزار  «: كـرد، نوشـت   نخوردة جنوب خراسان را بازديد مـي  ميرزا رضا مهندس معادن دست
از تـرس  افسوس كه اشخاص صاحب ثروت، ابداً پي به مقاصد اصلي نبرده، يا اگر مطلعند 

پـس  . »حكّام، هميشه انتفاع آني را مالحظه نموده و از اين گونه اعمال صـرف نظـر دارنـد   
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چنانچه اسباب اطميناني براي آنها حاصل شود، قريب نباشد كه تجار و بعضي «: دهد مي ادامه
  ).150: 1386پور،  نيك(» الناس ملت، شروع نموده كارهاي بزرگ به انجام برسانند از اواسط
كردند؛  گذاري را تهديد مي زورمدران و حكّام داخل شهرها نبودند كه امنيت سرمايهفقط 

ثروتـان را از هرگونـه فعاليـت اقتصـادي نگـران       راهزنان و ياغيان خارج شهرها نيز صاحب
نظمي و شرارت در كشـور خاتمـه داد، در    اگرچه آغامحمدخان به هفتاد سال بي. كردند مي

گزارش آنها را بيشتر بايـد در  . بودند بر جاي خود باقي» منيتيهاي ا چالش«جاي كشور  جاي
  .هاي محلي يافت ها و تاريخ رنامهسف

دهد در تمام مرزهاي شرقي كشورمان تا حدود پايتخت، دو  مي نگاهي به اين منابع نشان
شمال آن را تركمنان ناامن كرده و جنـوب آن را طوايـف   : نيروي مخرب مشغول كار بودند

م كـه  1882/ ق1299شاه، در سـال   الدوله، برادر ناصرالدين  ميرزا ركن محمدتقي. ياغي بلوچ
شـرقي داشـته و از شـهرهاي آن حـدود      حكومت خراسان داشت، سفري به مرزهاي شمال

: اسـت  جـام ايـن طـور انعكـاس داده     وي آثار ناامني را در شـهر تربـت  . آورد عمل بازديد به
قريه از آن آباد اسـت و   20است و حاال قريب  بودهقريه  350معروف است كه جام داراي  «

اين سـفرنامه  ). 100: 1356الدوله،  ركن(» است باقي تماماً خراب و قنوات آن از آبادي افتاده
تركمنـان تـا نزديـك ورامـين نيـز      (انـد   و همة منابعي كه از نيمة شرقي كشور سخن گفتـه 

چنـدين دهـه سـاية سـنگين و      كشـند كـه   اي را بـه تصـوير مـي    ، سيماي منطقـه )آمدند مي
  ).19: تا الملك، بي افضل(است  انگيز ناامني را به خود ديده وحشت

آهن و مزارع پنبـه   ها بعد از عهدنامة آخال تحت تابعيت روسيه قرارگرفته، در راه تركمن
ها همچنان به غارتگري خود در منطقة كرمان و بلوچسـتان مشـغول    سرگرم شدند، اما بلوچ

اثر محمودخـان عالءالملـك، حـاكم     سفرنامة بلوچستانري از اين وضعيت در تصوي. بودند
م، بـه بلوچسـتان لشـكر    1901/ ق1319او در سال . شود مي وقت كرمان و بلوچستان، ديده

بودنـد، تنبيـه    هايي را كه جسارت كرده و يك كاروان انگليسي را غارت كرده كشيد تا بلوچ
  ).62: 1364عالءالملك، (نمايد 

تاز قبايل  و هاي زياد در زير تاخت غربي مدت سوي سرزمين ايران، مرزهاي شمال در آن
شورش شـيخ  «م و تحت عنوان 1881/ ق1298مرزي كُرد بود؛ جرياني كه اوج آن در سال 

؛ ايـن كتـاب   1390بابـاپور و غالميـه،    بيـگ  ←باره نيز  اين در(خود را نمايان كرد » عبيداهللا
  ).ز ماجراستهاي دست اولي ا حاوي گزارش

وتـاز   داخل كشور نيز گرفتـار تاخـت    هاي ها و آبادي تنها مرزها و سرحدات، بلكه راه نه
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باشيم كه در دورة قاجار، بيش از نيمي از جمعيـت   به ياد داشته. قبايل و عشاير داخلي بودند
نشين قرارداشتند؛ عشايري كه كسـب ثـروت از    كشور در جرگة همين قبايل و عشاير كوچ

. پنداشـتند  نداشته، بلكه آن را جزو غنايم خويش مـي  وجه دزدي محسوب هيچ غير را بهمال 
نگاهي به منابع مطبوعاتي . زد مي تضاد ميان زندگي عشايري و يكجانشيني بر اين آتش دامن

دهد يك جدال دايمي ميـان حكّـام شـهرها و ايـن      مي در يك مقطع كوتاه از اين دوره نشان
الدولـه، حـاكم خوزسـتان و     م، احتشـام 1852/ ق1268در سـال  . است قبايل در جريان بوده

كه به راهزنـي و سـد راه عبـور قافلـه     «لرستان و بروجرد، ناچار شد يكي از ايالت آنجا را 
هـا،   در همـان سـال  ). 3/ 50ش : 1268االول  ربيع 23اتفاقيه،  وقايع(سركوب كند » مشهورند
هاي جنگي بود تا شرّ قبايل اطراف شهر  موريتخان، حاكم اصفهان، همواره در مأ چراغعلي
م، حـاكم بـا   1853/ ق1269يـك نمونـه در سـال    . ها و مردمان روستايي دور كنـد  را از راه

اشرار بختياري را كه همواره در آنجا مصدر افساد و شرارت «لشكري به جانب فريدن رفت تا 
يك ). 4/ 98ش : 1269االول  يعرب 5اتفاقيه،  وقايع( سر جاي خود بنشاند» شدند و هرزگي مي
چون در اين اوقات هنگام عبور و مرور طوايف قشـقايي  «خوانيم همين حاكم  سال بعد، مي

است كه  ها، به هر جايي سوار فرستاده ، به جهت نظم راه»هاي اصفهان است و بختياري از راه
ها در همين  نامهبررسي روز). 3/ 78ش : 1270شوال  3اتفاقيه،  وقايع(دزدي و هرزگي نشود 

طـور كـه مشـهور اسـت،      شـاه، آن  گويد در دورة ناصـرالدين  مقطع زماني چندساله به ما مي
  .اند وپابسته و در زنجير نبوده راهزنان دست

شـايد، بـيش از   . هاي ايران با وقوع انقالب مشروطيت بسيار شديدتر شـد  ناامني در راه
دو ايل بزرگ قرارداشت، با ظهـور كسـاني   هاي اصفهان كه در چهارراهي در جوار  همه، راه

بـيش از پـيش نـاامن    ) دو راهزن ديرپا در منطقه(مانند نايب حسين كاشي و رضا جوزداني 
گرديد، به طوري كه دو دهه ناامني فراگير، نفس فعاالن اقتصادي و مـردم عـادي را حـبس    

كه هـر كـار    آنجا از). 28: 1391رجائي و نورايي،  ←دربارة عمق فاجعة مذكور (بود  كرده
توليدي در نهايت به تجارت وابسته بوده تا بدين طريق مازاد توليـد بـه بازارهـاي فـروش     

هاي كشور بـدان گرفتـار بودنـد،     خوبي آشكار است در چنين شرايط ناامني كه راه برسد، به
  .كردند گذاران كمي دست به خطر زده و توليد را پيشة خود مي سرمايه
  

  ايراني و كار جمعيهاي  ويژگي. 3
شده در باال، يك نكتة فردي نيز مانع تشكيل شركت و تجميع  عالوه بر نكات اجتماعي گفته
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هاي رايج  بايد بر اين حقيقت تلخ انگشت گذاشت كه برخي ويژگي. شد سرمايه در ايران مي
خصوص در كـاري كـه    در ميان ايرانيان، مانع از مشاركت مؤثر در يك كار جمعي است، به

منافع فردي، فردگرايي و عدم تحمل رياست ديگري يا همان زير . باشد جنبة اقتصادي داشته
شود كه مانع از هرگونه تالش مشترك اقتصادي  مي بار ديگران نرفتن، آفت بزرگي محسوب

ها در اثر زيستن در يك جامعة  ناگفته نماند كه بسياري از اين ويژگي. در قالب شركت است
  .است جودآمدهو استبدادزده به

مـدني در درون جامعـه    نهادهـاي وجـود   شـرط ين نخستكار جمعي،  ةبراي داشتن روحي
گيرنـد،   مـي  كـار   اختيار و داوطلبانه و بدون اجبار بـه  اين نهادها به دليل اينكه افراد را به. است
ا و ه توان گفت ايرانيان در برگزاري بسياري از آيين مي .دهند گسترش مي را كار جمعي ةروحي

مراسم مذهبي جمعي مانند نمازهاي جماعت يا عزاداري عاشورا و ديگر اعياد، از ايـن لحـاظ   
شرط در جامعة ايراني غايب بود كـه   دومين آموز داشته و دارند، اما ممارستي طوالني و درس

منظـور از ايـن   . وجود سازوكارهاي دموكراتيك در ساختار سياسـي و اجتمـاعي اسـت    شامل
گيـري در ايـن    ها و تصـميم دگيري نها جاد امكان مشاركت تمامي مردم در شكلسازوكارها، اي

