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چكیده
نویسندگان روزنامه های داخل و خارج ایران در دوره قاجار که برخی ازایشاان از جملاه نگاگاان حکاومیی و برخای
نگاگان فکری کشور بودند؛ نقشی مهم در اشاعه افکار و نظریات جدید در جامعه ایرانی داشیهاند .اندیشههای نوین کاه
برگرفیه از اندیشه و تفکر اروپاییان بود توسط این اندیشمندان اخذ و در جامعه ترویج مایشاد .در هماین راسایا باا
توجه به پسرفتهای کشور در زمینه اقیصادی نگاگان به دناال راهی برای رهایی ایران از این کاسییها به کنکاا

در

تفکرات اقیصادی غربیان پرداخیند .این توجه و رویکرد به صورت کاامال گگاهاناه صاورت مایگرفات .باا عنایات باه
بیتوجهی دولت به مسایل اقیصادی و وجود عهدنامههایی که عمال نفوذ دول دیگر در زمینه اقیصادی را درپی داشات و
اقدامات دولت ایران را برای مقابله با این نفوذ ناکام می گذاشت نظریات اقیصادی مکیب کالسیک که درگن حمایات از
بازار گزاد و بگش خصوصی از اهمیت باالیی برخوردار بود به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفات .روزناماههاای
این دوره تاریگی مملو از مطالب اقیصادی است که در اکثر موارد این نوشیهها بدون اشاره به منشاء ایان نظریاات و باه
طور غیرمسیقیم بیان می شد؛ اما نویسندگان دو روزنامه اخیر و تربیت که یکی در داخل کشور و دیگاری در خاارج از
ایران چاپ میشدند در سلسله مقاالتی به تشریح مسیقیم نظریات مکیب کالسیک پرداخیند.
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مقدمه

در معرفی اقیصاد کالسیک در جامعه دوره قاجاار چگوناه

گسست جامعه قاجار از اندیشه سنیی و بروز گرایشهاای

بوده است؟هدف این پژوهش بررسی نقاش اندیشامندان

نوخواهانه در گن دوره پیامد یک خودگگااهی باود کاه در

روزنامهنگار دوره قاجار در گشنایی جامعه ایرانای باا علام

درون جامعه ایرانی به دناال شکست از دولت روسایه و

اقیصاد کالسیک است .به نظر میرسد روناد ورود علاوم

به دناال گن گگااهی از پیشارفتهاای اروپاییاان ومشااهده

جدید به جوامع از اهمیات فاراوان برخاوردار باشاد و در

کاسییهای ایران صورت گرفت .ایان رویاداد زمیناهسااز

این راسیا بنا باه اهمیات علام اقیصااد در مادیریت یاک

اقداماتی در ایران عهد قاجار شد که از گن سلسله اقادامات

کشور بررسی روند شکلگیری این علام در هار جامعاه

با عنوان «اصالحات» یادمیشاود:اعاام مصصال باه اروپاا

مسألهای قابل توجه است؛ به همین جهت و با عنایات باه

دارالفناون و

اهمیت چگونگی گشنایی ایرانیان با اقیصاد باه عناوان یاک

دارالیرجمه از این دسیه اقدامات باهشامارمیگیناد.در دوره

علاام بررساای رونااد ورود اندیشااههااای اقیصااادی و

مطاعه دولیی و دارالیرجماه ایان روناد

بهخصوص اقیصاد کالسیک به عنوان اولاین مکیاب علام

نوگرایی ادامه یافت .نگاگاان دوره ناصاری باا گگااهی از

اقیصاد در جهان از اهمیت برخوردار است .از ایان رو در

تأثیر روزنامهها در اشاعه افکار جدید به بهرهبرداری از این

این مقاله سعی شده است با طرح مسألهای تازه به بررسای

اباار قدرتمند بارای تاریاا افکاار ناو باه جامعاه ایرانای

نقش نویسندگان روزنامههای دوره قاجاردر فرایناد انیقاال

ورود صنعت چاپ انیشار روزنامه وتأسای
ناصری با تأسی

پرداخیند.در حقیقت نگاگان و نویسندگان ایرانی پا

از

بررسی معضالت و مشکالت ایاران در بسایاری از ماوارد
راهکارهاایی را باارای مقابلاه بااا ایان نابسااامانی هاا ارا ااه
میدادند که در بیشیر موارد این پیشنهادها از اندیشه هاای
غربیان اخذ شده بود .در این میان معضل اقیصاد ناکارگماد
دولت قاجار یکی از مواردی بود که ذهن اندیشامندان را
به خود جلب کرد .در حقیقت فقدان امنیت اقیصاادی در
ایران میل به صدور سرمایه و رویاه رقابات دولاتهاای
انگلی

و روسیه در ایران به رشد تولید صانعیی گسایب

فراوان رساند و به همین علت اندیشاه هاای اقیصاادی در
جامعاه مااا دیاار شاکوفا شااد .در دوران ناصاارالدین شاااه
قاادرت مرکااای انسااجام بیشاایری یافاات و ساافرهای
ناصرالدین شااه باه خاارج از کشاور زمیناه نوساازی در
کشور را فراهم کرد.به همین علات دوره ناصاری شااهد
ظهور اولین اندیشههای اقیصاادی از ساوی نگاگاان باود.

علم اقیصاد به داخل کشور پرداخیه شود.
روش تحقیق
این مقالاه بار گن اسات کاه باا اسایفاده از رو

تصقیاا

تاریگی و از نوع توصیفی -تصلیلی و با بررسی نوشیههای
روزنامههای دوره قاجار به عنوان داده های ماورد بررسای
به تجایه و تصلیال چگاونگی تأثیرگاذاری اندیشاههاای
اقیصادی مکیب کالسیک بر نوشیههای روزنامههاای دوره
قاجار بپردازد .از این رو ابیدا باه بررسای دالیال رویکارد
نگاگان به انیشار اندیشاههاای جدیاد در روزناماه هاا و
سپ

با تشریح عقاید اقیصاددانان کالسیک باه چگاونگی

تأثیرگذاری اندیشه های مکیب کالسیک بر روزناماه هاای
دوره قاجار پرداخیه شد.
پیشینه تحقیق

این مقالاه درصادد پاساخ باه ایان ساؤال اسات کاه گیاا

تاکنون تصقیا مسایقلی در زمینهاررسای تاأثیر اندیشاه

روزنامهنگاران دوره قاجار با اقیصاد کالسیک و مفااهیم گن

های اقیصاددانان کالسیک بر نوشیه های روزناماههاای

گشنا بودهاند؟و همچنین نقش نوشیههاای روزناماهنگااران

دوره قاجارو همچناین نقاش ایان روزناماهنگااران در
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انیقال اندیشه های اقیصاد کالسیک به داخل کشور انجام

درخصوص بررسی جایگاه اندیشاه اقیصاادی در دوره

نشده است .در تعدادی از کیب و مقاالت اندیشاههاای

معاصر واز جمله قاجار است .نویسنده این مقاله معیقاد

اقیصادی نگاگان بررسی شده است؛ از جمله مهمیارین

است که اندیشههاای اقیصاادی میفکاران عصار قاجاار

این کیاب ها گثار فریدون گدمیت است که در گنهاا باه

برونااساات؛ امااا نویساانده ایاان مقالااه نیااا بااه رویکاارد

بررسی افکاار اقیصاادی تعادادی از اندیشامندان دوره

روزنامهنگاران دوره قاجاربه اقیصااد و نقاش ایشاان در

قاجار پرداخیه شده است .کیاای مانناد« اندیشاه هاای

انیقال اندیشههای اقیصادی باه داخال کشاور نپرداخیاه

فیصعلی گخوندزاده» «اندیشه های طاالاوف» « اندیشاه

است .همچنین این نویسنده تاأثیر تفکارات اقیصاادی

ترقی و حکومت قانون در عصر سپهساالر» «امیرکایر و

غربی را در اندیشه نگاگان بررسی نکرده است.

