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و ارزیابی  سنجش در چنینهمو  نیافتهبررسی تاریخ اقتصادی معاصر کشورهای توسعه در

 خارجی و هایتولید و موقعیت پرداخت یی اقتصادی مفید برای توسعه، شیوههاسیاست

یدگاهی د برانگیزند. هرایلی بحثچنان مسهم ،اقتصادی ینقش تجارت خارجی در توسعه

برای خویش ارزیابی خاصی از موقعیت این کشورها و به همین نحو، از فرایند تاریخی 

ب یی خاص خویش را برای درمان مصاهاحل، راهدارد و طبیعتاً هاآن دگرسانی اقتصادی

بر این  اهیدهد. این هم گفتن دارد که هر دیدگمی هم ارایه نیافتگیتوسعهمزمن ناشی از 

مارهای ارقام و آ ،همهبااین .یافته استهم درمان این مصائب را  یشیوه بهترین ادعاست که

 اختیار داریم دقیق شویم، روشن چه که دراند و اگر اندکی در آنرحمموجود بسی بی

و  ینیافتگتوسعه یشود مقولهمی ادعاهای رنگارنگی که از همه سو یشود که با همهمی

از نظرها  بسیاری چنان باقی است و حتی شاید بتوان ادعا کرد که ازهم ب ناشی از آنیمصا

 بهتر نشده است.  احتمالاً و هکلی وخیم تر شد طوربهاوضاع 

 هارچاقتصادی بین  یبین تجارت خارجی و توسعه یرابطهی دربارهدیدگاه سنتی 

 .شودمی قائلتفکیک  آمدپی

ی بازارهای داخلی، چه به هااین است که کمبود تجارت خارجی آمدپیاولین  -

 شاندرواقع ن ی اساسی اقتصادهابخش پبوند با در صورت کمبود تقاضا و یا

 قتصاد آنتا به ا افتدمی یالمللبینبه گردن بخش  مسئولیت که چرا این دهدمی

د رش ،این قرار از مسیر توسعه به جلو برود. لازم را بدهد تا بتواند در ییپویا

 یگسترش بازارهاست بلکه درضمن نشانه یتجارت صادراتی نه فقط نشانه

 گسترش تولید هم هست که با استفاده از ظرفیت تولیدی مازاد موجود زمین و

 رسیدن به این مهم، هم به ی. شیوهشودمی منجرنیروی کار به چنین توفیقی 

ر تولیدش دیک تعبیر کلی، تخصص پیداکردن در تولید محصولاتی است که 
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تقسیم  ،یافتنتخصص آمدپیدارد.  ییدیگران امتیازها ایک کشور درمقایسه ب

زمین و دیگر عوامل تولید است که در  تر کار، بهبود بازدهی کار وگسترده

 در خواهد آورد.سر  تربیشرفاه  از تربیشبا تولید ارزش  نهایت،

ود و بهبود بازدهی که خ عام گسترش بازار ینتیجه دوم هم این است که آمدپی -

 رشد و گسترش تجارت صادراتی است، افزایش تولید و سطح درآمدها ینتیجه

 تربیشهم  یذارگسرمایه جهینتانداز و درپس زانیم عتاً یطب ،تربیش دیتول با .است

 فرایند رشد طبیعی خود به و به این ترتیب، رشد تجارت خارجی در خواهد شد

 ند.کمی صادی را تسریعترشد اق ،درآمده تربیش یصورت انباشت سرمایه

 ترینتازه ظهور نوبه، موجبرشد تجارت وارداتی هم به سوم این که آمدپی -

 اهآن بهبود الگوی مصرف موجب و شده کنندگانمصرف درمیان هاسلیقه

 ار وی کتربیششود تا با انرژی می کنندگان، مشوق مصرفخودشود که می

ه این برای رسیدن ب .نندک ابع موجود به نحو بهتری استفادهاز من بکوشند تا

 تربیشتر ی جدید و ابزارهای پیشرفتههاکار گرفتن فنبهبه شان اهداف، تمایل

 ی مولدگذارسرمایهرا به سمت  یتربیشهای اندازپسو این مجموعه  شودمی

 تربیشاساسی است و درآمد  تربیشدهد که برای رسیدن به درآمد می سوق

 تر خریداری و مصرف شوند.هم لازم است تا محصولات تازه

ی هاییجورشد تجارت خارجی، باعث صرفه که این است هم چهارم آمدپی -

شود یم شود. یعنی موجبمی اقتصاد یاداره یشیوه در جانبیو منافع  تربیش

قل دو حدا بکنند. و تولید ی کارتربیشتا تولیدکنندگان داخلی با کارآمدی 

توان برای این بهبود معرفی کرد. یکی این که گسترش می راامل ودسته ع
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بقا درشرایط  یشود و لازمهمی بازار شدن رقابت در تربیشتجارت، موجب 

بهبود کیفیت تولید است و در ثانی، وقتی که صادرات کشور  هم رقابتی

 زشیآمو جمله موجب گسترش امکانات ارتباطی، وکند، ازمی گسترش پیدا

 داخلی تولیدکنندگانبرداری مورد بهره تربیش این امکانات ارتباطی وشود می

نیروی کار پیش خواهد  از امکانات آموزشی که برای چنینهمگیرد می قرار هم

ی کلی وضع به صورت طوربه هم بهره خواهند برد. داخلی کنندگانآمد، تولید

د ی خواهبقا و گسترش فعالیت داخلی هم برای تولیدکنندگانآید که میدر

و  ودشمی نتیجه بدعت و نوآوری هم تشویقباید دست به نوآوری بزنند و در

  .یابدمی بازده تولیدی افزایش

 

مالی تجارت ات احتتأثیراین دیدگاه از  کلی بر طوربه واین عواملی که در بالا برشمردم  بر

  رده گرفت.تواند خمی از چند زاویه خارجی بر اقتصاد توسعه،

ی آن هاگزارهپیشترین ترین ضعف این نگرش یکی از اساسیبه گمان من، عمده

ه که در بالا چآن ی، یعنی درالمللبینطرفین درگیر تجارت  کند که برمی است که فرض

ی حاکم است که مشخصات دارسرمایهام، در هر دوسوی این رابطه مناسبات نوشته

دردنیای واقعی ولی این  شود.می ی مشابهی هم ادارههاو شیوه مشابهی هم دارد و با قواعد

ن ام را به موضوع ایبررسی اساسی ممکن است وجود نداشته باشد و اگر یگزارهپیش

یقین در قرن نوزدهم، درمبادلات ایران با دنیای بیرون از آن نگاری محدود بکنم، بهتک

جارت خارجی ت تأثیر ی، دربررسی مقولهوجود نداشته است. به سخن دیگر گزارهپیشاین 

اقتصادی ایران درقرن نوزدهم، با وضعیتی روبرو هستیم که طرفین تجارتی  یبر توسعه

ی دارند ولی مناسبات حاکم دارسرمایهتزاری، مناسبات  یاروپا و تا حدودی حتی روسیه
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تجارت  آمدپی ی است. به گمان من،دارسرمایهیقین مناسبات پیشااقتصاد ایران به بر

با  املاًتواند کمی یدارسرمایهی و یک اقتصاد پیشادارسرمایهخارجی بین یک اقتصاد 

داده ام تفاوت بکند. و اگر بخواهم همین نکته را کمی ارایه اختصاربه چه که دربالاآن

 و وسعهمراحل مختلف ت که در ییتر بیان کرده باشم، تجارت خارجی بین اقتصادهاکلی

ز اسناد . با استفاده از شماری او نیست تواند این چنین نباشدمی دارند، تاریخی قرار تکامل

 نیرسی کنم. یعبراین چگونگی را  خواهممی اختیار دارم در این مبحث تاریخی که در

های تجارت خارجی وقتی طرفین درگیر این آمدپیخواهم این نکته را وارسم که می

 ییهابگیرند به چه صورت ی توسعه و تکامل قرارمراحل مختلف تاریخ تجارت در

 د آمد.هدرخوا

 