در صـورتي كـه    .كه بارزترين آنها مشاركت در مـديريت شـهر و كشـور اسـت     هاست حوزه
يا در صورتي  ،نهادهاي گوناگون جامعه بر اساس انديشه و مشاركت اكثريت مردم اداره نشود

افـراد   ،عدالت و برابري را در بين افراد شكل دهنـد كه ساختارهاي اجتماعي نتوانند احساس 
عامل . نگرش، انگيزش و تمايل كافي براي كار جمعي را نخواهندداشت ،در چنين ساختاري

منـافع   ةكنند مينأوجود يك نظام حقوقي ت ،ديگري كه براي گسترش كار جمعي اهميت دارد
انون و نهادهـاي حقـوقي،   در صورتي كه افراد احساس كنند كـه قـ  . سهم است صاحبافراد 

ـ    تـالش مـي   ناچـار  بـه ند، كن منافع آنها را در نظام اجتماعي تضمين نمي صـورت  ه كننـد تـا ب
چراكه در صورت بروز اختالف بر سـر منـافع،    ،هاي خود را به پيش ببرند فعاليت »انفرادي«

گيري از بـراي پيشـ   ،از ايـن رو . اي مغبون و مظلوم واقع شوند اين امكان وجود دارد كه عده
، قانون و نظـام حقـوقي   آورد وجودخواهد به در كار جمعيرا هايي كه تضييع منافع افراد  تنش

متأسفانه، نظام قضايي ايران در دورة . مين كندأافراد را در هر موقعيتي ت ةبايد بتواند حقوق هم
يابد، چراكـه بخـش عرفـي آن در دسـت حكّـام و       توانست به چنين مهمي دست قاجار نمي

حبان قدرت بود؛ كساني كه خود حريصانه در پي كسب سـودهاي بـادآوردة گونـاگون و    صا
علمـاي مختلـف   (بخش شرعي آن نيز به دليل تعدد مراكز قضاوت . چپاول ثروتمندان بودند
  .زد هاي مختلفي بود كه به اعتبار آن لطمه مي دچار تنش و تشتت) يك شهر يا يك محله
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هـاي   ن اقتصادي ايران بـه تشـكيل برخـي شـركت    م، كه فعاال1904/ ق1322در سال 
از زبان يكـي از خواننـدگانش، كـه     المتين كلكته حبلبودند، روزنامة  يازيده اقتصادي دست
هـاي ايـران بـراي جزئـي      اغلـب شـركت  «: اولي در اين مورد داشت، نوشت تجربة دست

يـا   خواهد رئـيس باشـد، ديگـري تمكـين نـدارد، يـا از عـدم علـم         توهمات كه يكي مي
 »اسـت و سـرماية شـركا سـوخت شـده      خـورده  هم رويِ اجزاء، به انصافي وكال، يا زياده بي
اش  اين خواننـده در قسـمتي ديگـر از نامـه    ) 6/ 4ش : 1322رجب  15المتين كلكته،  حبل(

. معني و خودنمـايي كـاري نـداريم    جز تاراج يكديگر و سواي تفرعنات بي«: كند اضافه مي
او ). جا همان(» دانيم همه خود را اعلم و اعقل ناس مي. كنيم خلع مي همة عيوبات را از خود
بردن امور، براي  گيرد كه به جاي انجام كارهاي اساسي و توجه به پيش بر اين نكته ايراد مي

كـار بـه آنجـا    . كنـيم  كرده و با يكديگر نزاع مي» خودكشي«يك ذرع باالنشستن در مجالس 
نمودند كه عماقريب  استهزا مي«اي  گذاري كرد، عده مايهرسيد كه وقتي كسي در شركتي سر

» نماينـد  وجوهات شما ناچيز خواهدشد و رنود به اين مخارجات گزاف، هبائـاً منثـورا مـي   
: دو سال بعد، يك روزنامة محلي اصفهان اين امر را از منظر باالتري ديده، نظر داد). جا همان(
مه هستيم و در تمامي امور اغـراض شخصـية خـود را    ما ايرانيان قاطباً داراي اين صفت ذمي «

 پيداسـت «و نتيجه گرفت » دهيم دهيم، مصالح خاصه را بر منافع عامه ترجيح مي نمي ازدست
  جهـاد اكبـر،   ( »نخواهدآمـد  كه ترقي هيچ قوم و ملت بدون رعايت جهـت نوعيـت فـراهم   

شد كه به قول روزنامة اختر، ايرانيان چهار  مي همين روحيه باعث). 3/ 6ش : 1325صفر  16
اسباب افتضاح خودشان «شكل  ماه شراكت كرده و ده سال مشغول مرافعه با هم هستند و بدين

االول  ربيـع  2اختـر،  (نماينـد   مـي  را فـراهم » و تنفر عموم مردم از معني شراكت و لفظ كمپاني
شكيل شركت، فقدان سرمايه در ايران بر آن است دليل عدم ت المتين حبل). 7/ 48ش : 1293

خورد و از خـوف   را خاك مي هاي ما پول«: اعتمادي نسبت به يكديگر است نيست، بلكه بي
  ).3/ 17ش : 1317ذيقعده  17المتين كلكته،  حبل(» داريم يكديگر ظاهر نمي

بـود،   شدت تيره كرده زيستي اقتصادي را در ذهن ايراني به موضوع ديگري كه تجربة هم
گرفتند، مدتي با آن كسب و كـار كـرده و    اي در دورة قاجار، پول مردم را مي آن بود كه عده

دادند، اما خيلي زود ادعاي افالس كرده، چنـد روزي   مي رسمي تشكيل در واقع شركتي نيمه
آنهـا بـدين   . نشسـتند  خود را به فالكت زده، در صورت لزوم در محل مقدسي به بست مي

او بـر  . است  داده در اين رابطه، فلور تحقيق مفصلي انجام. كشيدند اال ميطريق مال مردم را ب
بستانكار به علت وجود يا قانون نـاقص تجـاري و مقامـات فاسـد،     «آن است در اين زمان 
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المفلـس  «شـايد، اشـارة فلـور بـه قـانون      ). 225: 1365فلـور،  (» دست و پايش بسـته بـود  
از طريـق  «فقدان يك قانون محكم، بستانكار ناچار بـود   به نظر فلور، در. باشد» اهللا االمان في

باشد به بخشي از حقوق خـود   اميد داشته» زباني با مقامات دولتي و بدهكار مداهنه و چرب
بود كه تجار اروپايي با هـم قـرار    قدر زياد شده هاي تقلبي آن تعداد افالس). جا همان(برسد 

  ).232: نهما(گذاشتند فقط جنس خود را نقدي بفروشند 
از همـان دورة  : اي بجاسـت  هاي حوزة حكومت بدين امر، درج نكته در بررسي واكنش

شاه، بنا به دستور وي، مجلس تجارت در شهرهاي بزرگ ايران  نخست حكومت ناصرالدين
م، مجلس تجارت تهران كه از اين همه ادعاي افالس 1876/ ق1293در سال . گرديد تشكيل
تي از مجمعي حكـوم (بود، به دارالشوراي كبري  ان تجار نگران شدهاعتمادي رايج در مي و بي

  :نوشت) وزرا و بزرگان كشور
بعضي از تجار يا ساير كسبه، مال تاجر يا غيرتاجر را گرفته، مدتي درست حسابي كار 

هم مال مـردم  . كنند كنند بعد به قدر ميل خود مال مردم را برداشته داعية افالس مي مي
مقرر شود هـركس بـه ايـن    . ماند شود، هم حقيقت امر مخفي مي ف ميبه اين طريق تل

رود، او را بياورنـد در مجلـس تجـارت از روي دفتـر و سـند       بهانه به هرجا بست مـي 
  .رسيدگي نمايند

آنها خواستار آن بودند كه اگر معين شد افالس جعلي است، دولت مـال مـردم را از او   
: 1293رمضـان   12ايران، (» گونه تقلبات بشود اب اينسد ب«ستانيده و او را حبس نمايند تا 

  : مجلس دارالشوراي كبري نيز نظر داد). 6/ 298ش 
هركس مقروض تاجر است به حكم دولت از روي حق و حساب، قرض خود را ادا كند 

اگر به سبب حـرق و غـرق يـا حادثـة اضـطراري مفلـس       . يا افالس خود را معلوم نمايد
كـاري، بايـد بـه اداي     مبـاالتي و غلـط   ماند، اما در صورت وضوح بي مياست، معاف  شده

  ).جا همان(حقوق ارباب طلب خود محبوس شود 

جويي و مددجستن از قدرت حكومت براي سـد راه   اينكه مجلس تجارت به فكر چاره
است، نشان از آن دارد كه قـبح اجتمـاعي ايـن امـر      اين بداخالقي اقتصادي ـ اجتماعي شده 

توانسـته مـانع از    شده و ديگر ابـزار افكـار عمـومي و يـا ايمـان مـذهبي افـراد نمـي         ريخته
از سوي ديگر، در عرف ايران آن روز، مصادرة خانه . نمايي و چاپيدن مال مردم بشود افالس

شد به زندان انداخت  ورشكسته را نمي. و اموال زن و فرزند و حتي خدمتكاران مرسوم نبود
امرار معاش ديگران يا سلب امكان از آنها در پرداخـت آبرومندانـة    جلوگيري از«و هرگونه 
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اين بود كـه ادعـاي   ). 229: 1365فلور، (» شد مي قروضشان يك كار ضد اجتماعي محسوب
  . شبه، هزينة زيادي دربرنداشت افالس و رسيدن به منالي يك