ایران» و« افکار اجیماعی و سیاسی و اقیصاادی در گثاار
منیشر نشده دورا ن قاجاار»کهااا همکااری خاانم هماا
ناطا به نگار

درگماده اسات از جملاه کیاب بسایار

جامع و مفید در بررسی اندیشه های اقیصاادی برخای
نگاگان دوره قاجار هسیند .در این گثار به طور ماوردی
به بررسی اندیشه های اقیصاادی ایشاان پرداخیاه شاده
اساات و بااه اندیشااههااای اقیصااادی نویسااندگان
روزنامه های دوره قاجار اشارهاینشده اسات .از مقااالت
مفید درخصاوص چگاونگی گشانایی ایرانیاان باا علام
اقیصاد میتوان به مقاله دکیار کاامران مؤیاددادخواه باا
عنوان «اندیشاه هاای اقیصاادی از حمایات از سارمایه
خارجی تا سرمایهداری دولیی تصول اندیشاه اقیصاادی
در ایران از سال 4785تا  »4325اشاره کارد .ایان مقالاه
به بررسای زوایاای اندیشاههاای اقیصاادی تعادادی از
نگاگان دوره قاجار پرداخیه است .نویسنده معیقد است
که نگاگاان ایان دوره باه ارا اه راهکارهاا و نظرهاای
میفاااوتی در زمینااه اقیصااادی از حمایاات از ساارمایه
خارجی گرفیه تا خودکفایی ملی و سرمایه داری دولیای
پرداخیااهانااد .نویساانده اندیشااههااای ملکاام را میااأثر از
اندیشه های کالسیک می داند؛ اما به نقش روزنامهنگاران
دوره قاجار در انیقال اندیشههای اقیصاادی از اروپاا باه
داخل کشور اشارهای نکرده اسات .مقالاه گقاای مصماد
مالجونیابا عنوان « به بهانه بازخوانی اثاری اقیصاادی از
صاادر تاااریخ معاصاار ایااران » از تصقیقااات مفیااد

نخبگان روزنامهنگار و توجه به علوم جدید
بر اساس نظریه جامعه شناسی پارتو شایسیهتارین افاراد
یک گروه نگاگان گن گروه را تشکیل مای دهناد .الایاه
اصطالح نگاگان های داللات اخالقای یاا افیگاارگمیای
ندارد و باه کساانی اطاالی مایشاود کاه در هریاک از
شاخه های فعالیت بشری باالترین نمره را به دست گورده
باشند ( کوزر  .)529 :4951پارتو نگاگان را به دو دسایه
تقسیم کرده است :نگاگان حکومیی که از افرادی تشکیل
میشود که مسیقیم یا غیرمسیقیم در حکومت نقش عمده
دارند و دسیه دوم نگاگان غیرحکومیی که بقیه نگاگاان
را شااامل ماای شااود(کوزر  .)529:4951در ایااران دوره
قاجار پ

از شکستهای ایران از روسیه عاااسمیارزا و

وزیر او قا م مقام فراهانی که از جمله نگاگاان حکاومیی
بهشمار میگیند پ

از گگاهی از پیشرفتهای غربیان باه

دناال راههاایی بارای خاروج ایاران از بانبسات عقاب
ماندگیها به راهکارهایی همچاون :اسایگدام اروپاییاان
جهت گموز

نیروی نظامی واعاام مصصالن ایرانای باه

اروپا پرداخیند .این رویکرد بیشیر درزمینه نظاامی انجاام
شد.موری

دوکوتابو ه فرسیاده روسیه به ایران در ساال

 4291ه ی  4747/م درخصوص توجاه شاگع عاااس
میرزا به علم مینویسد:
« عااس میرزا تاکییکهای نظاامی و ریایایات گموخیاه
بود و مای توانسات کمای انگلیسای صاصات کناد (دو
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کوتابو ااه  .)401: 4915در گفیگااوی میاارزا بااار
فراهانی با بریجی

وی به صراحت به ناکارگمدی نظام

گغاز شد ترجما ه کیاب اروپاایی باود .کیاب نظاامی
گیااارت و گیااین نامااه هااای مااانور پیاااده نظام تاااریخ

مالیاتی دولت ایران اشاره میکند(رینگر .) 97:4974

مصاربات فرانسه باا پادشااه نمساه تاریخ پطرکایار و

در کنار توجه دولیمردان ی همچون عااس میرزا و قا م

شارل دوازدهم (نوشیه ولیر)به امار عاااس میارزا در

مقام فراهانی(نگاگان حکاومیی ) باه پیشارفت هاای

دوره فیصعلیشاااه ترجمااه شاادند( مصاااوبی اردکااانی

غرب و لاوم ایجاد روابط با غرب دول غربی نیا به

 .) 227-228:4980روند اعاام مصصلین به خاارج از

خاطر رقابت های اسیعماری میال شادیدی در ایجااد

کشور در دوره های بعد نیا همچنان اداماه یافات .در

ارتااااب بااا ایااران داشاایند .لااذا گنهااا بااا اعاااام

دولت میرزا گقاسی و پادشاهی مصمد شاه وی مصرو

مسیشار رایانی ارتااب با ایران را ترغیب می کردند و

فرانسه را بارای اعااام دانشاجویان ایرانای برگایاد.

نیا پ ذیرای دانشاجویان و مصصالین ایرانای شادند (

نگست بنا بود پنجاه نفر بنا به خواست مصماد علای

امیری  .) 14:4979اولین اعااام مصصالین ایرانای باه

پاشااا راهاای قاااهره شااوند و توصاایه شااده بااود کااه

خارج کشور در عهد عااس میرزا گغاز شاد .ازهفات

دانشجویان حیی المقدور نجیب زاده باشند و دو نفر

دانشجوی اعاامی در سال هاای 4290ه ی 4744/م

عاقل و ریش سفید نیا به هماراه خاود بارناد تاا در

و  4299ه ی  4745/م سه نفر تصصیالت خاود را در

مصر جای بصث نااشد که بناا باه دالیلای ایان سافر

ارتااب مسیقیم با اماور نظاامی دنااال مای کردناد.دو

انجام نگرفت (گدمیات  .) 10:4910ساپ

در جهات

دانشجو مهندسی و یکی تفنگ سازی گموخیناد و دو

اهداف سیاست خارجی مصمدشاه فرانسه به عناوان

نفر به دناال پاشکی رفیند .تنها دو تن از هفت نفر از

مقصد این دانشجویان انیگاب شد .این امر مقادم بار

پی تصصیالتی رفیند که با امور نظامی ارتااب مسیقیم

همه نییجه تال

شاه برای ای جاد رابطه نادیاک باا

نداشت(نقاشی زبان اروپایی و علوم طایعی )؛ اگرچه

فرانسه به منظور میاوازن کاردن نفاوذ برییانیاا باوده

به یقاین ایان مهاارت هاا نیاا بارای عاااس میارزا و

است.مصمدشاااه در کااودکی فرانسااه را باار برییانیااا

ارزشامند بودنا د .های یاک از ایان هفات

ترجیح می داده است .او در کودکی در دربار عاااس

دانشجودر رشیه هایی تصصیل نمی کردند که مسیقیما

میرزا نایب السلطنه در تاریاا زبان تااریخ و مقاداری

سرشت عملی نداشات .ولیعهاد تصاریح داشات کاه

هم جغرافی فرانسه خوانده بود .مصمدشاه فرانساه را

تصصیل در خارج صرفا به قصد کسب مهاارت هاای

از ماد ام المارینیر گموخت که بیست سال رادر درباار

مراقااب بودنااد کااه

عااس میارزا گذراناد (نااطا  .) 440 : 4917از ساال

دانشجویان در خارج وقت خود را تلف نکنند؛ بلکاه

 4212ه ی4711/م تااا  4215ه ی4718 /م دو دساایه

همّ خاود را صارف تصصایل و با زگشات باه ایاران

دیگر از شاگردان ایرانی به نام هاای حساینقلی خاان؛

نمایند(رینگر  .) 18: 4974اولین دانشاجویان اعاامای

خاصه جهت گماوخین فناون نظاامی میرزا ریااخان

از بازگشت به تاریا هرکادام

برای گموخین فن نقاشی و چینای ساازی میرزا زکای

دربار

مفیااد اساات .او و میاارزا بااار

به خارج کشور نیا پ

در دسیگاه ولیعهد مشغول گشایند (مصاوبیاردکاانی

خان جهات فراگارفین علاوم هندساه و نظاام میارزا

 4980ج .) 485:4یکی دیگر از اقدامات فرهنگی کاه

حسین خان که بعادها در ساال  4277ه ی  4710/م

از دوره عااس میرزا به منظور گشنایی با علوم جدیاد

صدراعظم ناصرالدین شاه شدو همچنین میرزا یصیای

نظریات اقیصاددانان کالسیک در نوشیههای نگاگان روزنامهنگار دوره قاجار از عهد ناصری تا مشروطه 5/