 زمینهپیش

با جهان بیرون از خویش درگیر تجارت بود ولی  ی خیلی دورهادرحالی که ایران از زمان

خصوص در طول قرن نوزدهم با جهان بیرونی طول قرن هیجدهم و به تجارت ایران در

 ییااقتصاد کشورهای اروپ ی اساسی که درهااهمیت فراوانی یافت. گذشته از دگرگونی

گذشته  ه درک یبیگاه تجارت گاه و است اگر گفته شود که ییجاهاین ادعای بپیش آمد، 

تر داد و حتی شواهدی برنامهتر و بادرقرن نوزدهم جایش را به تجارت منظم وجود داشت،

 یشعبه و شاخه ایران با ایجاد ازشهرهایبعضی  ی خارجی نیز درهاداریم که شرکت

تجارت منظم و حتی  یکردند. نتیجهمی تجارتی، به واردات و صادرات منظم مبادرت

 ییبین اقتصادها بود 8181 در ترکمانچای یعهدنامه ینتیجه جملهاز فضای تجارتی باز که

 زدن صنعتیگردنمن،  ی، به عقیدهکه در مراحل مختلف تکامل تاریخی خود بودند
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(Industrial Decapitation) ترشبیکه اقتصاد ایران بود ایران و ایجاد شرایطی  در 

ان ای نه چندهم واردات محصولاتی که در گذشتهآن ؛از گذشته به واردات وابسته شد

 کوشم شواهدی به دست بدهم ولی دو موردی کهمی شد.می خود ایران تولید دور در

و  دیگری نیز در پیوند با قند و یکی در مورد منسوجات است ردذکر ک توان مشخصاًمی

سیاست  ،دیگر چیزگذشته از هر مهمی که باید به آن توجه کنیم این که یشکر. نکته

علاوه، همراه آن هی باز برآمده از نیازهای درونی اقتصاد ایران نبود و بهادروازه

باز  یهای دروازههاگیری ازشرایط مناسبی که این سیاستی لازم برای بهرههاسیاست

های دآمپیتوان گفت که می داد هم در پیش گرفته نشد. در نتیجه،می احتمالا ارایه

 گیاین شد که شکنند ایران، یاقتصاد و جامعه در این شرایط بر تربیشتجارت خارجی 

 اشنتیساختار س اگرچه خواهم به این نکته اشاره کنم کهمی درواقع. شد تربیش اقتصاد

  تر و منظم تر جایگزین نشد.ران شد ولی با ساختاری مدرنوی به میزان زیادی

یک تصویر کلی، به گمان من مناسب است سعی کنم یک تصویر کلی  یبرای ارایه

دست بدهم. از مراحل مختلفی که تجارت خارجی ایران در این قرن از آن گذشت، به

لی در شده بود و ترآخر قرن، اقتصاد ایران به نسبت اول قرن، باز تردیدی نیست که در

که از نظر آماری و اطلاعاتی  ییکمبودها یتوان گفت که با وجود همهمی عین حال،

 اقتصاد ایران از چند مرحله گذشت. ،داریم

 نیچند یکه برا (8)دیرس انیبه پا 8188-8181فاز اول با طاعون بزرگ به نظر من، 

داشت و موجب شد تا تجارت  رانیا یاقتصاد و جامعه بر یبارنکبت یهاآمدپیسال 

اگرچه در  8181-8111در طول  دوره، مشخصاً  نیطول ا . درابدیکاهش  رانیا یخارج

در  یدست رفت ول زا یزیخحاصل الاتیا یتزار یهیاز روس رانیا یهاشکست آمدپی

 هاییروپاا کیپلماتید یهاتیشد و فعال جادیا داریپا یحکومت مرکز کی رانیا ضمن در
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 نیاز ا یاول قرن نوزدهم. اگرچه هدف اصل یدر دهه ژهیوبه – افتی شیافزا نرایا در

 یمتعدد یتجارت یدرضمن قراردادها یبود ول یاسیس یهاتیفعال کیپلماتید یهاتیفعال

ها گذاشت. گسترش آن اریاخت در یادیامضا شد که امکانات ز یخارج یهاهم با قدرت

ارت که تج میاگر ادعا کن ستیاغراق ن حتمالاًا یگرفت ولمی صورت یآرامتجارت به

دوره  نیا در یتزار یهینوظهور روس یدارسرمایهاروپا و  یدارسرمایه یمنظم با کشورها

 نیاز تجارت ب یابخش عمده 8181 یدههکه تا  میاشاره کن ستیشکل گرفته است. بد ن

 یفت. پس از امضاگرمی انجام ی تزاریروسیه قیاز طر ییاروپا یو کشورها رانیا

و  باز شد یخارج یهایکشت یبه رو اهیس یایدر ، بنادر8181در  انوپولیقرارداد آدر

 نبرانت را به عنوا یآقا ایتانیبر یخارجه که در همان سال وزارت امور ستین یتصادف

ت طور که خود برانت نوشته اسخود به شهر طرابوزان فرستاد و همان یتجار نسولکنایب

ب یترت نیبه ا (8)«.بود رانیتجارت با ا یبرا یگاهیعنوان پاطرابوزان به لیتبد متیمامور»

 :میافاز اول شاهد دو تحول بوده انیدر پا

نیست اشاره کنم  طاعون بزرگ رشد تجارت خارجی ایران را متوقف کرد. بد -8

 8182-88های که در سال ی تزاریروسیهایران با  یکه متوسط تجارت سالانه

میلیون روبل  81تر از به کم 8188-28های سال درمیلیون روبل بود  82 بیش از

طریق طرابوزان هم به  دانیم که تجارت ایران ازمی این را هم (8).کاهش یافت

این  از تجارت ایران و ترکیه در (2).کاهش یافت طاعون بزرگ همین دلیل

ز ترکیه که درسال ان ادانیم که وزن واردات ایرمی ها آماری نداریم ولیسال

رسید که کاهشی معادل  تن 284تر از به کم 8188 بود در تن 188 معادل 8181

 (5.)دهدمی سوم را نشانیک
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د، یعنی توجهی اتفاق افتاتغییر قابل تجارت اروپا با ایران رسد که درمی نظربه -8

عد به ب جای این که برای رسیدن به ایران ابتدا وارد تفلیس وبه ییکالاهای اروپا

ل این محصولات از طریق وناپاادری ایران صادر شوند، پس از امضای قرارداد

م که خواهم بگویمی شدند. یعنیمی طرابوزان به ایران ارسال مشخصاً  وترکیه، 

لی و اگرچه ممکن است تجارت ایران و ترکیه پس از آن افزایش یافته باشد،

خارجی ایران نیست. و به همین به معنای افزایش تجارت  این افزایش ضرورتاً

کاهش احتمالی تجارت ایران با روسیه نیز باید به ی درباره، گفتن دارد که دلیل

کانال  ییبعید نیست که جابجا سخن گفت. تربیشهمین دلیل، با احتیاط 

 تجارتی انجام گرفته باشد. 

 

اوضاع اقتصادی  8111-8181 هایسال یدوم، یعنی در فاصله فازطول  دررسد نظر میبه

زنی کرد نهتوان گمامی این وضعیتی که هستیم . درشده باشد ترو تجارتی کمی پیچیده

رسیم، اقتصاد ایران به احتمال زیاد به مقدار زیادی از می 8181ی دههکه وقتی به پایان 

لی کندی وهرچند به تجارت اثرات فوری طاعون بزرگ خلاص و فرایند رشد اقتصاد و

دار اقتصاد شاهد رشد ادامه 8115تا  8185طول  در ،درواقع به گمان من .ه باشدشد آغاز

دوره  ابریشم دراین و صدور دانیم که تولیدمی برای نمونه و تجارت خارجی ایران هستیم.