يك نظـر  م و با 1876/ ق1293معلوم است كه اين معضل اجتماعي ـ اقتصادي در سال  
اي فاقد قـانون اساسـي و بعـد از آن     مجلس دارالشورا حل نشد، چراكه اصوالً وقتي جامعه

سي سال بعـد،  . گونه مفاسد در آن محتمل است قوانين عادي مانند قانون تجارت باشد، اين
اعتمادي شـايع را مـانع كسـب و كـار      م، اين بي1907/ ق1325در سال  جهاد اكبرروزنامة 

  : داشتدانسته ابراز 
آنچه مانع پيشرفت كار و كسب عموم و انتشار صنايع است همان ناراستي است كه كسـي  
به ابناي وطن خود اطمينان ندارد، زيرا كه اجراي اداره و تشكيل شركت و توسعة زراعت و 

خواهد و در صورت عـدم تـأمين و اطمينـان چگونـه      غيره، اجزاء و كاركنان و مباشران مي
  ).5/ 18ش : 1325االول  جمادي 24هاد اكبر، ج(گردد؟  جاري مي

توانست به همكار يا همشهري خود اعتماد كند كه  پس، در شرايطي كه هيچ تاجري نمي
اي چندصـدنفره نشسـته، شـراكتي     توان انتظار داشت عده مالش را نزد او بگذارد، چگونه مي

در نهايـت كـاري   ترتيب داده، مالي روي هم نهاده، بـه دسـت كـس يـا كسـاني بسـپارند و       
  .شراكت اقتصادي با يكديگر ندارندجز  گونه پيوند مشتركي به بدهند؛ جماعتي كه هيچ صورت

ها، ترس از تشكيل شركت تا آخر دورة قاجار، در ذهن و  با وجود تشكيل برخي شركت
آرزو كـرد بـا    المتـين كلكتـه   حبـل م، روزنامـة  1925/ ش1304در سال . ماند دل ايراني باقي

يافتن مدت قرارداد دارسي، يك شركت ايرانـي جـاي آن را بگيـرد، امـا بالفاصـله بـه        پايان
  ها دور هستند،  ايرانيان از اين مراحل فرسنگ زند كه خويش نهيب مي

هايي كـه در ايـران    چراكه به مجرد خواندن اين مقاالت خواهندگفت كه كمپاني و شركت
نوات قبـل، از پـول ضـعفا، فقـرا و     امثال شركت عمومي، شركت اسالميه و و و كه در س

ترين و لذيذترين  گرديد، جز اينكه بر ثروت مؤسسين آن افزوده و چرب ها تشكيل زن بيوه
انـدازي و زبردسـتي بـه صـاحبان اسـهام جـوابي        هـم  هاي خود قرارداده، و به پشت لقمه
 ود بكننـد؟ هايي كه در ايران تشكيل شـ  اند، چه كرد كه اين كمپاني و هزارها كمپاني نداده

  ). 8/ 32ش : 1344االول  ربيع 13المتين كلكته،  حبل(

معلوم است كه هنوز كار جمعي در عرصة اقتصاد هـيچ جـذابيتي بـراي جامعـة ايـران      
لندور كه در اوان مشروطيت ايران را سياحت كرد، از اين تجربة تلـخ ايرانيـان   . است نداشته

ديـديم چگونـه   «ا تبديل به سهام كردنـد، امـا   شدة خود ر گويد كه آنها طال و نقرة پنهان مي
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سازي، شركت گاز و شركت معادن در ايران سابقة بدي از خود  كارخانة قند، كارخانة شيشه
بر جاي گذاشتند و ايرانيان از طريق اين خاطرات است كـه نسـبت بـه روش پولدارشـدن     

امتداد اين روحيه را  تهالمتين كلك حبلمندرجات ). 106: 1388لندور، (» اند ها بدبين خارجي
. بـود  اي كه در فرهنگ عمومي نيز جا بـاز كـرده   دهد؛ روحيه مي تا اوايل دورة رضاشاه نشان

افتد كه سه نفر شراكتشان در قليل مدتي امتداد يابـد و تنهـا بـه يـك كلمـة       ندرتاً اتفاق مي«
شده، افراد  عوامانه متوسل شده كه چون در وسط دانة گندم كه روزي ماست، شكاف گذارده

او ). 5 /1ش : 1306آذر  14المتين كلكتـه،   حبل(» هم بايد منفرداً كسب روزي و معاش كنند
هاي فرهنگي و فقدان قانون محكم و نبود يك الگوي صـحيح   متأسف است كه همين زمينه

از يك طرف مزخرفات سابقه كه در اذهـان  «: است در تأسيس شركت كار را به اينجا كشيده
ه، از طرفي عدم قانون مجازات كه كليتاً موجب سلب اعتماد گرديده و از جهتي جايگير شد

، ملت را از تأسـيس  »شدن به تجمالت بيگانه نبودن به اقتضا و فريفته فقدان راهنما و مسبوق
  ).جا همان(شركت ترسانده است 

  :ابراز عقيده كرد اطالعاتم، روزنامة 1929/ ش1308در سال 
طلبانة معدودي، يك ملتي نسبت به هم ظنين گرديده، ابداً فكـر   عتبه واسطة نظريات منف

ها رسوخ نيافته، حس اعتماد و اطمينان از همه سلب  اشتراك مساعي و معاونت در مخيله
هاي  به همين جهت پيرامون كارهاي عمومي و كارهاي مولدة ثروت نگشته، سرمايه. شده

هـاي نامشـروع و داللـي اجانـب      بـه كـار   خود را اغلب بدون استفاده متراكم ساخته و يا
 دهنـد  وطنـان خـود اسـتفاده مـي     برند و نه به مملكـت و هـم   انداخته، نه خود استفاده مي

  ).2/ 828ش : 1308مرداد  17عات، اطال(

با يكـديگر تشـريك   » سود مشترك«آيد تجار و صاحبان ثروت ايران در جهت  نظرمي به
آورد، ممانعـت از   اوقات به دور يكديگر گرد مي اهيكردند، بلكه آنچه آنها را گ مساعي نمي

بود، شاه بـه   آمده ق، به دليل مشكالتي كه براي تجار پيش1270در سال . بود» زيان مشترك«
در بـاب  «حكم كرد كه هر هفته در كاروانسراي دولـت، تجـار را جمـع كـرده و     » التجار ملك«

). 3 /158ش : 1270االول  جمادي 15اقيه، اتف وقايع (» امورات تجارتي مذاكره و مصلحت نمايند
ها سرانجام  اين نوع نشست. درپي همقطاران خود شوند قصد آنها اين بود كه مانع ورشكستگي پي

. )1392ترابـي،   ←در ايـن رابطـه   ( هاي تجارت در شهرهاي بزرگ منجرگرديد به تشكيل اتاق
خارجي و سـقوط ارزش پـول   هاي پاياني حكومت قاجار نيز هجوم كاالهاي  حتي، در سال
ها تحت عناوين  اين تشكّل. انديشي كنند شد تجار به گرد هم جمع شده و چاره ملّي، موجب
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اسـناد بسـياري از آنهـا و    . بودنـد  نـام گرفتـه  » مجمـع اقتصـادي  «و يـا  » نهضت اقتصـادي «
هـا بـه    ، امـا چـرا ايـن نشسـت    )1380مختاري اصفهاني،  ←(است  مانده تصميماتشان باقي

مبـارزة  «توان گفـت روحيـة تجـار ايرانـي بـا       هاي توليدي نينجاميد؟ آيا مي يل شركتتشك
شـود   بردن يك پروژة اقتصادي مشترك؟ بيجا نيست اگر گفته سازگارتر بود تا پيش» مشترك

كـرد   تري را طلب مي تر و اعتماد پررنگ كار جمعي اقتصادي و تأسيس شركت، پيوند عميق
هاي جنـگ   نوردن در سال. بود كلي رنگ باخته ، اين سرمايه بهكه در دوران انحطاط قاجاري

» اي نسـبت بـه يكـديگر اعتمـاد ندارنـد؟      ها ذره چرا ايراني«: انديشيد جهاني اول با خود مي
  )62: 1356نوردن، (

اعتمادي شايع در ميان فعاالن اقتصادي، تمايل آنان را بـراي دخالـت و نفـوذ بيشـتر      بي
م پيشـنهاد كـرد   1920/ ش1299روزنامة محلي اصـفهان در سـال    يك. بود دولت برانگيخته
شود خود نيز سهيم شـود تـا از حيـف و ميـل مصـون       مي هايي كه تشكيل دولت در شركت

نمايد به مهر و امضاي خويش اعتبار  هايي را كه براي شركت عمومي چاپ مي بليت«: بماند
خريـداري كـرده و در تأسـيس    بخشد تا عموم مردم، علي قدر مراتبهم، با خاطري مطمئن 

جالب است كـه هفـت   ). 3/ 11ش : 1299فروردين  26اختر مسعود، (» آن شركت نمايند
سـازي، پيشـنهاد كـرد     المتـين نيـز بـراي شكسـتن تـابوي شـركت       سال بعد، روزنامة حبل

هاي مفيد با شركت  پيشنهاد تأسيس كمپاني«نمايندگان وزارت فوايد عامه را در هر واليت 
 اعـالم كننـد  » ولت، به طريق اسهام اساسي و فرعي، بـه تناسـب صـناعت محـل    اساسي د