خان بارادر میارزا حساین خاان کاه بعادها وزیار و

کردگان گروهی از اصالح طلاان در جامعه باه وجاود

مشیرالدوله سوم شد عازم فرنگ شادند(ناطا :4917

گمدند (اکاری  .) 34:4971ناصرالدین شاه همچنین در

.) 219از شاگردانی که در ایان دوره بارای گماوخین

ذی الصجه  4900دسیور تأسی

دارالیرجمه خاصه را

رشیه مهندسی به فرانساه رفیناد ملکام خاان باود (

به ریاست اعیمادالسطنه داد که با ایان اقادام در ایان

پویااان مهاار  .) 750: 4930در دوره مصمااد شاااه نیااا

دوره کیااااب فراواناااای بااااه فارساااای ترجمااااه

رویکرد برای ترجمه کیب ادامه یافت و باه دسایور

شدند(اعیمادالساااالطنه  .) 234: 4951در مجمااااوع

گقاسی کیب زیادی نیا از جمله یک کیااب اقیصاادی

اقداماتی که از زماان عاااس میارزا باه وجاود گماد

باارای ترجمااه بااه ایااران گورده شااد .ایاان کیاااب

موجب افاایش عده گگاهان و کسانی شد که به اماور

اقیصااادی اکونااومی پلییااک))economy politic

کشورداری و بین المللی عالقه ای داشیند و نیا باین

سیسموندی بود که چند ساال بعاد ترجماه شاد .در

روحانیون و تجاار و مغاازه داران ناوعی انیاااه پدیاد

همین دوره بود که اولین روزنامه در داخل کشور باا

گورد .این عده رفیه رفیاه تشانه اطالعاات و اخااار و

نااام کاغااذ اخاااار انیشااار یافاات .بااا روی کارگماادن

حواد

داخلی و خارجی شدند و این عوامل هسایه

ناصرالدین شاه و انیصااب امیرکایار باه وزارت وی باه

اولیه روزنامه نگااری را در ایاران تشاکیل داد (ذاکار

دارالفنون اقدام کرد کاه در واقاع بایاد گن را از

حسینی  .) 10:4980انیشار روزناماه وقاایع اتفاقیاه از

نیایج اشراف و گگاهی امیرکایر بر اویاع جهانی و روند

دیگر اقادامات امیرکایار در جهات افااایش گگااهی

جاران کاسیی های ایران در زمینه علوم دانست .پاوال

جامعه بود .در شماره هفیم این روزنامه در خصوص

تأسی

در خصوص تأسی

دلیل انیشار این روزنامه اعالم شد:

دارالفنون مینویسد:

«امیرکایر به جای اعاام دانشجو باه خاارج و دعاوت از

« از گن جا که همت خسروانی اعلیصضرت پادشااهی

مدرسهای جدید در ایاران

مصروف به تربیت اهالی و اعیان و رعایا و تجاار و

سااخیمان

کساه دولت خود است که باه داناش و بیانش گن هاا

دارالفنون مسیو جاان داوود خاان میارجم مگصاوص

بیفاایااد و از گاااار

داخلااه و خارجااه خاااردار

خود را به اتریش فرسیاد تا برای گوردن معلمان اتریشی

باشند لهذا به انطااع روزنامه و انیشار گن باه ممالاک

اقدام کند .علت انیگاب اتریشی ها وابسیه ناودنشان باه

مصروسه فرمایش عالیه فرموده اند و امید کلی هسات

دو دولت روسیه و انگلسیان بود»(پوال .)201:4917

که به واسطه انیشار این روزنامه ها اطالع و گگااهی و

مسیشاران خارجی به تأسی

دست زد.وی جهت تهیه مقدمات و احادا

بااا تأساای

دارالفنااون و تربیاات نساالی تااازه بااا

بینایی اهالی این دولت علّیه بیشایر شاود »(روزناماه

گموز های جدید و گسیرده تفکر ا روپاایی در میاان

وقایع اتفاقیه

طاقه تصصیل کرده الیه جدیدی به وجاود گماد.این

) .امیرکایر برای اطمینان از شمار خوانندگان اشیرا

الیه جدید نیروهای اجیماعی را در برمی گرفت که با

این روزنامه را برای همه صاحب منصاان دولیای کاه

دیگر عناصر قادیمی تصصایل کارده کاامال میفااوت

بیش از دویست توماان حقاوی سااالنه مای گرفیناد

باه

اجااری کرد( گدمیت  .) 4951:989به دسیور امیرکایار

مسا ل اجیماعی و سیاسی مشاهده می شد (ساعیدیان

روزنامااه هااای خااارجی از فرانسااه انگلی

روس

و دیگران  .) 11: 4971بعادها نیاا از میاان تصصایل

اتااریش عثمااانی و هنااد ماای رسااید و قساامیی از گن

بودند.تفاوت این الیه های جدید در نوع نگر

 8جمعه  48جمادی االولی 5 :4218
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ترجمه شده و به صورت جااوه تصات اخییاار امیار

ناصرالدین شاه بارای جلاوگیری از ورود اندیشاههاای

قرارگرفت که حاوی اخاار سیاسی و اقیصاادی باود.

سیاسی اروپایی به داخل کشور دسیوراتی صاادر کارد

قسمت هایی از همین ترجماه هاا در روزناماه وقاایع

که قدر مسلم با این اقدامات در ورود ساایر علاوم باه

اتفاقیه چاپ مای شادتا بدینوسایله باه اطاالع عماوم

داخاال کشااور نیااا مااوانعی ایجاااد ماایشااد .بسااین

برسد(ریوانی  .) 79:4982همامان باا شکسات هاای

فراموشگانه در سال4287ه ی 4714/م مناع تصصایل در

میعااااادد نگاگاااااان حکاااااومیی دوره ناصاااااری

خارج کاه در ساال 4275ه ی 4718/م دسایور گن داده

(امیرکایر سپهساالر و امین الدوله) به دلیل مگالفت ها

شده بود و تال

او برای جلاوگیری از ورود و انیشاار

و کارشکنی های عناصر اسیاداد حکومیی و اسایعمار

نشریات فارسی زبان همچون :اخیر و قانون در ایاران

خااارجی نگاگااان (حکااومیی و فکااری) تااال

سه نمونه از این اقدامات بودناد(رینگر  .)274:4974باا

گسایرده ای باارای گشناساازی جامعااه باا تفکاارات

این اوصاف است که ساید جماال الادین اسادگبادی در

جدید و با بهره گیری از اباار نوین همچون روزناماه

سال  4949ه ی4738/م در بسایر مار

در ناماهای باه

صورت دادند.در حقیقت طی ایان مادت حکومات

یکی از دوسیانش اظهار امید و پشیمانی مایکناد؛ امیاد

قاجار عدم تمایل جدی خود باه تغییار و تصاول در

به این دلیل که «تجدد» که از غرب به سوی شاری مای

در

گیااد «بنااای اساایاداد» را ویااران خواهااد کاارد و اظهااار

ساخیارها را بارها نشان داده باود ..دک یار پاوال

کیاب خود به این بی تفاوتی دولت به نوسازی جامعه

پشاایمانی از اینکااه چاارا تگاام افکااار

این گونه اشاره می کند:

حاصاااالگیا افکااااار مااااردم نپاشاااایده اساااات(

«دولاات هاای برساار گن نیساات کااه باارای اقاادامات

کرماانی  4971ج .)17-18:4در نییجااه اندیشاامندان بااه

عام المنفعه پولی خرج کند؛ هر چند در گینده صد برابار

تدریج خود به این نییجه رسیدند که برخالف هاواداری

شود»(پوال  .)917 :4917امین الضرب نیاا

اصالح طلاان اولیه که در گن نقاش دولات باه صاورت

در ساال 4904ه ی 4779/م در شااکواییهای بااه شاااه بااا

اصالحات از باال به پایین تعیین شاده باود بایاد ایان

اشاره به عدم امنیت در جامعه در جهت انااشت سرمایه

اصالحات به صورت رویکرد از پایین باه بااال در نظار

مینویسد که اولیای دولت باه جاای گنکاه ماردم را باه

گرفیه شده و ادامه یابد .در واقع نجاتدهنادگان ایاران

ترغیب و مطمئن کنند ماال ماردم

شاااهروندانش خواهناااد باااود و ناااه لاوماااا رهااااران

را مثل شیر مادر بر خاود حاالل دانسایه فارد خاود

دولیش(رینگر  .)255:4975در همین راسیا نگاگان باه

می دانناد ماردم را تماام کنناد( گدمیات و نااطا :4911

حمایت گسیرده از ترویج علوم در جامعاه پرداخیناد و

دو دولات

در نوشیه هاای خاود باه ایان نکیاه اشااره کردناد کاه

ایران و عثمانی را در زمینه میجدد کاردن کشاور ماورد

همسایگان معاصر ما درس علاوم و فناون را باه انجاام

مقایسه قرار میدهد به این نییجه میرساد کاه اگار در

رسانده اند؛ ما هنوز داخل صف دبسیانیان علم و عرفاان

کشااور عثمااانی حکوماات اساات کااه بااه اصااالحات

گنهاااا نشااادهایم(روزناماااه اخیااار

 27ساااال 22 1

فرنگی مآبانه دست می زند در ایران باه جملگای ملات

رمضان سال  .)472 :4949الایه در مورد عقابمانادگی

بیشیر و پیشیر از حکومات در پای سرمشاا گارفین از

علمی در ایران سیاحان بیشماری هم بودند که باه ایان

فرنگ هسیند( .):14Gobineau, 1983بارای نموناه

نکیه اشاره کرده بودناد کاه علاوم در ایاران پا ماناده

گن عاید

انجام کارهای بار

 .)901کنت دو گوبیناو هنگاامی کاه تاال

را باار خااا
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است(اولیویه  .)480 :4984در نییجه توجه باه عقال و