 دهم.می به دست یکتوجهی داشته است که شاهدش را درجدول افزایش قابل
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 (1)0481-0481اروپا، : میران صادرات ابریشم خام به یکجدول 

 011=0481/84 شاخص عدل متوسط سالانه

8121-8128 8818 811 

8128-8125 8884 811 

8121-8121 8848 818 

8121-8158 8818 811 

8158-8158 8514 885 

8155-8154 8424 888 

8151-8111 2145 281 

 

 مثبت و یهاآمدپیرسیم، افزایش تولید ابریشم خام و می 8115ولی وقتی به 

 آوری متوقفهراس طوربهناگهان و اش براقتصاد و تجارت خارجی ایران، بهتوجهقابل

و تولید و  افتی شیوع گیلان در رین درمیان کرم ابریشمپداریم که بیماری پی شود. خبرمی

 و درنتیجه آن تجارت خارجی ایران نیز لطمه شدت سقوط کردتجارت ابریشم به

د اصلی تولی ومازندران که مرکز م دیگر این که دو ایالت گیلانمه یخورد. نکتهمی

ند و از ین تمرکز جمعیت را نیز داشتتربیشابریشم بودند در عین حال، ایالاتی بودند که 

 (4).هم بودند تردیگر مناطق ثروتمند

مالی واردات نیاز به یک محصول تازه  تأمینبا سقوط تجارت ابریشم، ایران برای 

-8111طول  مالی کند. در تأمینرا  خود درآمد صادراتی آن، واردات بتواند بادارد که 

مالی  تأمینکه درآمدش برای  های سقوط تجارت ابریشمآمدپیبرای جبران  8115
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 تریاک در ایالات جنوبی و مرکزی ایران کشت و صدور واردات اهمیت حیاتی داشت،

اخلی امریکا که موجب پیداشدن ی دهاجنگ سببهمین دوره، به  گیرد. درمی رونق

شود، در خراسان، آذربایجان و گرگان هم برای تولید پنبه می جهان بحران جدی پنبه در

 یام که این تحول و این شیوهجای دیگر بحث کرده گیرد. درمی صورت ییهافعالیت

 تخصیص منابع اگرچه ممکن است به ایران کمک کرده باشد تا از دست رفتن درآمد

مله جی جبران کند، ولی به گمان من، ازی ناشی از سقوط تجارت ابریشم را تا حدودارز

به صورت قحطی بزرگ درآمد. این  8148-8141های ساز وضعیتی شد که در سالزمینه

ار اساسی بسی یفقط یک ضربهگونه که درجای دیگر نشان داده شد، نهقحطی بزرگ همان

البته  (1).هایش در امان نماندآمدپیارجی ایران نیز از به اقتصاد ایران بود بلکه تجارت خ

 شدت قحطیالبته نه به -ایران قحطی داشتیم نیز در 8118اگر توجه داشته باشیم که در 

ی واگیر وبا و طاعون از هانبود که بیماری هم و درعین حال، سالی -8141بزرگ سال 

 بگویم که اگرچه ممکن استمردم کشتار نکرده باشد، به گمان من منطقی است اگر 

 ها رشد کرده باشد، ولی به احتمال زیاد رشدشتجارت خارجی ایران در این سال

 ورهطول این د کنند. درمی توانست به آن حدی باشد که شماری از پژوهشگران ادعانمی

تر ه پیشگونه کدانیم که تجارت ایران با اروپا از طریق ترکیه افزایش یافت ولی همانمی

تا  بود.طور کلی نبه ایران افزایش تجارت خارجی ینشانه این افزایش احتمالاً  ،ایمگفته

ی ههد ین مقدار درتربیششود، می جا که به تجارت ایران از بنادر خلیج فارس مربوطآن

رین دیگر، آفاتفاق افتاد و بعد با وجود رشد صدور تریاک و بعضی کالاهای نقدینه 8111

ه قحطی بزرگ باشد ک آمدپیتواند می قدار نرسید. این کاهش هم احتمالاًهرگز به آن م

ویژه بسیار شدید بود. احتمال دیگر این است جنوبی به ایالات مرکزی و هایش برآمدپی
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 مه های قرن نوزدهمسال یبقیه بار قحطی بزرگ درهای مرگآمدپی که این ایالات، از

 ند. ه بودکمر راست نکرد

تجارت خارجی ایران بدون تردید  8111-8111 یفاصله سوم، یعنی در زفاطول  در

رطول شدیم ولی دمی گاه با خرابی محصول روبروبی افزایش یافته است. اگرچه گاه و

طول این دوره بود که بخشی از رود کارون  این دوره وقوع قحطی گزارش نشده است. در

ه در انگلیس امتیاز بازکردن بانک دادند ک به روسیه و چنینهمرانی باز شد و برای کشتی

 ه کارانگلیس( شروع ب) و بانک شاهنشاهی ایران روسیه() نتیجه بانک استقراضی ایران

  .کردند

ها پیش آمد بحران مالی دولت است از سوی دیگر رویداد دیگری که دراین سال

ی هامینو ز دندرو کر« تعدیل ساختاری بدوی»سیاست  اعتقاد من به که باعث شد تا به

ار را واگذ - شخص شاه بود که در مالکیت دولت و مشخصاً ییهایعنی زمین –خالصه 

را  ه خودک مالکیت بعید نیست موجب رونق تولید شده باشد یکردند. این تغییر در شیوه

ی تریشببه صورت افزایش صادرات نشان داده است که موجب شد تا ایران بتواند واردات 

ن نحو ایالات شمالی بود و به همی الی کند. تحول دیگر گسترش کشت برنج درم تأمینرا 

شدن تولید و صادرات فرش از ایالات مرکزی ایران. البته کمبود آمارهای  تربیش

دهیم ی آماری به دست بهاشود نتوانیم با قاطعیت از این تحولات دادهمی وثوق باعثقابل

تجارت خارجی ایران در طول  ت دارند که احتمالاً این دلال شواهد موجود بر یولی همه

 توجهی داشته است. این فاز افزایش قابل

 در طول قرن نوزدهم تجارت ایران و هندوستان هم دستخوش دگرگونی شد. در

جانبه کالاها به صورت یک یمبادلهاول قرن نوزدهم  یای از نیمهواقع دربخش عمده
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ران کرد و از ایمی ایران محصولات مختلف صادرگرفت یعنی هندوستان به می صورت

ستلت که ا یقابل توجه این که به گفته ی. نکتهرفتمی هم به عوض طلا و نقره به هند

 تجارت بوشهر تقریباً  8181های کمپانی هند شرقی در بوشهر بود در طول سال ینماینده

صادرات ایران به ی رهدرباداد و می دوسوم کل تجارت هندوستان با ایران را تشکیل

 (1).را داریم جدول دوما ارقام  هم هندوستان

 

)ارقام  0441-0401بوشهر  راز بند: صادرات ایران به هندوستان 4جدول 

 به روپیه(

طلاونقره از کل  % کل کالاها نقره طلا و سال

 صادرات

8184 8118448 488188 8485512 48 

8181 8818848 848211 8848118 18 

8181 8181215 888851 8828182 18 

8181 8881844 851548 8114121 11 

8188 8885142 881455 8552281 18 

8188 8811825 815888 8212151 11 

8188 8581818 552511 2112418 11 

 

 درصد کل صادرات ایران را تشکیل11متوسط  طوربهها طلا و نقره طول این سال در

سال سهم طلا و  4سال از این  2کنیم برای می دول مشاهدهطور که در جداد و همانمی

تا  8188 ییک سند دیگر برای دوره در درصد بود. 11بیش از صادرات ایران  در نقره
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درصد  58متوسط سالی  طوربه نصادرات ایران به هندوستا سهم طلا و نقره در 8184