مـا  «كند كـه   البته، فوراً، نظر خود را واضح مي). 6/ 1ش : 1306آذر  14المتين كلكته،  حبل(
گوييم دولت در هر كمپاني اسهام مهمي را خريدار كند، بلكه محض تشويق و تقويـت   نمي

  ).جا همان(» كند اهالي يك سهم اساسي هم كفايت مي
اعتمادي، فقدان روحية كار جمعي و ترس از رقباي احتمالي، پيامد خطرناك ديگري  بي

بود در آغاز هر كار اقتصـادي، خواسـتار برقـراري     اين امر تجار ايران را واداشته. نيز داشت
به  اين انحصار هم بايد از ناحية دولت، يعني قدرت برتر،. براي خود باشند» انحصار«نوعي 

همين امر، يعني واردشدن پاي سياست . گرفت شده و مورد حمايت قرارمي رسميت شناخته
تواند از ناحية دولت  اين فساد مي. خود فساد را نيز به دنبال داشت در عرصة اقتصاد، خودبه

در هر صورت، محصول فقدان رقابت آزاد . بوده و يا از ناحية خود فعال اقتصادي بروز كند
صداي يك فعال اقتصـادي را مـنعكس كـرد كـه      المتين كلكته حبلروزنامة . تاقتصادي اس

  خواهد، اي اقتصادي را از كسي مي گفت وقتي دولت انجام پروژه مي
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به محض ارادة دولت ابد مدت، يك نفر براي اتمام اين خدمت داوطلب خواهدشد و آن 
خواهد اين كـار را   ميديگري . الجمله دزدي بكند في. شخص، اول در خيال مداخل است
كه يـك دفعـه آن كـار     رسد مختصر، كار به جايي مي. از اولي بگيرد و زيادتر دزدي بكند

  .شود تباه مي

شود كه پيشتر، توليد لباس قشون از برك كرمان به كسي پيشنهاد شد و ابتدا  او يادآور مي
ار پايين آمد كه به شدن اين روند، به قدري كيفيت ك خوب پيش رفت، اما بعدها به دليل طي

آشكار است كـه وقتـي   ). 6/ 21ش : 1316ذيقعده  21المتين كلكته،  حبل(كلي موقوف شد 
كم كيفيـت قربـاني    گرفت، كم دست رفت و شخصي منحصراً انجام كاري را به ميان رقابت از
ها نيز با گرفتن پيشـكش، انحصـارات اقتصـادي را خريـد و      در اين فضا، دولتي. خواهدشد

درست در همان سال، يكي ديگر از فعاالن اقتصادي كرمـان بـه روزنامـة    . كردند ميفروش 
  :مذكور نوشت

اي در قلبش جاي گرفته كه اگر من امـروز كـاري را رواج    هر صاحب هوش و صاحب مايه
بدهم و زحمت بكشم و خرج كنم، صنعتي را ترقي دهم، فردا كه نفع آن ظاهر شد، شخصي 

صـدها  . گيـرد  دهد و آن كـار و صـنعت را از او مـي    كومت ميبرخاسته يك پيشكشي به ح
  ).5/ 22ش : 1316ذيقعده  28المتين كلكته،  حبل(گونه نظاير در دست موجود است  اين

گفتني است اين روحيه در دورة پهلـوي اول و بـا تصـويب قـانون تجـارت و برپـايي       
توانسـتند بسـترهاي    كه ميدادگستري قوي و شعبات آن از جمله ادارة ثبت اسناد و امالك، 

كنند، تا حدود زيادي شكسته شد و فضاي  حقوقي و قضايي را براي فعاليت اقتصادي فراهم
هاي توليدي و خدماتي زيادي بود كه در  وجودآمد كه محصول آن تأسيس شركت اي به تازه

  .تندهاي صنعتي فراواني در ايران به راه انداخ عرصة اقتصاد ايران پديدآمده و كارخانه
  

  نداشتن آمادگي علمي و فني براي داشتن كارخانه. 4
اي اگر بخواهد دست به كار توليدي بزنـد،   يافته در جهان امروز، هر شركت يا سرماية تجمع

صنعت نيز در بستر خالي از علم هرگـز پـا   . اي برپاكند بايد به سراغ صنعت رفته و كارخانه
بـه  . رود مـي  شود، خيلي زود خشك شده و ازبـين  گيرد؛ اگر هم در چنين فضايي كاشته نمي

كم بدين نكته رسـيدند كـه گـذر     همين دليل نيز بسياري از اصالحگران جامعة قاجاري كم
اينكه در عصر مشروطه، با بازشدن . گذرد مي» مدارس جديد«هاي اقتصادي از ميان  پيشرفت

سـبب بـود كـه درك      ميدان، دلسوزان جامعه به سراغ برپايي مـدارس نـوين رفتنـد، بـدين    
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تاريخ نايابي علـم و صـنعت در آن سـامان يكـي      تاريخ خرابي مملكت ايران با «بودند  كرده
از اين روي مملكتي كه در او باب علم مسدود شد هرگز آبادي از بـراي آن مشـهود   . است

ها، روزنامة ديگري رابطة  در همان سال). 6/ 7ش : 1325صفر  24جهاد اكبر، ( »نخواهدشد
  : تقيمي ميان آبادي مملكت و مدارس كشور با وساطت صنعت برقرار كردمس

ـ  آبادي هر مملكتي اوالً داشـتن صـنعت   ه موقوف به داشتن قوت است و قوت موقوف ب
سـيس مـدارس   أاست و صنعت موقوف به تحصيل علم است و تحصيل علم موقوف به ت

 فرج بعد از شـدت، (تر از مكاتب و مدارس نيست  چيز براي ما الزم پس امروزه هيچ .است
  ).6/ 1ش : 1325شعبان 

شاه، اگرچه كورسويي به نام مدرسة دارالفنون برپا گرديد و در حوزة  در دورة ناصرالدين
شد كـه اسـتاداني در آنجـا نشسـته بـه كـار        تشكيل» الصنايع مجمع«صنعت نيز محلي به نام 

 6اتفاقيــه،  وقـايع (دوزي و غيـره مشـغول گرديدنـد     سـازي، مليلــه  سـازي، سـاعت   كالسـكه 
ها نيازي را كـه   ، اين)1390فر،  يوسفي ←؛ نيز در اين باره 6/ 111ش : 1269الثاني  جمادي

خصوص كارخانه كه به همراه علوم مربوطه بايد   كرد، به صنايع مختلف داشتند برطرف نمي
شـاهدي كـه   . باشـد  مـل بـه همـراه خـود داشـته     دانش مهندسي را نيز در مرحلة اجـرا و ع 

نخسـت،  . دهـد  مي م نشان1877/ ق1294خواهدشد، فقر شديد علمي و فني را در سال  ارائه
بـود و در   ضرابخانة دولتي كه چند سال قبل از پاريس ابتياع شده«: ايرانمتن خبر از روزنامة 

بودند، بـه   تي است، گذاشتهريسي و االن ضرابخانة دول محلي كه مشهور به كارخانة ريسمان
انداختن اين چرخ كه به امداد  سبب كسر بعضي اسباب و حاضرنبودن يك نفر معلم براي راه

تا آنكه دو سال قبل شـاه دسـتور   » نمايد، چندي عاطل و ملقي از عمل بود بخار گردش مي
انـدازي   ه راهداد ضرابخانه به راه بيفتد و اكنون با استخدام يك نفر مهندس اتريشي، ضرابخان

نكات مهم در اين خبر آن است كه ). 6/ 324ش : 1294الثاني  جمادي 12ايران، (است  شده
ريسي سابق، كه ضرابخانه را به جايش ساختند، همان كارخانة ناصرالملك  كارخانة ريسمان

م 1859/ ق1276است كه از اتفاق به دليل نارسـايي فنـي و تكنيكـي انـدكي بعـد از سـال       
سخن اصلي بر آن است كه يك كارخانه به مانند يك سـاعت، همـه اجـزايش    . بود خوابيده

وقتي يك جزء كوچك آن نباشـد، كـل   . بايد حاضر بوده، در جاي خود و درست كار كنند
نظام از كار خواهدافتاد؛ حتي، ضرابخانة دولتي نيز به دليل فقدان يك مهندس مكانيك، كـه  

بود؛  ها عاطل افتاده ، سال»يك معلم«كند و نيز به دليل  قطعات مورد نياز را بسازد و يا نصب
از ياد . افتادن دو سال طول كشيد اندازي آن داد تا زمان راه تازه، از زماني كه شاه دستور به راه
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نبريم كه اين ضرابخانة دولتي ايران بود كه تمام نظام اداري و قدرت سياسي را پشـت سـر   
خصوصي در اين خـأل دانـش و حمايـت بخواهـد راه      حاال، اگر يك كارخانة. خود داشت

بنابراين، بايـد بـه   . تواند پايدار باشد دهد، معلوم است كه چقدر مي افتاده و به كار خود ادامه
شان هـم   فعاالن اقتصادي روزگار قاجار حق بدهيم كه در خأل علمي و فني، حتي در مخيله

اي نيست  كارخانه مجموعه. دين راه برونداندازي كرده و ب اي توليدي راه نگنجد كه كارخانه
برعكس، . هاي فني و تكنيكي باشد نياز از مراقبت كه يك بار آورده و نصب شود و ديگر بي