نمی دانیم »(روزنامه ثریاا ساال اول

علوم جدید از مهمیارین مشگصاه هاای نوشایه هاای

 .) 45و در جای دیگر در این خصوص مینویسد:

نگاگان ایرانی است که به تجربه مشاگع شاده اسات

«نگسیین شرب مادنیت علام اسات .گناان کاه از ایان

که ترقی ملل باه واساطه رواج و روناا عقال صاورت

درخت حیات ثمری نارده و از این گنج التفنی نصایای

پذیرفیه؛ همچنانکه تناالت هریک از گنان به زوال عقال

برنداشیه هرگا در سلک انساان مصساوب نااشاند و در

و انقراد حکما و انقطاع رشیه علاوم صاورت گرفیاه

عااالم ماادنیت راه نیابند...سااایه سااعادت هااا و علاات

اساات .پ ا

در فاان اداره مملکاات بایااد از جهالاات و

 4948 19ه ی :

نیکاگیی علم و دانش است»(روزناماه ثریاا

 7ساال

بیتدبیری گذشیگان پرهیاا جسات(گدمیت .)48 :4954

اول  4941ه ی .)44 :در مجمااوع بایااد گفاات نگاگااان

روزنامه یکی از ابااری بود کاه نگاگاان و اندیشامندان

ایرانی در نییجه تماس با غرب و گشنایی با اندیشه های

فکری جهت ایجاد گگاهی در میان مردم و ترویج علاوم

گنان و مشاهده تصوالت غرب به این نییجه رسیدند کاه

جدید به بهره گیری از گن پرداخیند و باه هماین علات

پیشرفت بشری امری ممکان و و مطلاوب اسات و در

گنان روزنامههای میعددی را در داخل و خاارج کشاور

این راسیا به ترویج علوم غربی و اندیشههای و نظریات

انیشااار دادنااد .در روزنامااه ثریااا در خصااوص اهمیاات

اروپاییان در زمیناههاای گونااگون پرداخیناد و در ایان

انیشار روزنامه گمده است:

راسیا از اباار و شیوههای گوناگون بهرهبارداری کردناد.

« نگاگان کشور میتوانند در قالب روزنامه مشاکالت و

از میان این شیوهها نگار

معایب حکومیداری را تذکر دهند و دولیماردان وابناای

تأثیر بسیار داشت.

مطالب علمی در روزنامهها

دولاات ایاان مشااکالت را حاال کننااد و باعااث ترقاای

وپیشاارفت کشااور گردنااد»(روزنامااه ثریااا

 4سااال

دوم  4948ه ی.)4 :

رویكرد به علم اقتصاد در نوشتههای روزنامهنگاران
بااا عنایاات بااه مشااکالت عدیااده اقیصااادی گن دوران

ملکم نیا در خصوص اهمیت روزنامه در انیشار افکاار

وتال

جدید در روزنامه قانون چنین مینویسد:

غربی که مورد توجه قرار گرفات اقیصااد باود .ملکام

«از ظهور هر روزناماه فارسای بایاد باهال ایاران یعنای

خان در خصوص لاوم توجه به علم اقیصاد نوشت:

بگودمان تهنیت بگو یم زیارا کاه گباادی و ترقای دنیاا

«از هر علم شمه ای در ایران باوده اسات؛ اماا از علاوم

حاصل افکار صصیصه است و از برای جسیجو و انیشار

اکونومی پولییک که همه تازه و همه مصصول این عهاد

افکار صاصیح بهیار از روزناماه اساسای اخیاراع نشاده

است در ایران هرگا ناوده است.در تماام کیاب ایرانای

.)1 :4908

لفظی که دایر بر اکونومی پولطیک نیست و هی حکایم

در روزنامااههااای ایاان دوره بارهااا و بارهااا پیرامااون

ایرانی بدون چندین درس فرنگی هرگا نگواهد فهمیاد

یادگیری علوم جدید سگن رفیه است .روزنامه ثریاا باا

پول کاغذی یعنی چه و اسیقراد ملای باه چاه تادبیر

اشاره به ناشناخیه ماندن علوم جدید در ایران مینویسد:

ممکن است( ملکم خان  4973نامه ملکم خان به تاریخ

«الصمدهلل اسم علم حقوی در ایران شناخیه نشده تا چاه

4232ه ی  .)92 :و در جای دیگر مینویسد:

است»(روزنامه قانون

 9رمضان المااار

برسد که کیاش به فارسی ترجمه شده باشد و همچناین
است سایر علوم عالیه که ما هنوز مویوع علمیاه گن را

نگاگان در حل گن یکای از شااخههاای علاوم
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«جای انکار نیست که ما در دوایر دولت گدم خیلی کام

و دانشمندان اطالی میشود که برای اولین باار در یاک

داریم ولیکن این را هم باید مالحظه کردکه ترقی علوم

رشیه مطالعات علمی و مدون را انجاام دادهاناد.مااحث

تکالیف وزرای ما را گسان کرده است از بارای ماا های

اقیصادی پیش از انیشار ثروت ملل گدام اسامیت(4414

الزم نیست که تکالیف و چرخ راه گهن و قاعاده باناک

ه ی4829/م 4207-ه ی 4830/م) عمدتا به قضااوت در

و اصول نظام اخیاراع بکنایم .راه جمیاع ایان کارهاا و

مورد عملکرد اقیصااد گارایش داشات تاا یاک تصلیال

دوای جمیع این دردهاای ماا را مثال قواعاد صارف و

اقیصادی .کیاب ثروت ملل نقطه عطفی در ارا ه نگار

نصونقطه باه نقطاه معاین و درپایش روی ماا گذاشایه

تصلیلی به مساا ل اقیصاادی باود .در نظار اقیصااددانان

اند»(قانون سال 4737

کالسیک به پیشگامی گدام اسمیت عامل تولیاد باه ساه

.)2 : 14

روزنامه اخیر نیا در خصوص علمی نااودن اقیصااد در

عامل زمین سرمایه داری و نیروی کار مصدود است .در

ایران مینویسد:

واقع تال

در ممالااک شاارقیه علاام وساااک تجااارت مصاادود بااه

این بود که عامل کار را در مقابل قوای طایعت به عنوان
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تولید بشناساند و این نییجاه را تفهایم

طایعیات و عادیات است»(روزناماه اخیار

اسمیت به عنوان پایه گذار مکیب کالسیک

مهم ترین مصر

 .)454 : 4235در روزنامه فرهنگ به تعادادی از علاوم

کند که زمین و سرمایه بدون نیروی کار قادر باه تولیاد

که با اقیصاد و تجاارت در ارتاااب هسایند و یاادگیری

کاال نگواهد بود.در نظر گدام اسامیت تمیا جامعاههاای

گنان برای ورود به عرصاه اقیصااد از ملاوماات اسات

میمدن از جواماع ابیادایی در افااایش ثاروت ناشای از

اشاره میکند و مینویسد:

تقسیم کار است .اسمیت و کالسیکها مادافع تجاارت

فهرسیی از علوم که در مکیبخانههای فرناگ تادری

گزاد و گزادی عملکرد بازار بودند .در نظر گدام اسامیت

کاه مقصاود ورود باه عرصاه

مهمیرین اصالح و پیشرفیی که در نیروی مولاد کاارگر

میشود و بارای هارک

تجااااااارت را دارد از واجاااااااات اساااااات:زبان

پدید گمده یا به کار رفیه است ظاهرا نییجه و اثر تقسیم

خارجه حساب جغرافیای تاریگی یاط دفااتر اکونومی

کار بوده اسات .اثار تقسایم کاار در دادوساید عماومی

پلییااااک و رواج مسااااکوکات داخلااااه و خارجااااه

جامعه را وقیی خاوب در

مایکنایم کاه طارز عمال

ونسیه کاری معامله سندات بانک و خودبانک و صارافی

تقساایم کااار را در یااک کاااالی معااین بررساای کناایم (

وبیمه و فصلی از قانون و شریعت برمیشامرد(روزنامه

اسااامیت  .)8 :4958شاااایان ذکااار اسااات برخااای از

 81سال دوم  1مصارم  .)8: 4237ایان دوره

اقیصاددانان چون شاومپییر اعیقااد دارناد کاه نظریاات

تاریخ قاجار را شاید بیوان عنوان«دوره اقیصاد جنینی»

اسمیت از ترکیب تفکرات فالسفه و سیاسیمداران ایجاد

در ایران نام نهاد.اگر علم اقیصاد مدرن در غرب در پی

شده است(تفضالی  .)38 :4978اقیصااددانان کالسایک

و رفرماسیون پدید گمد و پدیاده هاای یکساره

اعیقاد داشیند چنانچه گزادی فردی و اصال رقابات گزاد

دروناا برای گن سامان بود؛اما در ایران گشانایی باا علام

دادوسید فراهم شود نیازی باه دخالات دولات نیسات.