های هندوستان در سال وشواهد موجود از برآورد تجارت ایران  (81).گزارش شده است

ط متوس طوربهدهد که واردات از هندوستان و صادرات ایران به هندوستان می نشان 8121

 ییترکیب کالای درباره. (88)انددرصد رشد داشته 8.5درصد و  8.1سالی ترتیب به

سهم  8111و  8151های طول سال ها نداریم. دری برای این سالتربیشتجارت اطلاعات 

درصد صادرات ایران  21متوسط حدود  طوربهو نقره در صادرات ایران به هندوستان  طلا

اش میزان 8151اگرچه سهم سالانه بسیار متغیر بود و برای سال  ،داده استمی را تشکیل

درصد از  58به  8111در  درصد رسید و مجدداً 85به  8115درصد بود ولی برای سال  51

ی هامیوه کالاهای صادرشده از سوی ایران عمدتاً (88).افتکل صادرات ایران افزایش ی

صادرات  8151 ، اسب بود. درو بعد از آن طول شورش در هند مروارید و در ،خشک

س أر 5251داد و می درصد کل صادرات ایران را تشکیل 21اسب از ایران به هندوستان 

 8112کاهش یافت و در مرور این صادرات پوند صادر شد ولی به 841112 اسب به بهای

میزان  8118های قبل از برای سال پوند صادر شده بود. 8181س اسب به بهای أر 88تنها 

یک  اًدانیم آیا این صرفنمی شده است کهمی کمی پنبه و پشم از هندوستان به ایران وارد

 .شده استمی واقع چنین اقلامی از هندوستان به ایران صادرکه بهاین شتباه آماری است یاا

 صادراتی ایران به هندوستان را تشکیل یبعد پنبه و پشم دو قلم عمدهبه 8118چون از 

 العمل به بحران در تولید پنبه درای داریم از این که در عکسد. شواهد پراکندهدهمی

ها ایران افزایش یافته است. درطول همین سال تولید پنبه در 8111ی دههطول  امریکا در

ی هاویژه پارچهبدون تغییر ماند. منسوجات، به کالاهای وارداتی از هندوستان تقریباًترکیب 

صادراتی هندوستان به ایران بودند و  یخصوص برنج دو قلم عمدهای، و غلات، بهپنبه
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پوند  8118411به حداکثر سهم خود رسید و بیش از  8115 واردات منسوجات در

دات ایران از هندوستان به این یک قلم اختصاص درصد از کل وار 58منسوجات یعنی 

پوند یعنی  841854به ارزش  8112یافت و به همین نحو واردات برنج از هندوستان هم در 

را برای  ییمتوسط ترکیب کالا 8در جدول  داد.می از کل واردات را تشکیل ددرص 85

ات کنم این که میزان واردای که باید اشاره تنها نکته دهممی دستساله به 51 ییک دوره

درصد از کل واردات ایران از هندوستان  82حدود  8111ی دههچای افزایش یافت و در 

 (88.)دادمی را تشکیل

 

 0018-0484ت ایران از هندوستان واردا یی: ترکیب کالاسهجدول 

 (82)متوسط سالانه()

 %51 منسوجات

 %88 عمده برنج( طوربهغلات) 

 %81 چای

 %1 قندوشکر

 

درصد از منسوجات  21جدول، گفتن دارد که حدود  ندرپیوند با اطلاعات آمده در ای

 درصد از غلات وارداتی هم برنج بود. در 81ای بودند و حدود ی پنبههاوارداتی پارچه

ولی  بدون تغییر باقی ماند واردات ایران از هندوستان تقریباً ییحالی که ترکیب کالا

 8141و  8141سال دو ت ایران به هندوستان تغییر کرد. به استثنای صادرا ییترکیب کالا

یار خام هم بس یایران به هندوستان بسیار ناچیز بود و سهم پنبه از ییصادرات مواد غذا

به  8111 خام از ایران در یصادرات پنبه (85).ن رفتییتناوب بالا و پامتغیر بوده و به
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عین حال در  داد ولی درمی ات ایران را تشکیلدرصد از کل صادر 81رسید و  رحداکث

طور درصد هم رسیده بود. همان 8خام صادراتی حتی به  یسهم پنبه هابسیاری از این سال

از  گزارش کرد به نظر او این تغییرات عمدتاً 8112هندوستان در  یکه اوکانر از اداره

تجارت »نبه ایران به هندوستان اوکانر صادرات پ یبه عقیده شوند.می تقاضا ایجاد جانب

اش پنبه هندی گران باشد و یا عرضهوقتی ی بمبی هارو به افزایشی نیست و در کارخانه

ا این گیرد ولی وقتی تولید هندوستان زیاد باشد و یمی کاهش یافته باشد مورد استفاده قرار

بمبی تمایلی  یهاانهن باشد مالکان کارخیینسبت پابه ییکه قیمت پنبه در بازارهای اروپا

به طور کلی روند صادرات پنبه ایران به  (81)«.ی ایرانی ندارندهابه خرید و استفاده از پنیه

دوسوم کاهش یافته و  8111به نسبت  8111یابنده است و میزانش در هندوستان کاهش

 رواینازارزش  تربیشمراتب دلیل کاهش بهده است. شتر پنجم کم-اش هم چهارارزش

توجه است که درصد کاهش داشته است. قابل 21طول این مدت  بود که بهای پنبه در

به  8141درصد کل صادرات در  2توجهی داشت و از صادرات پشم خام رشد قابل

درصد از کل صادرات  82هم  8111رسید و در سال  8112کل صادرات در  درصد از81

 ایران به هندوستان پشم خام بود. 

 .یرانا های این تغییرات بر صنایع دستی درآمدپیپردازم به بررسی می بخش بعدی در

 

 ایران صنعتی در گردن زدن

عی طول قرن شاهد نو در چه در صفحات قبلی ارایه شد این نکته باید روشن باشدبا آن

ین ویژه ا یایم. بلافاصله باید به دو وجهتحولات ساختاری هم در اقتصاد ایران بوده

ه آمده درسطح قضایا باقی ماند و دوم این کاره کنم. اول این که تغییرات پیشتحولات اش
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می، ی تولیدی سنتی و قدیهاکندی انجام گرفت. تکنیکطول قرن این تغییرات به در

استفاده از ماشین و علوم مدرن در تولید به این معنا بود که همین که بازارهای ایران عدم

 کالاهای روسی باز شد و ییی اروپاهاید شده در کارخانهتر تولبه روی کالاهای مدرن

ت دانیم که از سوی دولمی علاوه این را همهنبودند. ب ها در بازاربومی قادر به رقابت با آن

شد و نه یم کار گرفتههای سنجیده بشده است. نه سیاست تعرفهنمی ها حمایتیآن هم از

 شد. و این در حالیمی بازارها پرداخت بومی فعالانای برای تقویت ای و یا جایزهیارانه

فقط نظام هندوستان، ترکیه نه روسیه، بریتانیا و - ی تجارتی ایرانهاطرف یهمهبود که 

 ی مختلف حمایتهاخود به شکل و شیوه تولیدکنندگانحمایتی داشتند بلکه از 

 یهمه – ترکمانچای یهپس از عهدنام - این سوبه 8181کردند. در مورد ایران، از می

امل تجار غیر ایرانی مستقل از ماهیت و کیفیت تنها ش یوسیلههاقلام وارداتی و یا صادراتی ب

 توانستند به غیر از اسلحه هرچه کهمی شد. تجارمی عوارض گمرکی ارزش درصد 5

ودیت درصد وارد کنند. محد 5خواستند با پرداخت همین می هر میزان کهخواستند و بهمی

واردات سلاح گرم هم پیش از آن که دلایل مالی و اقتصادی داشته باشد درواقع دلایل 

گونه نظام مدیریتی هم برای تجارت کشور وجود نداشت سیاسی داشت. چون هیچ

زیان هبازار از رقیب و حتی ب یتوانستند برای تخلیهمی راحتینتیجه تجار خارجی بهرد

 شدهداشتهاهن نگییپا ی عمداًهافروش به قیمت - دامپینگ صنایع دستی داخلی از سیاست

که بود شد این می کار دیگری که انجام (84).ندکنشکل استفاده  نتریهم به گسترده -

رده ی خود به شکل انبوه تولید کهای سنتی ومحلی را کپی کرده و بعد در کارخانههاطرح

نوشت  8188شد. فریرز در می های ایرانوار وارد بازارشده سیلو بعد آن محصولات کپی

 کالاهای مشابه تولید داخل چنان برآن ییویژه اروپابه ییدار هندی و اروپای گلهاچیت»
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داخلی به شاه عریضه نوشته خواستار محدودیت  تولیدکنندگاناند که سبقت گرفته