آالت كارخانه همواره بايد مورد بازرسي و تعـويض قرارگرفتـه و نظـارت     قطعات و ماشين
مهنـدس   Schuenemann(،1( م، شـونمان 1931/ ش1310در سـال  . علمي بر روي آن باشد

شده در اصـفهان   آلماني كارخانة وطن اصفهان، راجع به اهميت يك كارخانة آهنگري افتتاح
  دهد، تواند به كار ادامه اي در ايران نمي است كه هيچ كارخانه داده تجارب نشان: نوشت

گـري حاضـر باشـد، زيـرا در يـك       مگر اينكه يك كارخانة تعميركاري با دسـتگاه ريختـه  
افتـد كـه يـك     روزه اتفاقاتي مي مثل كارخانة وطن اصفهان يا از آن بزرگتر، همهاي  كارخانه

رود و اين مسئله خود يك اسباب لنگي و تـأخير   مي چيزي شكسته يا ساييده شده و ازميان
شـدن آن   كنـد، بلكـه بـه واسـطة فلـج      نه فقط يك قسمت كارخانه را فلج مي. شود كار مي

 ).245: 1383مختاري اصفهاني، (د قسمت، تمامي كارخانه فلج خواهدش

بـود، روزنامـة    م، كه زمزمة افول شـركت اسـالميه برخاسـته   1899/ ق1317در سال 
 آورد اطالع پيشنهاد كرد شركت اسالميه ماشين بخار وارد كرده و به توليد صـنعتي روي 

، كه كلكتهالمتين  حبل، اما همان زمان روزنامة )5/ 494ش : 1317الثاني  جمادي 12اطالع، (
كـرد،   هـاي الزم را درك مـي   انگليسي آشنايي داشت و زمينه/ هاي صنعتي هندي با كارخانه

ايـن روزنامـه تشـخيص داد مـانع     . فقدان علم را عامل اصلي افول شركت عنوان كرد
 كلكته، المتين حبل(است » عدم عضويت دانايان فنون صناعيه در اين شركت«ترقي شركت 

يـن  اي اشاره كرد كـه مـا در ا   او در توضيح مشخصاً به نكته). 6/ 20ش : 1317حجه  ذي 8
  :مقاله سعي در اثبات آن داريم

اگـر  . توان گفت بدون علم، محضِ وجود كارخانجات، سالب احتياج ماها خواهـدبود  نمي
سازي طهران، به يك اندازه ما  ريزي و قند بايد كارخانة بلورسازي و شمع اين قسم بودي مي

ريـزي از خارجـه    سازي و شـمع  باشد و حال آنكه كارخانة بلور از خارجه كردهرا مستغني 
آالت و   رفـت و  كم ازميان داخل خاك ايران شد، ولي به واسطة عدم محافظ، يعني علم، كم

  ).جا همان(اجزاي آن زير خاك پوسيد 
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پرسد در چنين شـرايطي اگـر كارخانـه وارد كـرديم و مهنـدس آن       نويسندة روزنامه مي
اخوش گرديد، تكليف چيست؟ يا اگر چرخ كارخانه شكست، بايد كارخانه معطل بمانـد؟  ن

يعنـي كارخانـة واقعـي، كـه     . بايـد اول روح كارخانجـات را سـاخت   «گيـرد   پس نتيجه مي
دادن  دارالعلوم است، قائم نمود و آن ممكن نيست مگر به افتتاح مكاتب ابتداييـه و حركـت  

دادن آنهـا را بـه وطـن و     تحصيل علـوم صـناعيه و مراجعـت   اطفال مستعده را به ژاپون در 
خواهد چند نفر را براي فراگيري دانش  او از مسئولين شركت مي. »دادن كارخانجات تشكيل

  ).جا همان(مهندسي به خارج اعزام دارند 
قيمـت   شود، صنعت قاجار به دليـل هجـوم كاالهـاي ارزان    مي رغم آنچه گفته بنابراين، به

چيز را نبايد به گردن گمـرك و   نتوانست رشد يافته و سرپا بماند، بايد بگوييم همهخارجي 
دهنـده و   تواند حركت ورود رقباي خارجي در مواردي حتي مي. درهاي باز تجاري انداخت

گير كرد، فقدان زمينة علمـي و   آنچه صنعت قاجاري را زمين. برندة صنعت بومي گردد  پيش
زودي  بـه موضـوع شـركت اسـالميه بـه     . صنعت و كارخانه بود داري فني براي حفظ و نگه

چيز حتي سرمايه و زمينة اجتماعي براي برپايي كارخانة نساجي به  پرداخت كه همه خواهيم
غايت آماده داشت، اما جرئت نكرده بدين كار دست يازد؛ چـرا؟ بـراي مردمـي كـه آمـادة      

گمـان   بي. ي خارجي معني نداشتفروش نخريدن كاالي خارجي بودند، ديگر ترس از ارزان
هاي نساجي سـابقي بـود    داشت، كارخانه آنچه شركت اسالميه را از فكر كارخانه برحذر مي

شدن يك دستگاه براي هميشـه موتورشـان    شدن يك قطعه و يا خراب كه به واسطة شكسته
  . بود خاموش گرديده

  
  داري شركت اسالميه و احتراز از كارخانه. 5

بود كه در  ثروتان كشور را قبوالنده حكومت ديرپاي ناصري، بازرگانان و صاحبپنجاه سال 
شـاه، فضـاي    آمدن مظفرالدين كار اما، ترور شاه و روي! كرد چيز تغيير نخواهد اين كشور هيچ

در اين زمان، شايد، بـه  . اي در همة اركان سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشور ايجادكرد تازه
ايرانيان جرئت يافتند بخشـي  . بود ه، قدرت حكام نيز كاهش يافتهدليل ضعف شخصي پادشا

  .بدهند از سرماية خود را در تأسيس شركت به كار انداخته و اقدامات جمعي صورت
خبر برپايي يك  المتين كلكته حبل، روزنامة 1899آوريل  17/ 1316ذيحجة  6در تاريخ 

كـرد؛ شـركتي كـه مقصـود آن      را درج» شـركت اسـالمية اصـفهان   «شركت توليدي به نـام  
دادوستد و خريد و فروش امتعه و منسوجات داخله و ترقي صناعت و جلب كارخانجات «
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در همـين  . بود و همراهان آن علما و اعيان طراز اول شـهر بودنـد  » و رفع احتياج از خارجه
ت داخلـه  اند كه غير از منسوجا  قاطبة اهل اصفهان عهد كرده و ميثاق نهاده«: خوانيم خبر مي
جملة اخير بستر اجتماعي مناسب ). 6/ 23ش : 1316ذيحجة  6المتين كلكته،  حبل(» نپوشند

  . دهد مي شركت را نشان
انتشار يافت كه رياست كل شركت را به حـاج   كتابچة قواعد شركت اسالميهمدتي بعد 

ترقــي صــنايع و مهيــانمودن كارخانــة «در فصــل ششــم، . داد محمدحســين كــازروني مــي
كه هم رفع احتياج شـود و هـم جمعـي از    «بود  را از اهداف شركت بيان كرده» تابي ريسمان

). 5 /30ش : 1317صـفر   3المتـين كلكتـه،    حبـل (» اهل وطن مشغول كار و صنعت باشـند 
شركت با دادن سفارش به بافندگان اصفهاني، كاشاني، يزدي و كرماني و با توجه بـه شـبكة   

اي كه از تجار همراه خود داشت و در واقع نمايندگان شركت در شهرهاي مختلف  گسترده
   .زد مي ها دست بودند، به بازاريابي و فروش اين پارچه

اند، راجع به افول آن و نيـز علـل ايـن     هايي كه دربارة شركت اسالميه سخن گفته كتاب
هـا و اسـناد مربوطـه     اين امر مستلزم مطالعة دقيق روزنامـه . اند نياورده ميان شكست سخني به

م، 1900/ 1318در سـال  . م، اوج فعاليت و جلوة اين شركت بود1899/ ق1317سال . است
رجـه اسـت   هاست، همان اسم خا چيزي كه سبب عدم رغبت بعضي«مدير شركت خبر داد 

» كه روي قماش ما نيست و همان چاپ خارجه است كه هنوز به منسـوجات مـا نخـورده   
كـه بـر   » اسرائيلي بني«او از ايرادهاي ). 5/ 45ش : 1318الثاني  جمادي 6المتين كلكته،  حبل(

محصـوالت شـركت ديگـر خريـدار كـافي      . شد، گلـه داشـت   مي محصوالت شركت گرفته
، شركت اسالميه تصـميم نهـايي خـود را    1903ژون / 1321ول اال سرانجام در ربيع. نداشت

از اواسـط سـال   » به واسطة عدم رغبت اهل وطن به منسوجات داخله«: گرفت و اعالم كرد
فقط جهـت  «هاي ديگر اختصاص داده و  التجاره گذشته دو ثلث از سرماية شركت را به مال

منسوجات گذاشـت كـه نيـات     الخاص، ثلث سرمايه را در دادوستد توجه غيرتمندان خاص
بـه زبـان   ). 2/ 10ش : 1321شـعبان   18المتين كلكته،  حبل(» خيرية ايشان را استقبال نمايد

پس، شركت . دهند نمي كنندگان ديگر رغبتي به توليدات شركت اسالميه نشان ديگر، مصرف
ار اسالميه ديگر راه سابق را نخواهدرفت و از توليد و تجارت منسـوجات تـا حـدودي كنـ    