اقیصاد مدرن مصصول مواجهه با امواج جسایه گریگیاه

ایشان بارای دولات ساه وظیفاه قا ال هسایند:ایجاد

مدرنییه بود و در این سامان یکسره بروناا(مالجو 4978

شرایطی که از طریا گن امنیت خارجه کشور را تأمین

 .)48:یکی از معروفیرین مکاتب اقیصادی اروپا مکیاب

کند؛ تأمین و اداره سازمان هاایی کاه امنیات داخلای

اقیصادی کالسیک بود .کالسیک ها به گن دسیه از علماء

کشور را تأمین کند و تولید برخی از کاالهای عمومی

فرهنگ

رنسان

نظریات اقیصاددانان کالسیک در نوشیههای نگاگان روزنامهنگار دوره قاجار از عهد ناصری تا مشروطه 9/

و فراهم گوردن خدمات اجیماعی که بگش خصوصی

در گن زمااان عواماال رویکاارد تعاادادی از نگاگااان بااه

به طرزی سودمند نیواند گن را تولید و ارا اه نمایاد(

حمایت از اقیصاد باازار گزاد را باه خاوبی گشاکار مای

قدیری اصل  .)11:4911دانشمند دیگار ایان مکیاب

سازد؛ چرا که در ویعیت اقیصادی گن زماان و سایطره

ریکاردو در معروفیرین کیاب خود که با ناام «اصاول

دول بیگانه در اقیصاد ایران حیای اگردولات قاجاار باه

اقیصاد سیاسی و مالیه» مویوع توزیاع مالیاات باین

حمایت از اقیصاد داخلی عالقاهای هام داشات قاادر

طاقات مگیلف را بارای اولاین باار ماورد توجاه و

ناود در مقابل رقاای خارجی از صنایع داخلی حمایات

بررسی قرار داده اس ت .از مشهورترین نمایندگان این

کند؛ زیارا دولات زیار باار معاهادات بازرگاانی رفیاه

مکیب می توان از ریکاردو مالیوس و اسایوارت میال

بااود(گوری و دیگااران  4977ج  .)111: 8دیاادگاههااای

نااااااااااااااام باااااااااااااارد .انیظااااااااااااااام

اقیصاددانان کالسیک به ویوح در نوشیه های روزناماه

مسکوکات بانکها(فروغی  .)942-211:4978تأسی

نگاران ایرانی دوره قاجار قابل مشاهده است :تأکیاد بار

شاااارکتهااااا(فروغی  .)930-982 :4978تنظاااایم

اصالح اصاول مالیاه تنظیم مالیاات ها اهمیات دادن باه

مالیات(فروغی  ) 104:4978از جمله ماوارد مطروحاه

کار لاوم ایجاد امنیات توساط دولات هاا لاوم تأسای

در کیاااب ثااروت ملاال گدام اساامیت اساات .در دوره

شرکت ها وبگش غیر دولیای وپافشااری بار ایجااد راه

قاجار به دلیل شرایط داخلی ایران و بی توجهی دولت

گهن همه راهکارهایی هسایند کاه از تفکارات اقیصااد

به اقیصاد و رشد گن نگاگان ایرانی باه ایان نییجاه

کالسیک ملهم شده است؛ هرچند بیشیر این نویسندگان

رسیده بودند که یکی از راه های نجات ایاران از ایان

در نوشاایههایشااان بااه منشاااء ایاان نظریااات اشااارهای

بن بسات اقیصاادی حمایت از باازار گزاد و کمرناگ

نکردهاند .برای نمونه تعدادی از این نوشایههاا کاه باه

کردن نقش دولت در اقیصااد اسات .از ایان رو باه

صورت غیرمسیقیم به نظریات کالسایکهاا اشااره مای

دناال ترویج عقاید اقیصادی مکیای بودند که عملکرد

کند ذکرمی شود .ملکم در روزنامه قانون باه کارات باه

توجه به بازار گزاد و توجاه باه بگاش خصوصای را

این مؤلفهها اشاره کرده است:

مورد حمایت قرار دهد.در اینجا یادگوری ایان نکیاه

« در هر ملکی که زیاد کار بکنناد اماوال ماردم زیااد

یروری است که قال از این هم تاال هاایی بارای

می شود و در همان ملک وقیای کاه کام کاار بکنناد

اشاعه تفکرات اقیصاادی غربیاان در ایاران صاورت

اموال مردم باه هماان نساات کام مای شاود»(ملکام

گرفیه بود که مورد عنایت و پیگیری قرار نگرفت .در

خان .)200 :4928

واقع اولین مین اقیصادی که به فارسی ترجمه شاده

«در کل ایران هنوز یک کمپاانی وجاود نادارد .در کال

است کیاب« ثروت ملال» سیساموند دوسیساموندی

ایران هنوز یک کارخانه ساخیه نشده است ...های ایال

بود.علت انیگااب ایان کیااب بارای ترجماه معلاوم

وحشی نیست که پول گن به رسوایی پاول ایاران تناال

نیست(سیسموندی  .) 42:4971این ترجمه که درسال

کرده باشاد»(روزناماه قاانون نماره دویم نماره شاعاان

 4900توسااط مساایو ریشااارخان فرانسااوی صااورت

.) 4:4908

گرفیه و در گن بازار گزاد و سرمایهداری صنعیی باه نقاد

«عااال ونصااب موافااا قانون تصصاایل مالیااات موافااا

کشیده شده است مورد بیتوجهی قارار گرفات وحیای

قانون مصارف دولت موافا قانون»(روزنامه قانون نماره

به طاع نرسید.در واقع بیتوجهی و فراموشی این کیاب

اول نمره رجب .)9 :4908
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در مورد ملکم باید گفت او نمیتوانست در علم اقیصاد

«داء سااومین گن مااری

تصصاایل کاارده باشااد؛ هرچنااد ممکاان اساات وی در

پادشاه(دولت) و مردم مایپاردازد و وظاایف دولات را

جاهاایی کاه مویاوعات اقیصااادی ماورد بصاث قاارار

شامل موارد ذیل می داناد :برقاراری عادل تنظیم اماور

می گرفیند؛ درس هایی فرا گرفیه باشد .او مای توانسات

زیربنایی چون تال

در زراعات و گباادانی مملکات و

معلومات خود را از مطالعه گثار کالسایک علام اقیصااد

اقدام به اسیگراج معادن کشیدن خاط راه گهن(روزناماه

مانند ثروت ملل گدام اسمیت و یا اصول اقیصاد سیاسی

ثریا سال دوم

و مالیات دیوید ریکاردو به عنوان یک فرد تصصیلکرده

5و 8سال  .)42 :4948روزناماه اخیار نیاا در اشاارهای

پژوهشگر کاه در اروپاا زنادگی مای کارد باه دسات

غیرمسیقیم به گزادسازی بازار و کمکاردن نقاش دولات

گورد (dadkhah, .)2010:14واژهای که هم عرد با

مینویسد:

سرمایه و پول در اکثر مقاله ها به چشم می خورد واژه

«گنها کی یکجا جمع شده و برای راه اناداخین کارهاای

ثروت بود که در موارد مگیلف در مورد فواید گن اظهار

سودمند کمپانی تشکیل داده یا از دولت امییاز خواسایند

نظر شده است که برای مثال و به عناوان روح مملکات

که اجازه نیافیند»(روزنامه اخیر

یاد شده است(حال المیاین تهاران س اول
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» بااه شاارح وظااایف میقاباال

 9رجب المرجب  4948ساال دوم

 91سال  45ذیصجه

.)281 : 4901

ذی الصجه  4925ه ی  .)2-4:روزنامه حالالمیین نیا در

روزنامه ناصری در خصوص ایجاد شارکت در ایاران و

مقالااهای بااا عنااوان «تجااارت»بااه مااواردی منشااعب از

عدم موفقیت گن مینویسد:

دیدگاههای این مکیب اشاره مایکناد وماینویساد کاه

«چندین بار در امورات عمده اتفای حاصل شاده چاون

ترقی تجارت و صاناعت را دانشامندان ملال در ماوارد

بنیان گن برقانون و قاعده ناود پ

از چندی شایرازه گن

ذیل یافیه اند-4 :اصالح اخاالی صاناعین؛ – 2تادبیردر

اتفای از هم گسسیه شاده اسات»(روزناماه ناصاری

تنال قیمات اشایا؛-9اباداع مادارس صاناعیی؛ -1قاا م

 49 40صفر .)7 :4945

نمودن کارخانجات و ماشاینهاایی کاه تعلایم یافیگاان

در جااای دیگاار «اخاایالف حساااب»را از دالیاال عاادم

بیوانند علوم خود را به عمل بیاورند؛ -1در هرکمپانی و

موفقیت شرکتها در ایران میداند(روزنامه ناصاری

شراکت و افییاح کارخانجات تا اندازهای شرکت دولات

 47 40ربیع االول .)5 :4945

الزم است(اما نه دولت ایران که بادتر اخاالی ملات را

روزنامه حکمت در مقاله« پیرامون راه گهن» از راه گهان

فاسد می نماید)؛ - 8اشایهارات تجارتی(روزناماه حاال

بااه عنااوان عااروی و شااریان ثااروت در دنیااا نااام

المیین سال یازدهم

 4جمادی الثانی .)1: 4924

ماایبرد(روزنامااه حکمت سااال دهاام  4920ه ی

در شماره دیگری روزنامه حالالمیین مینویسد:

.)45:791

«راه گهن کدام دولت را پادشاه کشیده مال الیجاره کادام

روزنامه گزاد در مقالهای با عنوان فواید راه گهن در ایران

ملاات را دولاات حماال کاارده اساات»(روزنامااه حااال

به فوایاد میعادد راه گهان از جملاه تارویج و افااایش

المیین

.)45 :94

تجارت اشاره می کند(روزنامه گزاد نمره سوم ج  2ربیاع

تأکید بر مصدود بودن نقاش دولات در ایان نوشایههاا

االخر سال  .) 1:4948روزنامه ثریا همچنین مقالاهای باا

وایح و روشن است که از مکیاب کالسایک برگرفیاه

عنوان «منافع تساویه راههاا»نوشایه و در گن باه مساأله

شده است .همین روزنامه در سلسله مقاالتی باا عناوان

اهمیت راه ها در تجارت می پردازد(روزناماه ثریاا ساال

نظریات اقیصاددانان کالسیک در نوشیههای نگاگان روزنامهنگار دوره قاجار از عهد ناصری تا مشروطه 11/

 13سااال 4924ه ی .)40 :ایاان روزنامااه در

«چون علم ثروت ملل احکام طایعیه مناافع مادیاه هیئت

پاانجم

مقاله ای دیگر با عنوان« فواید مسلمه راه گهن» به اهمیت

اجیماعیه انسانها را یاد می دهاد از اینارو از خاواص و

راهگهن و فوایاد حاصال از گن اشااره مایکند(روزناماه

از تصصیل این علم بی نیاز نیوانناد باود

ثریا سال اول

 19ربیع الثانی  4948ه ی .)2 :روزنامه

ثریا با اشاره به اهمیت مالیات و تنظایم گن باه اجاااری

عوام هیچک

»(روزنامه اخیار ساال چهااردهم

 9 41مصارم ساال

.)5:4905

کردن مالیات ها اشاره می کند(روزنامه ثریا ساال اول

سااپ

 4941 1ه ی  .)40 :همچنین روزناماه حاالالمیاین در

می نویسد :در سال یکهاار و هفیصاد و هفیااد و شاش

درمااورد چگااونگی پیاادایش علاام ثااروت ملاال

خصوص مالیات نوشت:

میالدی گدام اسمیت نامی از حکمای انگلی

امور مالیه دولت باید اصالح شود از بیت المال مسلمین

باااب علاام ثااروت انیشااار داده قواعااد گن را تصدیااد و

بیجااا بااه احاادی داده نشااود و در اخااذ مالیااات حکاام

ایضاح کرده حدود معینی برای گن قارار داده و از گنارو

مساوات جاری گید .اساس رعیت داری و انیظام دوا ار

شرف تأسی

این علم گران بر او تگصیع شد .بعد از

جهادی در شماره نفوس است.نگست بایاد سرشاماری

گن ژان باتیست سای نامی از اهالی فرانسه پااره مساا ل

بشود اما در تصت انیظام که احادی در خاارج نماناد و

را شرح و بسط داده قوانین طایعیه میعلا بدانعلم گرامی

باید مذهب و گیین و شغل و صانعت همگای معلاوم و

را بپایه توییح رسانیده از گنامان تاکنون علم ثاروت از

 44ساال

دایره مصدود بیرون نشاده و هار روز مراتاب تعلایم و

مشگع شود(حال المیین ساال یاازدهم

کیاابی در

انیشار گن افاود(روزنامه اخیر ساال چهااردهم

.)3 :4924

9 41

مصرم سال  .)5:4905نویسنده با بیان این نکاات اعاالم
ارائه مستقیم نظریات مكتب اقتصاادی کالسایک در

می دارد که به ترجمه یکی از کیب ثاروت ملال دسات

روزنامهها

زده و این ترجماه را در شامارههاای گتای در روزناماه

در میان روزنامههای فارسیزبان این روزنامه اخیر است

انیشار خواهاد داد( روزناماه اخیار ساال چهااردهم

که برای اولین بار به طور مسایقیم باه بیاان نظریاات و

 9 41مصاارم سااال  .)5:4905ترجمااه مااذکور پاا

ایده های مکیب اقیصادی کالسیک مای پاردازد .در ایان

ترجمه کیااب اکوناومی پلییاک()economy politic

روزنامه در سلسله مقاالتی به عنوان «ماادی علم ثاروت

سیسموندی اولاین ترجماه کیااب اقیصاادی باه زباان

ملل » که از شماره  9ساال چهااردهم انیشاار خاود در

فارسی است .این ترجمه شامل بیست و نه فصل است.

سال  4905هجاری قماری باه طاور مانظم در تماامی

الایه در روزنامه اخیر در درج شماره فصل بیست و ناه

شمارهها تا شاماره  7ساال پاانادهم در  4901ه ی باه

به اشیااه فصل سی و ناه درج شاده اسات و همچناین

ترجمه یکی از کیب اقیصاد مکیاب کالسایک پرداخیاه

تمام نشدن مطلب فصل بیست و نه و درج جمله «باقی

شده است؛ولی میأسفانه نویسانده گن مشاگع نیسات.

دارد»نشان می دهد که ایان ترجماه مطالاب بیشایری را

نام کیابی که ترجمه شده است نیا نامشگع است.

شامل میشده است که میأسفانه به طاع نرساید و علات

نویسنده در ابیدای مقاله در مورد علت نگار
مربوب به علم ثروت مینویسد :

مطالاب

از

گن نیا نامشگع است.این فصول شاامل مطالاب ذیال
اساات :فصاال اول در تشااریح ثااروت؛ فصاال دوم در
ماهیت صنعت و خطاهای فیایاوکراتهاا؛ فصال ساوم
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درتقسیم صنایع فصل چهارم بیان عوامل تولیاد ثاروت؛

تمام نوشیه های خود اندیشه حمایت از باازار گزاد را

فصل پنجم بیان تأثیرگزادی رشد صنایع؛ فصل ششم در

اشاعه داده است .فروغی در نوشیه های خود باه ایان

مورد موانع گزادی صنایع؛ فصل هفیم درتأثیر تقسیم کار

مطلب اشاره می کند کاه خاود مشاغول ترجماه یاک

در صنایع؛ فصل هشیم در فوا د سرمایه و صرفه جویی؛

کیاب در خصوص ثروت ملل اسات کاه در مادارس

شاود(روزنامه تربیات

فصال نااه در خصااوص ساارمایه و انااواع گن؛ فصاال ده

تدری

درمورد ماشینها و مناافع گن؛ فصال یاازدهم در مناافع

صفر  .) 4929فروغی به وعاده خاود عمال کارده و

حفرکانال ها و راه گهن به وسیله دولت یا شارکتهاا و

اولین کیاب گکادمیک اقیصاد را با ترجمه ای ازکیااب

منافع شرکت ها؛ فصل دوازدهم در ماورد مناافع زماین؛

ثااروت ملاال پاال بوگااارد بااه انجااام ماای رساااند(

فصاال ساایادهم در چگااونگی اداره ارایاای؛ فصاال

فروغاای  .)4:4978ذکاااء الملااک در خصااوص لاااوم

چهاردهم در بیان حا تملاک؛ فصال پاانادهم در بیاان

توجه به علم اقیصاد می نویسد :