  (81)«.واردات شدند

هولمز  8182 سال بعد، درنزد. چند دست ناگفته روشن است که دولت به اقدامی 

جارت نسبت ت ،شده تربیشنوشت به همان نسبتی که تجارت محصولات انگلیسی 

 گذشته مقادیر زیادی چیت گلدار در در» محصولات داخلی کش رفته است و ادامه داد

 رها را دآن طرح یهمه ی تقریباًلشد... ومی حوالی تبریز و دیگر مناطق ایران تولید

مراتب را به اهتواند همان طرحمی ایرانی یکنندهاند و درنتیجه مصرفکرده انگلستان کپی

مدتی بعد در طول قرن  (81)«.بازار خریداری نماید تر از محصولات داخلی درارزان

 – های محصولات ایرانیطرح از فقطنه ،کردنها هم همین سیاست کپینوزدهم، روس

روش محصولات انگلیسی را در پیش گرفتند. البته ف بلکه حتی - چه که باقی مانده بودآن

ی هاولتد یوسیلههکه ب ییهامنسوجات خارجی با جوایز متعدد صادراتی و دیگر حمایت

ی روسیهشدن یتبعد همراه با صنعبه 8141ی دههشد. از  تربیشهم  شد،می شانمتبوع

 عنوانای خود افزودند. بهی پنبهاهپارچه از هاو حمایت هامیزان جایزه ها برروس تزاری

 8.4تا  8.5تنها  8111های د صادراتی که درسالنازای هر پوصادراتی به یجایزه ،مثال

ها از مناطق در همین سال (81).افزایش یافت 8114-8111روبل در  5.45روبل بود به 

برای  درصدی 85ای روسی را با تخفیف ی پنیههامرکزی ایران گزارش شد که پارچه

کوشید از حریف عقب نماند و کنسول بریتانیا می بریتانیا هم( 88).کنندمی فروش عرضه

 – نشکی – گزارش داد که دولت بریتانیا به تجاری که از طریق کویته 8115 در مشهد در

علاوه ه. بندنگردابرمیهشتم عوارض گمرکی را -هفت فرستند،می کالا به ایران مشهد

درصد دیگر کمک نقدی دریافت  88کنند، می طار شمال غربی استفادهکه از ق ییکالاها
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 گرفتیم کارهب شای که روسیه برای حفظ و گسترش منافعحمایت نظام (88).خواهد کرد

درصد عوارض  81م ایران خا یتر بود. عوارض گمرکی پنبهزیرکانه هااز نظام انگلیسی

پرداخت و از آن گذشته  (88)ر مناطق بودخام وارداتی از دیگ یشده از پنبهگمرکی اخذ

ز ایران خام ا یای روسی به ایران به واردات پنبهپنبه یهانقدی برای صدور پارچه یجایزه

به جای این که کمک » نوشت 8115 در . الیاس کنسول بریتانیا درمشهدهم پیوسته بود

از  کردند که بخشیمی ار راای بدهند این کپنبه یازای این یا آن مقدار پارچهنقدی را به

دادند و این کار به این صورت می را به او پس یتخام واردا یعوارض پرداختی روی پنبه

و  هااین سیاست (82)«.شدمی وبدلها ردگرفت که درمرز این یادداشتمی انجام

 ترتیب ایالت شمالی ایران شد و به این خام در یی مشابه باعث افزایش تولید پنبههاسیاست

، ییبا روسیه و دیگر کشورهای اروپا« تجارت آزاد»طعنه نوشت که درنتیجه توان بهمی

ن کشورها ای یافت چون در مقایسه با« تخصص»ابریشم خام(  وی خام )ایران در تولید پنبه

ان داشت و به همین نحو روسیه و انگلست« مطلق و نسبی هایمزیت»محصولات  در تولید این

ی بسیار هاطرح»یافته بودند و حتی « تخصص»ای و ابریشمی ی پنبههاپارچه تولید هم در

فتگی آش دادند. ولی اثرمی ها قراراختیار آن ی بسیار نازل درهارا به قیمت« مقبول بومی

لباس کنونی »گزارش شد که  8118 بسیار چشمگیر بود. در« یافتنتخصص»این نوع 

ود تفاوت کرده است. تغییر مد و سلیقه با واردات سال پیش ب 85چه که با آن هامحلی

دار ارزان روسی صورت گرفته است در حالی که درگذشته شلوار وبرقمحصولات زرق

 هاآن یهمه اًاکنون تقریب کهگلدوزی شده بود  ییطرز زیباهپوشیدند که بمی ییهاو جلیقه

بریتانیا مدعی است که این  کنسولآموز این که عبرت (85)«.اندکامل از میان رفته طوربه

ماه  81و یا هر  سال هر باید حداقل هااین لباس» چون« است شان بهتربرای سلامت»تغییر 

انگیزشان ی بومی قدیمی به خاطر کیفیت حیرتهابار عوض شوند درحالی که پارچهیک
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به  (81)«.دنها استفاده کتوانست از آنمی شستند چند نسلنمی حتی درشرایطی که آن را

قایسه با م بیان دیپلماتیک این واقعیت بود که محصولات وارداتی در ینظر من این شیوه

ماند که یم این واقعیت بدون تغییر ،بودند. با این همه تردواممحصولات قدیمی بومی کم

 ود درخ تربیشای و یا ابریشمی انگلیس برای فروش پارچه پنبه درحالی که روس و

تی صنایع دستی به خصوص صنایع تولید دس، کردندمی دیگر رقابتبا یک ایران بازارهای

 زیر ضرب قرار گرفته بود. سو ای و ابریشمی در ایران از هر دوی پنبههاپارچه

ایران بود  در 8121 دانیم که فلاندین که درمی ایماشاراتی که تاکنون کرده علاوه بر

 - محصولات انگلیسی در آن زمان عمدتاً  - گزارش کرد که واردات محصولات خارجی

رای استفاده از سیاست دامپینگ که ب ،به نظر او صنایع محلی کاشان را نابود کرده است.

هم داشتند  ی مالیاتیهانسبت بزرگ خارجی امکان پذیر بود که تازه تخفیفهای بهبنگاه

 (84).ایران شد رپرداختند باعث نابودی صنایع دستی دمی و عوارض گمرکی کمی هم

گزارش کرد که گروهی از تجار ایرانی که  8122 در چند سال بعد کنسول انگلیس ابوت

طوماری به حاکم آذربایجان از او  نفوذترین تجار محلی بودند درشامل شماری از با

کامل ممنوع شود با تداوم  طوربه ییتا دستور بدهد واردات محصولات اروپا»خواستند 

گونه که همان (81)«.اندکاران ایرانی در حال نابودیواردات محصولات خارجی صنعت

حاکم هم جریان را به تهران گزارش کرد و تهران هم رفت می ها انتظارسال آناز ایران 

شود وقتی این عریضه به سمع شاه ]محمدشاه می آن را پشت گوش انداخت. گفته عملاً

ببیند  صدمه تربیشاگرچه ممکن است کشور از این تجارت »قاجار[ رسید او گفت که 

کند یم نصیب دولت هاییاروپا تربیشتری که تجارت ولی او از عوارض گمرکی افزون

دعاگوی »تجار کاشان رسید که  از 8125شبیه به همین عریضه در ( 81)«.رضایت دارد
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 ییشان بشود که درنتیجه ورود محصولات مشابه اروپاهرگونه حمایتی هستند که از تجارت