گـذاري   است؛ فقط، بنا به اهداف اوليه و شور و شوقي كه شركت بر مبنـاي آن پايـه   كشيده
  . گرديد، ثلث سرمايه را در اين كار خواهدنهاد

اي كه در مـاه شـوال همـان سـال بـراي روزنامـة        التجار، مدير شركت اسالميه، در نامه اديب
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ايـن  . كت را براي روزنامه بيـان كـرد  نوشت، به زبان غيرمستقيم مشكالت شر المتين كلكته حبل
در خريدش معاذير جاهالنه آوردنـد  «گشت كه  مشكالت بيشتر به انتظارات باالي مشتريان برمي

چيز، بلكه غوره نشده مويز خواستند، يـا بـه كلمـات     و از اين ادارة محترم و مردمان اليعلم، همه
 ).6/ 18ش : 1321شـوال   22تـه،  المتين كلك حبل(» جفنگ، البسة نازك قشنگ خواهشمند شدند

ريسـي و   كردنـد كـه بايـد كارخانـة نـخ      ها به مديران شركت گوشـزد مـي   گمان، مشتري بي
، ولي مـديران شـركت از   )به سبب باالرفتن كيفيت منسوجات شركت(بافي برپا كنند  پارچه

اشـاره شـد،   هـا   آيد مجموعه عواملي كه در اين مقاله بـدان  نظرمي به. زدند مي اين كار سرباز
هاي مساعد فرهنگي و اجتماعي، دسـت   گرديد مديران شركت اسالميه با وجود زمينه باعث

  .به خطر نزده و به فكر احداث يك كارخانة نساجي برنيايند
  

  هاي ناموفق و موفق سه تجربة ديگر، كارخانه. 6
ي بـا هـم   آيد در نخستين تجربة صنعتي، تأسيس دو كارخانة كاغذسازي و ريسندگ نظرمي به

توجه به صنعت نسـاجي از آن جهـت قابـل قبـول اسـت كـه       . بودند مورد توجه قرارگرفته
بر . داشت باالترين رقم واردات كشور تا اواسط دورة رضاشاه، به امر پارچه و نخ اختصاص

ميليـون ريـال فقـط صـرف واردكـردن      166ش، مبلغ 1308اساس آمارهاي گمرك در سال 
در حالي كـه بـه قنـد و شـكر كـه رقـم بعـدي اسـت، فقـط          است،  اي شده منسوجات پنبه

خروج ايـن همـه   ). 125: 1308احصائية گمرك، (است  شده داده ميليون ريال اختصاص115
  .بود پول از كشور، فعاالن اقتصادي و سياستمداران را به تأمل واداشته

از  هزار تومان95م، محمودخان ناصرالملك با صرف 1859/ ق1275بار در سال  نخستين
ريسي خريداري كرده و در نزديك قصر قاجار در اطراف تهران  مسكو يك كارخانة ريسمان

ايـن همـان   ). 93: 1362زاده،  جمـال (» بعد از چندي كاركردن معطـل مانـد  «نصب كرد، اما 
ناصرالملك در همان سال وزير . اي است كه محل آن بعدها ضرابخانة دولتي گرديد كارخانه

پـس،  ). 3/ 413ش : 1275االول  جمـادي  24اتفاقيـه،   وقـايع (رت بـود  صنايع، معادن و تجا
قلـي هـدايت،    است؟ يك منبـع يعنـي مهـدي    ريسي چه زماني و چرا ازكارافتاده كارخانة نخ

» مندرسي«تازد كه كارخانة  مخبرالسلطنه، در مطلب كوتاهي در خاطراتش به ناصرالملك مي
شاه را از شـوق   ناصرالدين«كرد و بدين خاطر، خريداري كرد كه كار ن» پيرزني روسي«را از 

همين نكته كه كارخانه در ابتدا مشغول كار ). 53: 1344هدايت، (» تأسيس كارخانه انداخت
مانـدگي فنـي، قـادر     است، نشان از آن دارد كه ايرانيان به دليل عقب افتاده كار بوده و بعدها از



 117   يرجائ يعبدالمهد

  

تعمير كنند، وگرنه تا به امروز هم مرسوم است ها و قطعات آن را بازسازي و  اند خرابي  نبوده
دور نيست كه پيرزن . شوند خريد و فروش مي» دست دوم«ها به صورت   كه اغلب كارخانه

  .باشد هاي قديمي خود را فروخته  تر، دستگاه هاي مدرن روسي به دليل خريداري دستگاه
از سـي سـال بعـد، در     بيش. ريسي در ايران بود اين نخستين تجربة ناموفق كارخانة نخ

الدولـه بـا مشـاركت محمـدتقي شـاهرودي،       خان صـنيع  قلي م، مرتضي1895/ ق1312سال 
اندازي شد و شايد  كارخانه در اطراف تهران راه. هزار تومان وارد كرد52اي با هزينة  كارخانه

با آنكه محصـوالت  «ممانعت بسياري از سوي دولت ايران بر سر راه آن ايجاد نگشت، ولي 
ين كارخانه اعال بود، به مناسبت رقابت توليدكنندگان خارجي، كه با كاهش موقـت بهـاي   ا

  ).83: 1359اشرف، (» رفت كاال به ميدان آمدند، نتوانست دوام بياورد و ازميان
در تحليل شكست هر دو كارخانة باال، بايد بگوييم ازآنجاكه كشـت پنبـة امريكـايي در    

داد، نيـز   خوبي محصول مـي  خصوص در اطراف ورامين به اطراف كشور گسترش يافته و به
بدين خاطر كه كراية حمل بقچة نخ از مرزهاي شمالي و جنوبي تـا مراكـز مصـرف ايـران     

اي كه دو كارخانة باال از پرداخت آن معاف بودند، پس چرا نتوانسـتند   بسيار زياد بود، هزينه
صرفه باشد بفروشـند؟   خلي به قيمتي كه بهكرده و به خريداران دا پنبة ورامين را به نخ تبديل

كردند و نه پارچه كه موضوع طـرح،   ها فقط نخ توليد مي باشيم كه اين كارخانه در نظر داشته
هـاي   از سوي ديگر، نـخ . ماندگي تكنولوژيكي نمايان گردد بيايد و عقب رنگ و تكميل پيش

تي پارچـه در داخـل و حتـي    توانست بازار مناسبي در ميان توليدكنندگان سـن  توليدشده مي
هاي بلندپايـة ديـواني    موضوع ديگر، صاحبان آنها از خاندان. باشد توليدكنندگان فرش داشته

پـس،  . تـري داشـتند   آنهـا دسـت كوتـاه   » زني تيغ«خواهي و  بودند كه حكّام قاجار براي باج
. داشتند ميهاي مذكور بايد قدرت رقابت بيشتري با همتايان روسي و انگليسي خود  كارخانه

اسـت كـه    درستي ننوشـته  كس به قدر ناچيز بود؟ هيچ ها اين اما، چه شد كه توان اين كارخانه
اند بعد از خاموشي كارخانه  اين حقيقت كه نوشته. آنها تا چند سال توانستند بر سر پا بمانند

ــال  ــن  م، صــنيع1896/ ق1313در س ــورة آه ــه ك ــي   تراشــي راه الدول ــرده و حت ــدازي ك ان
الدولـه را   ريسـي صـنيع   است، بايد عمر كارخانة نخ آورده عمل شاه از آن بازديد به لدينناصرا

  . حدود يك سال درنظرگرفت
الدولـه بودنـد، بزرگتـرين     هدايت كه خود و پدرش از سهامداران عمدة كارخانة صـنيع 

ل اين تحليـ ). 382: 1344هدايت، (داند  مي» عهدنامة تركمنچاي«علت خوابيدن كارخانه را 
تواند تا حدودي درست باشد، اما در خالل جمالت كوتاه هدايت هم پيداست كـه ايـن    مي
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ريسي مشغول  مگر در هندوستان آن زمان چندين كارخانة نخ. است ها بوده فقط يكي از علت
هاي ريسـندگي و يـا بافنـدگي فقـط در      كار نبود؟ مگر در خود كشورهاي صنعتي، كارخانه

دهند؟ خير، آنها هم بـا حضـور رقيبـان     توانستند به كار خود ادامه ياختيار دولت بودند كه م
هاي فني و فقدان مـديريت   ماندگي دادند، اما به نظر نگارنده، عقب مي بسيار به كار خود ادامه

به اين نكته اشاره شـد كـه   . هاي مذكور خيلي زود خاموش شوند شد كارخانه مناسب باعث
اي از آن  دارد كه وقتي قطعه» سازي قطعه«رم به يك كارخانة هر كارخانه در كنار خود نياز مب

شود؛ امري كه اين دو كارخانـه از آن   شكست يا ساييده شد، خيلي زود جايگزين آن فراهم
آن هـم در جـوار كـارگر نـاوارد     (شدن اولين قطعـة دسـتگاه    پس، با شكسته. محروم بودند

  .تاس ، كل كارخانه از حيز انتفاع ساقط شده)ايراني
ريسي و يـا در كنـار    شدن كارخانة نخ الدوله بعد از بسته باشيم كه خود صنيع به ياد داشته