امنیت عمومی و تأثیر گن درثروت؛ فصال شاانادهم در

« از مطالعه کنندگان جاللت نشان درخواست می کنیم

بیان اهمیت قواعد ماادله؛ فصل هفدهم در مسکوکات و

در این بیانات به نظر تأمل بنگرند و سرسری نگذرند؛

در اقیصاد؛ فصل هجدهم در مورد تفاوت قیمات

چه من عندی نیست و پیش خاود خیاال ناافیاه ایام؛

و مظنه؛ فصل نوزدهم در اهمیت ماادله در ثروت؛ فصل

بلکه از ماانی صصیصه علمی اقیااس نموده ایام و گن

بیسیم درمورد سکه طال و نقره؛ فصل بیسات ویاک در

قواعد و اصول امروز مقاول دانشامندان علام فرناگ

بیان فوا د یکسان سازی سکه ها؛ فصال بیسات و دوم

اساات؛زیرا کااه علاام ثااروت حاااال دانشاای اساات

در تشریح واسطه های معامله؛ فصال بیسات و ساه در

مدون مشااروح و ماااین کااه در ماادارس عالیااه بایااد

مورد مسکوکات و اورای نقدی؛ فصل بیست و چهاارم

بگواننااد و چااه در دولاات بایااد بداننااد»(روزنامااه

بیان اعیاار مالی؛ فصل بیست و پنجم صرافگانه وخاانه؛

تربیت سال هشیم

اثر

فصل بیست و شش تشریح بانکهای انگلای

و ساایر

 953ساال هشایم

 953صفر.)2 : 4929

در جای دیگر مجددا مینویسد:

مؤسسسات اعیااری؛ فصل بیست و هفیم در بیان گزادی

«فن اکونومی پلییک یا دانش ثروت میگوید :علام الزم

ماادالت؛ فصل بیست و هشت در بیاان قواعاد موازناه

است تا مردم حوا ج خود را در

راه

تجارت؛ فصل بیست و نه در ماورد ثاروت و حمایات

رفع گن بیوانند علم خود را بکار اندازند و باعمل مقرون

صاااااااانایع داخلی(روزنامااااااااه اخیاااااااار

سازند؛ زیرا که از مقاالت مسطوره معلوم شد و دانسییم

1 1 5 7 40 44 49 41 43 21 21 22 27 90 92 91 95

که اگر مردم امین و میدین نااشد هر قدر علم بصاوا ج

 13 54 91 93 14 12 19 11سااال چهاااردهم سااال

خویش داشیه باشند نمی توانند درصدد رفع گن برگیناد

 9؛ 1 7سااال پااانادهم سااال  4901ه

و گمان ما این است که چاون اهاالی مملکات عاالم و

ی) .یکی از نگاگان ایرانی که در انیشار علم اقیصااد

امین شوند شرب سایم کاه امنیات باشاد خاود باالیاع

در ایااران بساایار کوشااا بااود ذکاااء الملااک فروغاای

حاصل می شود یعنی با وجود عالم وامین بودن رعیات

بود.ایشاااندر روزنامااه تربیاات در سلسااله مقاااالتی بااا

دولت هام ناچاار مقیاد باه امنیات مملکات و عادالت

عنوان « تصقیا در ثروت ایران » به تشاریح ایاده هاا و

خواهد شد»(روزنامه تربیت سال هشیم شماره سیصدو

نظرات مکیب اقیصادی کالسیک می پردازد .ایشان در

هفیاد  41جمادی االولی )2:4929

 4905ه ی ؛

کنناد.از گن پا
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ذکاء الملک در ادامه در مورد وساایل تولیاد ثاروت

این چشم انداز اقیصاددانان کالسیک در اروپا به ارا ه

می نویسد:

نظریاتی پرداخیناد کاه موجاب تکامال شایوه تولیاد

« وسااایل تولیااد ثااروت سااه چیااا است:زمین سااعی

سارمایه داری گشاات .بااا عنایاات بااه گشاانایی برخاای

انسان ساارمایه»(روزنامااه تربیاات سااال هشاایم نمره

نگاگان ایرانی در دوره ناصری باا مفااهیم اقیصاادی

)4:915

اصولی همچون مصادود سااخین نقاش دولات در

ذکاء الملک در جاای دیگار در خصاوص ویاعیت

اموراقیصادی (اصال دسات ناامر ی دولات )شافاف

اقیصاد و با تأکید ب راهمیت سرمایه در اقیصااد مای

سااازی وظااایف دولاات تئوری ارز

کااار و تعیااین

نویسد:

کار سرمایه و زمین به عنوان مهمیرین عوامل تولیاد

« مملکت ما از حیث سرمایه چه حال دارد و در کدام
رتاه و مقام است .به عقیده ما به اند

اصل تگصع یا تقسایم کاار تئوری ارز

و توزیاع

تأمال و تعقلای

ثروت اصل تقسیم درگمد و توزیع مالیاتااه اندیشاه

هویدا و گشکار می شود کاه ایاران از حیاث سارمایه

اقیصادی جامعاه ایرانای راه یافات و موجاب تغییار

چندان غنی و مسیغنی نیست .عمده یعف و نقصاان

نگر

ایرانیان به عوامل تولید و گذر از نگااه تاک

ثروت اهالی سرزمین به واسطه اهمالی اسات کاه در

بعدی به زمین به عنوان تنها مناع تولید گارایش باه

کار فراهم کردن سرمایه نموده اند و مسلم اسات کاه

انااشت سرمایه و ایجاد باناک یکساان ساازی پاول

سرمایه به خودی خود درست نمی شوند .انساان بایاد

رایج و اهمیت تجارت و ماادالت در افاایش ثاروت

کارکند و زحمت بکشد و سارمایه را فاراهم و مهیاا

جامعه شد .با انیشار نوشیه های ایشاان تاال هاایی

نماید .فقط یک سرمایه خدادادی باشد؛ یعنای انساان

برای ایجاد شرکت های خصوصای و تنظایم دخالات

بی وقت دارای گن می گردد و گن عقل و شعور اسات

دولاات در اقیصاااد و تنظاایم مالیااه در دوره ناصااری

که باید به کار بندد و س رمایه را اخیراع کناد یاا اقاال

صااورت یافاات .ایاان اقاادامات اولااین نمااود ظهااور

سرمایه را اخیراع کند یا اقال سرمایه اخیاراع شاده را

سرمایه داری در کشور است .در دوره مشروطیت این

برای خود تصصیل نماید و ما عمده نقع و نقصاانی

اندیشاه هااا باه صااورت منساجم تااری در مجلا

و

که داریم از بابت سرمایه های عمومی و سرمایه های

برنامه های دولات هاای دور ه مشاروطه دنااال شاد و

ثابت بادوام است یعنی ماشین هاای مگیلاف و ابنیاه

تال

بارای تصاویب قاوانین در خصاوص تنظایم

زراعیااای و صاااناعیی کاااه کارخاناااه هاااای میناااوع

بودجه در کشور ایجاد باناک و حمایات از بگاش

باشد»(روزناماه تربیات نماره  915ساال هشایم .)4:

خصوصی در همین راسیا صورت گرفت.

مطالب نوشیه شده توسط ذکاء الملک باه طاور کلای
در تایین و معرفی اصول اقیصاد کالسیک باه جامعاه

نتیجه

گن روز ایران بود .دراقیصاد سیاسی بصث درخصوص

در دوره قاجار باا شکسات ایاران از روس و اعااام

رابطه تولید ومصرف است .در واقع بر این اساس به

اولین مصصلین ایرانی به اروپا و به دناال گن گگاهی از

اقیصاااد عنااوان بگشاای از علااوم اجیماااعی پرداخیااه

دانش اروپا ایرانیان بس یاری به فکر انیقال علوم جدید

ماای شااود .اقیصاااد سیاساای اساسااا بااه دناااال ایجاااد

بااه ایااران افیادنااد .ایاان فراینااد در دوران مصمدشاااه

اصالحات و ریشه یابی مشکالت اقیصادی اسات .باا

همچنان با اعاام مصصلین وترجمه برخی میون اداماه
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دارالفنااون و

است .این نوشیه را در کل باید اولاین ترجماه مسایقیم

یافاات .در دوره ناصااری بااا تأساای

داراالنطااع و دارالیرجمه سرعت انیقال علاوم جهاش

یک نوشیه مکیب اقیصادی کالسایک باه زباان فارسای

بیشیری یافت .نویسندگان این روزنامه ها نقش مهمی

دانست .در داخل ایران اماا ساالهاا بعاد ذکاءالملاک

ر ا در ترویج علوم جدید درجامعه ایرانای بار عهاده

فروغی در روزنامه تربیت در ساال  4929ه ی باه ایان

داشیند.از میان علوم جدید که مورد توجه ایشان قرار

مکیب اشاره کارده و نظریاات اقیصاادی گن را تشاریح

گرفت علام اقیصااد باود .دوره ناصاری را بایاد دوره

می کند؛ بادین جهات نویساندگان روزناماه هاای دوره

گشنایی ابیدایی با علم اقیصاد در ایاران دانسات و ایان

قاجااار در معرفاای مکیااب کالساایک و نظریااات گن بااه

مسأله را یادگور شد که گشنایی با علم اقیصاد در ایاران

جامعه ایرانی نقش مهمی را ایفا نمودهاند.