شاه زمان فتحعلی در»براساس برآوردهای خود ابوت  (81)«.بسیار صدمه دیده است

ی ابریشمی وجود هادوک ریسندگی برای پارچه 88111 ناصفها [ در8411-8182]

 ،سلیقه ودر مد  و تغییر ییی ابریشمی اروپاهانتیجه افزایش مصرف پارچهداشت ولی در

 محصولات خارجی به تربیشنفوذ  آمدپیالبته  (88)«.ها باقی مانده استتعداد کمی از آن

ی ریسندگی نبود بلکه کل فرایند انباشت هابازارهای ایران تنها کاهش شمار دوک

انداز افتاد و نتیجه این که حتی برای هم به دست هاایرانی یوسیلههپولی ب یسرمایه

از فشار رقابت خارجی درامان مانده بودند امکان گسترش تولید فراهم نشد.  که ییواحدها

ران تجارت ای ی تجار خارجی درهابه فعالیت تربیشعلت اصلی این مانع  ،به گمان من

تفصیل از آن سخن خواهیم گفت. به مجموعهبخش دیگری از این  شد که درمی مربوط

ی و دادند بلکه توان مالمی ار بومی به مشتری ارایهتر از تجتنها کالای مشابه را ارزاننه

قبای بومی بسی بهتر از ر تاشد می باعث با عوارض گمرکی داشتندیازاتی که درپیوندامت

ابوت تجار  یگفتهبه (88).ندکنبینی مقابله پیشی غیر قابلهاو تنش هاخود بتوانند با بحران

 81تا  81توانند اجناس را می( »بودندیس )که درحمایت دولت انگل یونانی مقیم تبریز

 یعریضه( 88)«.ها را به ورشکستگی بکشانندتر بفروشند و آندرصد از تجار ایرانی ارزان

ت ای دریافجواب همدلانه اعتراضی تجار تبریز برای جلب حمایت و یک نظام عادلانه

 یان تجاررشکستگی در مشاهد تعداد کثیری و» ترنکرد با وجود این که تنها چند ماه پیش

اشتباه خواهد  (82)«.بومی تبریز بودیم و واهمه این است که این روند ادامه خواهد داشت

ه در داریم ک کرده است. خبرمی بود اگر تصور کنیم که در ایالات دیگر وضع فرق

شدت  سرعت وتجارت با اروپا صنایع دستی به ینتیجهدر»ی مرکزی و جنوبی هاایالت

رابطه با  در (85)«.طور کامل از بین رفتندافت و چند شاخه از صنایع بومی بهکاهش ی
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دوک ریسندگی برای  1111این شهر  گذشته در در»دهد می کاشان، گزارش ادامه

دهم این تعداد یک [ تقریبا8151ًی ابریشمی وجود داشت ولی در حال حاضر ]هاپارچه

دوک ریسندگی تنها برای یک نفر ایجاد شغل  اگر فرض کنیم که هر (81)«.اندباقی مانده

 نفر بدانیم در آن صورت هزار 81این زمان  کرده است و اگر جمعیت کاشان را درمی مولد

فرصت شغلی از دست رفت  4111بیش از  هزار نفر جمعیت داشت، 81شهری که تنها  در

 اندازدست دادهبخشی یا کل منبع درآمدی خود را  چهارم از جمعیت شهرو نزدیک به یک

ن شماری از این بافندگا ،شدند. به ظن قویمی دیگری مشغول به کار یو باید در شاخه

کار گرفته شدند ولی هرشد بود ببهبخش تولید قالی که رو شده بعد دراز کار بیکار

داشته  یتربیشهای آمدپیتوجه حال تردیدی نیست که سقوطی این چنین قابلدرعین

ای و ابریشمی در یزد و اصفهان هم کنسول ی پنبههاصنایع دستی پارچه یدربارهاست. 

شان را به واردات محصولات مشابه خارجی نسبت ابوت نظر مشابهی ابراز کرده و کاهش

ای تولید پارچه دوک ریسندگی در 811اصفهان نوشت که تنها ی دربارهداده است. 

 هنوز میزان»ای با وجود کاهش ولی ی پنبههاپارچهی درباره و اندابریشمی باقی مانده

توجهی از جمعیت در شهر و دهات اطراف اند و برای تعداد قابلتوجهی باقی ماندهقابل

شود این که کاهش می چه از این اظهارنظرها روشنآن (84)«.کنندمی ایجاد اشتغال

لکه برمناطق ب ات مخرب داشتهتأثیرزندگی شهرنشینان  تولیدات صنایع دستی نه فقط بر

یک منبع  الاًو احتم ییداشتن صنایع روستا نبوده است و دهقانان را از تأثیرهم بی ییروستا

بود  ییاز بین رفتن صنایع روستا آمدپیدرآمد اضافه محروم کرده بود. فقر روزافزون که 

 د به، این کاهش تولییمناطق شهر کل اقتصاد ایران داشت. در اثرات بسیار پیچیده بر

د شان را از دست داده بودنکه شغل ییبیکاری بود و درآمد خانوارهاشدن  تربیشمعنای 



 سیفاحمد  22 

 تر شده بود. افزایش بیکاری در کنار کاهش تدریجی صنایع دستی باعثمراتب کمبه

ق نی باقی بماند. برای مناطییسطوح بسیار پا شد که میزان مزد کارگر در شهرها درمی

تولیدی  یهابه خاطر کاهش فعالیت ق شهرنشین که احتمالاً، رشد فقر در مناطییروستا

ات أثیرتسطح زندگی دهقانان  ای بود که برصنایع دستی تشدید شده بود، عامل اضافه

ی بر بخش رتبیشگذاشت. با افزایش بیکاری در شهرها نه فقط فشار جمعیتی می منفی

فقر و نداری درمناطق  ،ییکنار کاهش صنایع روستا در بلکهآمد، می کشاورزی وارد

 ییی نزدیک این شهرهاهامتذکر شد که ده 8118هم افزایش یافت. پیرس در  ییروستا

ند شوند و از ایالات مرکزی ایران چمی رفته محوشان کاهش یافته رفتهکه صنایع دستی

دشت اطراف اصفهان، شامل تعداد زیادی ده بود که اغلب »یه کرد. او نوشت نمونه ارا

 یی منطقههااغلب دهکده ویرانی که دروضعیت نیمه اند...در حال حاضر ویرانه هاآن

به نظر پیرس  (81)«.کردممی تر از آن است که من تصوردارد بسیار عمیق اصفهان وجود

از »شهر اصفهان است و افزود  ی اقتصادی درهاعامل اصلی این ویرانی هم کاهش فعالیت

درخصوص برآوردی از میزان  (81)«.اندرا گرفته شانزار اصلیبادهقانان پرکار این منطقه 

متذکر شد که در را  8141ی دههیک سند ایرانی مربوط به توان میکاهش در اصفهان 

اصفهان وجود  کارگاه در 8851ی ابریشمی هاشاه قاجار برای تولید پارچهزمان فتحعلی

کارگاه کاهش  211این رقم به  - شاهجانشین فتحعلی - طول سلطنت محمدشاه داشت. در

هم کاهش یافت و به این تعداد باز [8121-8111ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه ] یافت. در

 (21)«.اندکارگاه ابریشم بافی مانده 88، تنها 8141ی دههکارگاه رسید. دراواخر  821

و نوشت که با وجود خشکی خاک  8181 یدههشهر یزد، فریرز دراوایل ی درباره

 اش را همترین شهرهای ایران است و ثروتیکی از غنی» یزد ،ناهمواری شرایط اقلیمی

رسیم اگرچه این صنایع می 8151وقتی به  (28)«.مدیون تجارت و صنایع دستی خود است
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هنوز از شهرتی که برای سالیان دراز » یابند ولی منسوجات این شهرمی دستی کاهش