). 74: 1344هـدايت، (تراشـي در تهـران برپـا كـرد      ق، يك كارخانة آهـن 1313آن، در سال 
آيد چندان هم  نظرمي بود كه البته به گفته  تراشي دقيقاً براي جبران آن نقص پيش كارخانة آهن

  .باشد برنيامده از عهده
با وجود دو تجربة ناموفقي كه ايرانيان از تأسيس كارخانة ريسندگي داشـتند، در تبريـز،   

گـذاري كـرد    ريسي را پايه م، يك كارخانة نخ1908/ ق1326حاج آقا رحيم قزويني در سال 
گزارشـي از ايـن   ). 84: 1359اشـرف،  (م افتتـاح گرديـد   1911/ ق1329كه در اوايل سـال  
و موسـيك   )Schiuneman(هـاي شـوينمن    گويد دو مهندس آلماني به نام كارخانه به ما مي

)Mussig( اند  برداري آن كارخانه نقش اساسي داشته در نصب و بهره)فرد نخست ). جا همان
ايـن كارخانـه   . شـد  ه بعدها به اصفهان آمد و دربارة نقش او سخن گفتههمان كسي است ك

، )جـا  همـان (» دهـد  در شرايط دشوار سياسي و اقتصادي كشور به كار خود ادامـه «توانست 
نوشـت، كارخانـه    را مي گنج شايگانم 1915/ ق1333هاي  زاده در سال كه وقتي جمال چنان

دهد  مي بررسي وضع كارخانه از نزديك نشان). 95: 1362زاده،  جمال(است  مشغول كار بوده
بود نيازهاي علمي و  رمز ماندگاري كارخانه آن بود كه با استخدام دو مهندس آلماني توانسته

از يـاد نبـريم   . هاي نساجي سابق مبـتال نگـردد   فني خود را جبران كرده، به بيماري كارخانه
گمان كه هر خارجي در اين زمينـه   كنند، بديناي برپا  خواستند كارخانه پيشتر اگر ايرانيان مي

طلبيدند، درست همان كاري كه در زمينة  تخصص دارد، از آنها راهنمايي و كمك علمي مي
بعيـد نيسـت   . دادند مي فرنگي بود، انجام خواستن از هركس كه صاحب كاله پزشكي با ياري

بودنـد،   انـدازي كـرده   هالدولـه را نصـب و را   خارجياني كه دو كارخانة ناصرالملك و صـنيع 
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شد كارخانة قزويني برقرار مانـده و   ها موجب همين پشتوانه. اند تخصص فني الزم را نداشته
  . حتي صاحب كارخانه چند سال بعد همتاي آن را در شهر قزوين برپا كند

  
  هاي مواصالتي مشكل راه. 7

توليـدات خـود را در    بعد از آنكه يك كارخانه به مرحلة توليـد انبـوه رسـيد، بايـد بتوانـد     
هاي مواصالتي مناسب در اين زمان ضرورت خـود   وجود راه. بازارهاي مختلف توزيع كند

هـا و بنـادر در    ها، پل بايد گفت امور زيربنايي اقتصادي همچون ساخت راه. دهد مي را نشان
حكومت قاجار در تعريف وظـايف خـود، در بهتـرين    . دستور كار دولت قاجار قرارنداشت

كرد؛ اگر هم در دورة دوم قاجار  ها را تنها وظيفة خويش تصورمي حالت، برقراري امنيت راه
رسـد بيشـتر بـراي     نظرمـي  شـد، بـه   امتياز ساخت چند راه در شمال كشور به خارجيان داده

گدارهاي ميـان مـزارع   «هاي شمال كشور را به  مكنزي راه. است االمتياز آن بوده دريافت حق
هاي جنوبي حتي  گويد در برخي از راه تشبيه كرده و گوبينو مي) 108: 1359 مكنزي،(» برنج

روزنامـة اخگـر نيـز در    ). 145: 1367گوبينـو،  (» تواند از كنار هم عبور كننـد  دو اسب نمي«
كف پاي پيادگان ... سر سم دواب و «نامد كه با  هاي ايران را مسيرهايي اتفاقي مي اي، راه نامه

براي ايـن  ). 3/ 48ش : 1299حجه  ذي 11اختر، (» اند و كتل طرح شدهبر صحاري و و كوه 
و راه پيداشود، اشاره به يـك مشـاهده   ) ورود صنعت(تري با بحث حاضر  كه ارتباط محكم
مادام دي يورند، همسر وزير مختار انگلـيس در  . ش بجاست1281/ ق1320مربوط به سال 
بود، بين راه تهران ـ قم گاري بزرگي را ديـد   شاه كه از تهران راهي اصفهان  دورة مظفرالدين

قدر خـراب   راه آن. بردند شاه را از جنوب به سمت تهران مي كه در آن سنگ قبر ناصرالدين
قدر كـه   كردند، آن سختي حركت مي ها به رفت و اسب هاي گاري در آن فرومي بود كه چرخ

و بازگشـت، گـاري مـذكور     وقتي دو ماه بعد، كاروان همسر وزير مختار به خوزستان رفته
آشكار است كه بـين تهـران ـ    ). 791: 1390يورند،  دي(بود  بيش از چند مايل حركت نكرده

. شود؛ بيابان است و مسـير همـوار   كوهي سربرآورده و نه جاده در جنگل گم مي قم نه رشته
بود،  ونقل ابزار و بارهاي سنگين نامناسب قدر براي حمل هاي خوب كشور اين وقتي كه راه

ها ديـگ   ثروت دورة قاجار بيايد كه در اين راه چگونه امكان داشت به ذهن تاجر يا صاحب
آالت كارخانه وارد كند؟ از سوي ديگر، در دورة قاجار، عدة بسياري همچون  بخار و ماشين

گفـتن از صـنعت در    آهن، سخن نويسندگان روزنامة اخگر معتقد بر آن بود بدون داشتن راه
آهن را مـالزم و   در واقع، راه). 5/ 49ش : 1296ذيحجه  18اختر، (حال است هر كشوري م
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گفـتن از   آهن نداشت، سخن پنداشتند و مسلّم كشوري مانند ايران كه راه نياز صنعت مي پيش
  .شد صنعت در آن از محاالت تصور مي

  
  گيري نتيجه. 8

ن هجوم محصوالت صنعتي در دورة قاجار، فعاالن اقتصادي و اصالحگران اجتماعي، با ديد
خصوص در حوزة نساجي  غربي، به فكر افتادند كه اين صنايع را در خود ايران برپا كنند، به

هاي اول يعني تجمع سرمايه و سپس تشكيل شـركت،   اما، از قدم. نمود اين نياز شديدتر مي
نـه از  شد تا زماني كه قـرار بـود محصـول كارخا    مي موانع و مشكالت بروني و دروني آغاز

ورزانـة حكّـام    اين موانع ريشه در رفتار طمـع . هاي مواصالتي كشور توزيع گردد طريق راه
زيستي و  هاي خاص ايراني بود كه سازوكار هم هاي كشور و خصلت قاجاري، ناامني در راه

هاي متفرقة ايرانيـان   ولي، آنچه كوشش. تافت همكاري اقتصادي و تشكيل شركت را برنمي
ماندگي علمي و  ارخانه به واقع ناكام گذاشت، نه رقابت خارجي، بلكه عقبرا در تأسيس ك

داد و  مـي  فني بود؛ امري كه در صورت خريد و نصب يك كارخانه، به زودي خود را نشان
هـاي نسـاجي ناصـرالملك و     به همين دليل، كارخانه. كرد ايراني را از گرداندن آن عاجز مي

خواسـت در ايـران كارخانـه برپـا      ر براي هركسي كه ميآو الدوله الگويي شدند هراس صنيع
مديران پرشور شركت اسالميه با اين سابقه نتوانسـتند  . كرده و به دنبال صنعت ماشيني برود

. به خود بقبوالنند سرماية خود را در چاه ويل كارخانه ريخته، خود را از هستي ساقط كننـد 
كـرد تـا بـا برقـراري      دو دهه صبر ميمديركل آن شركت، حاج محمدحسين كازروني، بايد 

هـاي   شـدن راه  امنيت اقتصادي، ايجاد بسـترهاي حقـوقي بـراي تأسـيس شـركت، كشـيده      
مواصالتي مناسب و استخدام مهندسان خارجي براي تزريق دانش و مهندسـي الزم جهـت   

امروز اي كه تا به  زند؛ كارخانه داري، به كار تأسيس كارخانة وطن در اصفهان دست كارخانه
هـاي خردكننـدة خـارجي نبايـد      سرانجام، آنكه تأثير رقابت. نيز سرپا و مشغول توليد است

  .محقّق را از اثر عوامل داخلي يادشده مغفول دارد
  
  نوشت پي

ماكس اتو شونمان در ساليان اولية قرن بيستم به عنوان معلم هنرستان فني از برلين مأمور رضاييه . 1
با اشتغال به تجـارت در ايـران    1904شونمان از سال «. ر تبريز گرديدشد؛ سپس، كنسول آلمان د

در ) مخفف نام آلماني شركت سهامي فـرش ايـران  (مدير پتاگ  1911او در سال . كرد زندگي مي
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به آلمان بازگشـت و سـپس در چـارچوب مأموريـت هيئـت       1914شونمان در اوت . تبريز شد
، شـونمان بـه   1333االخـر   ربيـع  13/ 1915ر پايان فوريـة  د. اعزامي نيدر ماير، روانة ايران گرديد