برگرفیه از غرب و اندیشههای غربیاان باوده اسات .باا
توجه به ویعیت نامناسب اقیصااد در ایاران و نااتوانی
دولات در رفااع مشااکالت گن نگاگااان روزنامااه نگااار
گگاهانه به فکر جذب اندیشه های اقیصادی افیادناد کاه
در گن نقااش دولاات مصاادود و در عااود بگااش
خصوصی باه صاورت عامال جاایگاین مطارح شاده
باشد.این مؤلفهها در مکیب اقیصادی کالسایک موجاود
بود؛ به همین جهت نگاگان به اقیاااس نطریاات ایان
مکیب پرداخیند .تأثیرگذاری اندیشه های اقیصادی ایان
مکیب را در نوشیهها واژه هاای باه کاار بارده شاده و
فصوای کالم این نویسندگان می توان مشااهده کارد .در
اکثر این روزنامهها چه در داخل وچه خارج از کشور
ازجمله روزنامه قانون فرهنگ حال المیین اخیار ثریاا و
دیگر روزنامه ها به کرات به ایدههایی گرفیه شده از این
مکیب اشاره کردهاند.اصولی که از خالل نوشیه های این
نگاگااان بااه جامعااه ایراناای وارد شااد شااامل اهمیاات
کار ساارمایه و ثااروت بااه عنااوان عواماال تولیااد و
پیشرفت مصدود کردن نقاش دولات باه ایجااد امنیات
ومسا ل پیراماون گن ایجااد باناک راهگهان و شارکت
خصوصیو همچنین تنظیم امور مالیه هسیند.
در دوره ناصااری باارای نگساایین باااردر تاااریخ ایااران
روزنامه اخیردر ساال  4905ه ی معرفای اندیشاه هاای
گدام اسمیت به تشاریح دیادگاههاای اقیصاادی مکیاب
کالسیک میپردازد .نویسنده این سلسله مقاالت نامعلوم
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-اعیمادالسااالطنه مصمد حسااان خاااان.)4951(.روزناماااه

مصاوبی اردکانی حسین.) 4980(.تاریخ مؤسساات تمادنی

خاطرات با مقدمه و فهارس به کوشش عادالصسین ناوایی

جدید در ایران تهران :انیشارات دانشگاه تهران.

و میر هاشم مصد تهران :امیرکایر.

 -ملکاام خان ناااظم الدولااه .) 4971(.روزنامااه قااانون بااه

 -امیری جهاندار .)4979 (.روشنفکری و سیاسات تهاران:

کوشش هما ناطا تهران:کویر.

مرکا اسناد انقالب اسالمی.

 -ملکم خان ناظم الدوله .)4978(.نامه هاای میارزا ملکام

 -اولیویااه  .)4984(.ساافرنامه اولیویااه (تاااریخ اجیماااعی-

خان ناظم الدوله بهاهیمام علی اصغر حقدار تهاران :نشار

اقیصادی ایران در دوران گغاازین عصار قاجاریاه ترجماه

چشمه.

مصمد طااهر میارزا مصاصح غالمریاا ورهارام تهاران:

ملکم خاان .)4928(.مجموعاه گثاار ملکامخاان کوشاش

اطالعات.

مصمد مصیط طااطاایی تهران:انیشارات علمی.

-پوال ادوارد یاکوب( .)4917سفرنامه پاوال کیکااوس

 -ناطا هما .) 4917(.ایران در راه یاابی فرهنگای -4717

جهانداری تهران :خوارزمی.

 4791پاری  :خاوران.

 -تفضلی فریدون.)4978(.تاریخ عقاید اقیصادی تهران :نی

ب)مقاله ها

 -حقدار علی اصغر.)4973(.نامه هاای میارزا ملکام خاان

-پویان مهر علی «.)4930(.اعاام مصصلین به اروپا در عهاد

ناظم الدوله تهران :نشر چشمه.

احمدشاه قاجار»پیام بهارسیان سال 1

-دوکوتا بو ه موری .)4915(.مسافرت به ایاران ترجماه

 -ریوانی مصمد اساماعیل«.)4982(.تااریخ ورود جرایاد

مصمود هدایت تهران :انیشارات جاویدان.

خااارجی بااه ایااران»کیاااب تاااریخ معاصاار

 -ذاکاار حسااینی عادالکریم .)4980(.مطاوعااات سیاساای

مؤسسه مطالعات پژوهش مطالعات فرهنگی .31- 74

ایران در عصر مشروطیت تهران :انیشارات دانشگاه تهران.

 -سعیدیان غالمصسین و دیگران«.) 4971(.بررسی پیادایی

 -رینگر مونیکااا .) 4975(.گموز

دین گفیمااان اصااالح

.782 - 718:49
اول تهااران:

و رشااد نظااام نااوین اداری در بساایر اصااالحات عصاار

فرهنگی در دوره قاجاریه تهران :ققنوس.

ناصاااری(از امیرکایااار تاااا پایاااان صااادارت سپهسااااالر

-سیسموندی سن سیمون .)4971(.اکونومی پلییاک :گداب

)» مسکویه سال 2

مملکیااداری ترجمااه ریااا ریشااار و مصمااد حساان

 -مالجو مصمد«.) 4978(.به بهانه بازخوانی اثری اقیصاادی

شیرازی تهران :نشر نی.

از صدر تاریخ معاصرایران »کیابنامه علوم اجیمااعی

-فروغی مصمد علی.) 4978(.علم ثروت ملل؛ اولین کیاب

41تا.25

علم اقیصاد در ایران تهران :نشر فرزان.

ج )روزنامهها

 -قدیری اصلی باقر .)4980 (.سایر اندیشاه اقیصاادی از

 -روزنامه گزاد نمره سوم ج  2ربیع االخر سال .1 4948

افالطون تا کینا تهران:انیشارات دانشگاه تهران.

 -روزنامااااااااه اخیاااااااار

-کوزر لو ی .)4981(.زنادگی و اندیشاه بارگاان جامعاه

؛

شناسی ترجمه مصسن ثالثی تهران :انیشارات علمی.

1 1 5 7 40 44 49 41 27 21 21 22 43 27 90 92 91 9

-کرمانی ناااااظم االسااااالم.)4971(.تاااااریخ بیااااداری

 13 54 5 91 93 14 12 19 11سال چهاردهم سال 4905

ایرانیان تهران:امیرکایر.

هی؛

.30-58 7

 9؛ 1 7سال .4901

20

 43سااااااااال 4235

 /41پژوهشهای تاریگی سال پنجاهم دورة جدید سال ششم شمارة چهارم (پیاپی )21زمسیان4939

 روزنامااه تربیاات نمااره  915سااال هشاایم؛ روزنامااهتربیت سال هشیم نمره؛سال هشیم شماره سیصدو هفیااد
 41جمادی االولی 4929؛ سال هشایم شاماره  953صافر
 953صافر 4929؛

 4929؛ سال هشیم

 953ساال

هشیم صفر .4929
 -روزنامه ثریا سال اول

 19؛ سال اول

 -روزنامه حال المیین سال یاازدهم

.7

 4جماادی الثاانی

4924؛ حال المیین سال یازدهم

 44سال4924

-حااال المیااین تهااران س اول

 248 21ذی الصجااه

 4925ه ی.
 -روزنامه حکمت سال دهم

 -روزنامه فرهنگ

45:791

 81سال دوم  1مصرم .4237

 روزنامااه قااانون نمااره اول نمااره رجااب  4908؛ سااال 4737شماره 14
 روزنامااه ناصااری شااماره  49 40صاافر 4945؛شااماره 47 40ربیع االول 4945

-روزنامه وقایع اتفاقیاه

 8جمعاه  48جماادی االولای

.4218
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