هنوز  8151 شویم که درمی باخبر (28)«.برخوردارند هاطرحاند از نظر مرغوبیت و داشته

 8111د و انابریشمی فعال - ایی ترکیبی پنبههادوک ریسندگی برای پارچه 811-851

دوم قرن نوزدهم  یبرای نیمه (28)«.ی پنبه ای وجود داردهادوک ریسندگی برای پارچه

شود ولی برآوردی از می ارهیزد اش سقوط صنایع دستی در هاگرچه در موارد مکرر ب

ر که گاستیگدرگزارش وصف، دسترس نداریم. بااین مانده درباقی ی ریسندگیِهادوک

ای بیش نیست ویک تمام شهر یزد ویرانه»خوانیم که می دریزد بود 8111های سال در

ود بن ییاین شهر بسیار پا او افزود که میزان مزد در (22)«.ویران شده است اش کاملاًبخش

 شود. استاک که درمی تربیشروزه ا این وصف قیمت ضروریات زندگی هرولی ب

 ای ابریشمی درواحد تولیدی پارچه 8111در گذشته »نوشت  یزد بود در 8111های سال

واحد باقی  851 - 8118 – زحمت درحال حاضروجود داشت ولی به این شهر

و بازارهای  هاوقتی از میان خیابان» شتپریس نو 8118در  چند سالی بعد (25)«.اندمانده

 در (21)«.گرفت شدت مورد توجه من قرارگذشتم فقدان کامل زندگی فعال بهمی یزد

گزارش کرد  8111اول قرن بیستم همین روند ادامه یافت. کنسول آقانور در  یطول دهه

تر ارزان قیمتیروند چون کالاهای وارداتی به می تدریج از بیناغلب صنایع محلی به»که 

 مانده به دستی باقیهابرآوردی از دوکاو  (24)«.شوندمی از محصولات داخلی عرضه

ی هاارچهی پهاطور دائمی نمونهخارجی به تولیدکنندگان»کند که می دهد ولی اضافهنمی

تر از شان را تقلید کرده و به بهای کمیهاگیرند و طرحمی ابریشمی داخلی را ای وپنبه

صنایع دستی خراسان هم ی درباره (21)«.کنندمی حصولات داخلی برای فروش عرضهم

رسیده  هایبراساس گزارش»دیکسون ادعا کرد که  8115 ی مشابهی داریم. درهاگزارش
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ی ابریشمی در هاواحد تولیدی پارچه 8511رسد که می مشهد به نظر ما در یاز نماینده

 8111در  (21)«.شودمی ر سرتاسر ایران مصرفشان دشهر وجود دارد که محصولات

دوک ریسندگی برای ابریشم  8811در گذشته »سول تمپل گزارش کرد که در مشهد کن

 (51)«.دوک باقی نمانده است 851بیش از  [8111] وجود داشت ولی در حال حاضر

ر اگ (58).تاست 811تا  851بین  هابرآورد کرد که تعداد دوک 8115کنسول سایکس در 

سال شاهدیم  21کنیم که در طول می بدهیم مشاهده قرار 8115مبنا را گزارش دیکسون در 

 اند.هر ده واحد تولید اندکی بیش از یک واحد باقی مانده و بقیه از میان رفته که از

  

  ایی کارگاهی و کارخانههافعالیت یتوسعه

ی هاارچهتولید پ خارجی در یبافی وجود داشت هیچ سرمایهبرخلاف وضعیتی که در قالی

لی در کنار عوامل دیگر یکی از عوامل اص کار گرفته نشد.هب ایران در ای یا ابریشمیپنبه

ا و روسیه بریتانیاز واردات  توجهی درای و ابریشمی نقش قابلاین بود که منسوجات پنبه

ت با داخل را در رقابتولید  های خارجی دراین شاخهگذارسرمایه به ایران داشتند و طبیعتاً

چک واحدهای کو بر کرد. درصفحات پیشین ما عمدتاً می کالاهای مشابه خارجی تقویت

مالکیت افراد بود تمرکز کرده بودیم که در شهرها و دهات  در تولید دستی که عمدتاً

نسبت هب گذارسرمایهدولت و چند  یهابه کوشش ،ایران پراکنده بودند. در بخش پایانی

رای ایجاد کارخانه و کارگاه برای تولید این کالاها اشاره خواهیم کرد. ولی پیش بزرگ ب

 بپردازیم. به سه نکته باید اختصاربه از آن

 آمیز نبود. موفقیت هاکدام از این کوششهیچ اولاً -

دولتی بودند ولی ورشکستگی  هااین کارخانه با وجود این که شماری از -

 همان دولت ای مورد حمایتهیچ حوزه ل بود که دربه این دلی شان عمدتاًبعدی
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راتی دها وضع و نه این که جوایز صاای برای حمایت از آننگرفتند. نه تعرفه قرار

 واردات کالاهای مشابه اعمال شد. اعطا شد و یا محدودیتی بر 

آخر قرن نوزدهم ظهور یافتند و اغلب هم  یی شخصی در دهههاتمام کارخانه -

 سال ورشکست شدند.پس از چند 

عنوان علل توان بهمی علاوه بر نبود حمایت از این واحدها عوامل دیگری را هم

 شان مطرح کرد. ورشکستگی

ی و یا های آبای پراکنده بود و نبود راهمناطق بسیار گسترده جمعیت ایران در -

 ازار ملی و سراسری شکلعنوان بشده باعث شد تا چیزی بهنقل مکانیزهوحمل

 ت. داشنناشی از مقیاس درعمل وجود  ییجوگونه صرفهنتیجه هیچنگیرد. در

فقدان قدرت ناشی از آب باعث شد تا  و زانسبت بالای مواد انرژیبه یهزینه -

آشنا به  و طور که فقدان نیروی کار ماهرنسبت بالا باشد همانتولید به یهزینه

مدیریت این واحدها را  آلات و یا مدیریت پرسنلچگونگی کارکرد ماشین

ه لازم بود تا حداقل تجرب هاتداوم این فعالیت ،کرد. به عبارت دیگرمی دشوار

ی لازم انباشت شود. ولی اغلب این هاو مهارت در حین کار به دست آید

ار ماهر نیروی ک نتیجه کمبوددر پس از مدت کوتاهی تعطیل شدند و هاکارخانه

 ت.و یا مدیران کارورز تداوم یاف

سسات مالی مشابه اعتبارات ؤکمبود سرمایه وجود داشت و درنبود بانک و م  -

 صنعتی هم نداشتیم. این ترکیب موجب شد تا به صورت یک مانع جدی برسر

علاوه فقدان این امکانات هی مولد عمل کند. بهاراه گسترش و بهبود فعالیت
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 بینی نشده وشپی یشد تا هرگونه هزینهمی کننده و مددکار باعثتعدیل

  (58).این واحدها در بیاید یناگهانی به صورت ورشکستگی و تعطیل

م تر هم اشاره کردیکه پیش طورتوجه بود. همانرقابت خارجی هم بسیار قابل -

گونه سیاست حمایتی برای واحدهای بومی وجود نداشت و تعجبی ندارد هیچ

کالاهای مشابه خارجی را  که کالاهای تولیدشده در این واحدها توان رقابت با

طور که اشاره کردیم سیاست دامپینگ هم همان افزون بر این،نداشتند. 