هـاي او بسـيار    فعاليـت . منظور ايجاد يك قرارگاه بزرگ براي هيئت نيدر ماير وارد كرمانشاه شد
هاي شونمان در زمان جنـگ جهـاني از    فعاليت). پانوشت 101: 1377باست، (» آميز بود موفقيت

كـردن اميـر افغانسـتان بـه      هيئتي را براي متقاعـد  زماني شروع شد كه دولت آلمان تصميم گرفت
با ). 58: 1362سپهر، (شونمان جزو اين گروه اعزام شد . جنگ عليه انگليس راهي اين كشور كند

عدم موفقيت هيئت مذكور، شونمان و واسموس در ايران ماندند و فعاليـت وي بيشـتر بـر روي    
پس از ). 145: 1362؛ سپهر، 291: 1363ماير، اسكارفن نيدر ←باره  دراين(كرمانشاه متمركز بود 

او . هاي صنعتي خود را در ايـن شـهر ازسـرگرفت    پايان جنگ، شونمان به اصفهان آمد و فعاليت
نقش مؤثري در برپايي چند كارخانة نساجي داشت؛ حتـي، بعـدها، شـركتي را بـراي واردكـردن      

ان در زمان جنگ جهاني دوم از شونم). 136: 1392رجائي، (كارخانجات صنعتي به ثبت رسانيد 
در سيدني  1961سوي متفقين در ايران دستگير شده و در استراليا بازداشت گرديد تا سرانجام در 

  .چشم از جهان بست
  

  منابع
، نشده دوران قاجـار  افكار سياسي و اجتماعي و اقتصادي در آثار منتشر). 1356(آدميت، فريدون؛ و هما ناطق 

  .آگاه: تهران
  .ادارة كل گمرك). 1308( احصائية گمرك
  .زمينه: ، تهراندورة قاجاريه: داري در ايران موانع تاريخي رشد سرمايه). 1359(اشرف، احمد 

  . اميركبير: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانروزنامة خاطرات). 1385(اعتمادالسلطنه، محمدحسن 
  .طوس: اهللا روشني، تهران ، به اهتمام قدرتن و كرمانسفرنامة خراسا). تا بي(الملك، ميرزا غالمحسين  افضل

نگاهي به تحوالت ايـران در جنـگ جهـاني اول، بـر اسـاس منـابع       (ها در ايران  آلماني). 1377(باست، اليور 
  .شيرازه: احمد، تهران ، ترجمة حسين بني)ديپلماتيك فرانسه

  .مركز: جليلوند، تهران، ترجمة مجيد در سرزمين آفتاب). 1374(بروگش، هاينريش كارل 
مركـز اسـناد    كتابخانه و مـوزه و : فتنه شيخ عبيداهللا كرد، تهران) 1390( بيگ باباپور، يوسف و غالميه، مسعود

  .مجلس شوراي اسالمي
  .كتابفروشي محمدعلي علمي: ، ترجمة كاظم عمادي، تهراندر زير آسمان ايران). 1324(پرنو، موريس 

پيدايش و تحول اتاق ايـران از آغـاز تـا     ؛ز مجلس وكالي تجار تا اتاق ايرانا). 1392(ترابي فارساني، سهيال 
  .مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي: تهران ،)خورشيدي 1263-1357(انقالب اسالمي 

  .، تهران، كتاب تهرانگنج شايگان). 1362(زاده، محمدعلي  جمال
  . گلها: ، اصفهان2، به اهتمام عباس نصر، چ الصفهانا ).1371(جناب، مير سيدعلي 
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  .مركز نشر دانشگاهي: ، ترجمة احسان اشراقي، تهران1840- 1339ايران در ). 1362(كنت  دوسرسي،
  .مجلس شوراي اسالمي: هارم، تهران، دفتر چميراث بهارستان، »سفرنامة غرب ايران«). 1390(يورند، مادام  دي

  .دانشگاهي جهاد: ، اصفهانتاريخ نساجي اصفهان به روايت مطبوعات و اسناد). 1392(رجائي، عبدالمهدي 
، »مشـروطه  هاي پس از هاي اصفهان در سال وضعيت امنيت راه«) 1391( رجائي، عبدالمهدي؛ و مرتضي نورايي

  .2، ش 3، س جستارهاي تاريخي
  .سحر: الدوله، به كوشش محمد گلبن، تهران ركنسفرنامه ) 1356(الدوله، محمدتقي ميرزا  ركن

  .48ش ). االول ربيع 2، 1293( روزنامة اختر
  .11ش ). ذيحجه 18، 1296( روزنامة اختر
  .48ش ). ذيحجه 11، 1299( روزنامة اختر
  .38ش ). ذيقعده 15، 1313( روزنامة اختر

  .48ش ). فروردين 26، 1299( روزنامة اختر مسعود
  494ش ). الثاني جمادي 12، 1317( روزنامة اطالع

  828ش ). مرداد 17، 1308( روزنامة اطالعات
  67ش ). ذيقعده 10، 1288( روزنامة ايران
  1293ش ). رمضان 12، 1293( روزنامة ايران
  324ش ). الثاني جمادي 12، 1294( روزنامة ايران
  657ش ). رمضان 19، 1305( روزنامة ايران

  .6ش ). صفر 16، 1325( روزنامة جهاد اكبر
  .18ش). االول جمادي 24، 1325( روزنامة جهاد اكبر
  .7ش ). صفر 24، 1325( روزنامة جهاد اكبر

  .1ش ). آذر 14، 1306( المتين روزنامة حبل
  .34ش ). االول ربيع 30، 1313( المتين روزنامة حبل
  .21ش ). ذيقعده 21، 1316( المتين روزنامة حبل
  .22ش ). ذيقعده 28، 1316( ينالمت روزنامة حبل
  .23ش ). ذيحجه 6، 1316( المتين روزنامة حبل
  .17ش ). ذيقعده 17، 1317( المتين روزنامة حبل
  .20ش ). صفر 3، 1317( المتين روزنامة حبل
  .20ش ). ذيحجه 8، 1317( المتين روزنامة حبل
  .45ش ). الثاني جمادي 6، 1318( المتين روزنامة حبل
  .10ش ). شعبان 18، 1321( المتين روزنامة حبل
  .18ش ). شوال 22، 1321( المتين روزنامة حبل
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  .4ش ). رجب 15، 1322( المتين روزنامة حبل
  .32ش ). االول ربيع 13، 1344( المتين روزنامة حبل

  .599ش ). شوال 2، 1283( روزنامة دولت علّية ايران
  .1ش ). ، شعبان1325( روزنامة فرج بعد از شدت

  .50ش ). االول ربيع 23، 1268( اتفاقيه نامة وقايعروز
  .98ش ). االول ربيع 5، 1269( اتفاقيه روزنامة وقايع
  .111ش ). الثاني جمادي 6، 1269( اتفاقيه روزنامة وقايع
  .158ش ). االول جمادي 15، 1270( اتفاقيه روزنامة وقايع
  .78ش ). شوال 3، 1270( اتفاقيه روزنامة وقايع

  .413ش ). االول جمادي 24، 1275( اتفاقيه وقايعروزنامة 
  .اديب: ، تهرانايران در جنگ بزرگ). 1362(الدوله  سپهر، مورخ

  .وحيد: سفرنامه بلوچستان، تهران) 1363 (عالءالملك، محمودخان 
  .توس: تهران، 2، ترجمة ابوالقاسم سري، ج جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار). 1365(فلور، ويلم 

  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة غالمعلي وحيد مازندراني، تهرانايران و قضية ايران). 1373(كرزن، جرج 
  .شركت كتابسرا: ، ترجمة عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهرانسه سال در آسيا). 1367(گوبينو، آرتور 

  .اطالعات: عبدالرشيدي، تهراناكبر  ، ترجمة عليايران در آستانة مشروطيت). 1388(لندور، آرتولد هنري 
سازمان : تهران ،)1300- 1320(هاي بلدي، تجار و اصناف  اسنادي از انجمن). 1380(مختاري اصفهاني، رضا 

  .چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي
سـال  هاي اياالت و واليات از اوضاع اجتماعي ـ اقتصادي ايـران در    گزارش). 1383(مختاري اصفهاني، رضا 

  .سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: ، تهران1310
  . گستره: ، ترجمة منصوره اتحاديه، تهرانسفرنامة شمال). 1359(مكنزي، چارلز فرانسيس 

  .دانشگاه تهران: ، ترجمة سيمين سميعي، تهرانزير آسمان ايران). 1356(نوردن، هرمان 
  .نشر تاريخ ايران: ، ترجمة كيكاووس جهانداري، تهرانآفتاب سوزان ايرانزير ). 1363(نيدرماير، اسكارفن 

مركـز  : كرمـان  مالحـان خـاك و سـياحان افـالك،     ،»سفرنامة ميرزا رضـا مهنـدس  «). 1386(پور، مجيد  نيك
  .شناسي كرمان

  . زوار: ، تهرانخاطرات و خطرات). 1344(قلي  هدايت، مهدي
  . نقره: ، تهرانايران؛ قاجاريه و مشروطيتگزارش ). 1363(قلي  هدايت، مهدي

گنجينة ، »هاي سلطنتي دورة قاجار الصنايع؛ تجربة نوگرايي در مشاغل كارگاه مجمع«) 1390(فر، شهرام  يوسفي
  .83 ، دفتر سوم، شاسناد



 

  