 شد.می گستردگی اجرابه

 

اشاره بگویم که شراکت دولت در تشکیل کارخانه و کارگاه درایران بد نیست به

 هاعرصهر طول قرن نوزدهم ولی شراکت دولت در این د (58).تاریخ درازدامنی دارد

اری که به مدترین سیاستگویم با نیازهای کشور ناهمخوان بود. عمدهمی برنامه و حتیبی

بود. او  طلب، امیرکبیراین سیاست باور داشت و کوشید به آن عمل کند صدراعظم اصلاح

 یافتمی در پیش گرفت که اگر تداوم ییهاسیاست ،8158تا  8121، در طول صدارت

می ای و ابریشی پنبههاپارچه یکنندهویژه واحدهای تولیدبه و نفع صنایع داخلیبه

 راه متوقف کرد. اواین سیاست مفید را در نیمه 8158او در  یآمد. قتل ناجوانمردانهدرمی

شخصی ی مهازد بلکه برنامهدست  ییهافقط برای اصلاح مقررات گمرکی به کوششنه

ی هاارچهپوشید از پمی ش لباسی کهبرای تشویق تولیدات داخلی داشت. امیر کبیر خود

  (52).کردمی صراحت اجتنابداخلی بود و از استفاده از کالاهای وارداتی به

 یی اساسی برنامههاطور که آدمیت یادآوری کرد یکی از بخشعلاوه همانهب

داد که لباس  برای مثال دستور زمینهامیرکبیر تشویق تولیدات داخلی بود و دراین  یاقتصاد

ی تولید داخل تهیه شود و با این کار کوشید بازار داخلی هاسربازان دولتی باید از پارچه
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ها دست از این لباس هزار 51تهران و اصفهان سالی  د. درکنرا برای این محصولات حفظ 

را فاقد دوراندیشی دانسته اند که  شماری از منتقدان داخلی امیرکبیر (55).شدمی دوخته

 مورد بررسی قرار ییچون این سیاست باید در فضا (51)است ییراد بی جاای نبه گمان م

ی البته که چنین انهدام و رفتندمی سرعت از بینبگیرد که واحدهای تولید دستی داخلی به

کار هی زیادی در مالکیت دولت شروع بهاهای مخرب درازمدت داشت. کارخانهآمدپی

 11ذرع در  11چهار طبقه و به وسعت  ندگی درباف ییک کارخانه»شان میان کرد که در

های . سقف این ساختمان از آهن بود و ابزارها و دوککار کردهتهران شروع ب ذرع در

چلواربافی هم در بین  ییک کارخانه» ،علاوههب (54)«.شده بودند اروپا وارد ریسندگی از

بود که  ییهادرمیان کارخانهبافی در کاشان ابریشم یراه تهران به شمیران و یک کارخانه

کارگران و کارورزان ایران به روسیه  (51)«.شده بود ایران بنا دولت امیرکبیر در یوسیلههب

 رد کار و ی لازم را کسب کنندهاجا مهارتی آنهااعزام شده بودند تا با کار در کارخانه

 (51).ی تازه را بیاموزندهااین کارخانه

ی هابهبود یاقتصادی او متوقف شد و همه یبرنامه 8158پس از قتل امیرکبیر در 

ها هم به امان خدا رها تعطیل شدند و کارگران آن هاحاصله هم از دست رفت. کارخانه

 شدند.

ریسی در نزدیکی تهران ایجاد نخ ییک کارخانه 8151، در 8151 یدههاواخر  در

ها را آلات و دوکماشین یهمه وتومان بود  هزار15ایجاد آن برای دولت  یشد. هزینه

اش ریسی انجام گرفت فعالیتپس از این که مدتی نخ» از روسیه وارد کرده بودند ولی

عد به کردند و بمی عنوان انبار مهمات دولتی استفادهمتوقف شد ابتدا از ساختمانش به

 تحولات درولی روایتی که ایستویک از  (11)«.صورت یک اداره دولتی مورد استفاده بود
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دهد با تصویر بالا تفاوت دارد. او نوشت که درایران تنها یک می هاایران دراین سال

شراکت برای ایجاد صنایع بزرگ  یمقوله ایران در» دولتی وجود دارد و افزود یکارخانه

عتی ی صنهاآمدنی برای فعالیتهمگونه گردکافی رشد نکرده است و هیچ یاندازهبه

واقع  این بیان در (18)«.شرکت سهامی وجود ندارد تنها یک کارخانه هست وجود ندارد.

 نسبت بزرگ که درگونه واحد صنعتی بههیچ 8118است که حداقل تا  مبین این نظر

 تحت ریاست شخصی ایران وجود نداشت. ولی او ادامه داد باشد در بوده مالکیت اشخاص

 یشده است. هزینه مایلی تهران بنا8.5 - انبزرگی درشمال تهر یکارخانه – نام پنکوفبه

ساختمان کارخانه سه طبقه است و هرطبقه هم »و  ساختمان این کارخانه اندکی زیاد بود

ب کامل نص طوربههرگز  ییبالا یطبقه آلات دوماشین شامل یک سالن بزرگ است...

کارخانه افتتاح  - 8151مه  82در  - همکف آماده شد یاند. به همان زودی که طبقهنشده

ریسی دارد ولی دوک نخ هزار81این کارخانه  (18)«.کندمی ای دو روز فعالیتو هفته شد

مسکو  یها ساختهاند. این دوکدرصدشان فعال 5دوک یعنی اندکی بیش از  8111تنها 

کار را به کارگر 851 گرداند.می ها رااسب قدرت دارد آن 85است و یک موتور بخار که 

پوند  هزار881یعنی  –تومان هزار 811تر از کارخانه را اندکی کم یو کل هزینه اندتهگرف

 در سال بعد تامسون پنج (18).توجه نبودکنند. درآمدآفرینی کارخانه قابلمی برآورد

تر کامل نصب نشده است و با ظرفیتی کم طوربهکارخانه نوشت که هنوز ی درباره 8112

 اگر این کارخانه را به یک شرکت سهامی واگذار»به نظر او از نصف فعالیت دارد. 

 این کشور امنیتی برای درولی در حال حاضر  آمدمی کردند نتایج بهتری به دستمی

ندازند. انمی مالکیت خصوصی وجود ندارد و افراد بومی به این دلیل پول خود را به خطر

 (12)«.دهدنمی ولت ایران اجازهرا هم د هاامت خارجیبه زع هاتشکیل این نوع شرکت

ان در حوالی تهر اخیراً»که  بافیابریشم یخوانیم که یک کارخانهمی همین گزارش در
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د وزرای ایران بو اش که یکی ازتعطیل شده است که باعث شد صاحب« دایر شده بود

یران ا آلات را به دولتکوشد که ساختمان و ماشینمی»و اکنون  تومان زیان ببیند هزار82

  (15)«.بفروشد

رسد که این اولین می این کارخانه نداریم ولی به نظر یاگرچه برآوردی از اندازه

یجاد برای ا ایران در اقدام و برای چندین سال بعد آخرین اقدامی بود که بخش خصوصی

گری دانیم تا اوایل قرن بیستم هیچ کوشش دیمی که ییتا جا کارخانه درپیش گرفته بود.

ورت ایران ص ای بافی درپنبه یابریشم و یا پارچه یسوی دولت برای ایجاد کارخانهاز 

قرن نوزدهم شماری از  خرای داریم که در اوااطلاعات پراکنده ،. با این همهنگرفته است

د توانیم از حاجی محممی شانمیان ند. درکنکوشیدند تا کارخانه و کارگاه ایجاد  تجار

که »رد پیچی ابریشمی ایجاد کنخ یببریم که در گیلان یک کارخانه نام الضربحسن امین

 (11)«.لاتش ار لیون فرانسه و از سوی بنگاه برثاد به ایران ارسال شده بودآماشین یهمه

هنوز این کارخانه  8118 دهد درمی به دستبراساس اطلاعاتی که کنسول بریتانیا در رشت 

ریسی تازه دوک نخ 851الضرب است متعلق به امین پیچی رشت کهکمپانی نخ»فعال بود 

 (14)«.شود نصب کرده استمی گرفته کارهلیون ب که در را ییهاجدیدترین دوک از

که  زاده نوشتی بخش خصوصی به این میزان دوام نیاورده بودند. جمالهادیگر فعالیت

عد تعطیل شد با افتتاح شده بود مدت کوتاهی ب 8115ریسی که در نخ ییک کارخانه

ن ساکبهکار گرفته شده بود و ابتداهپرارزشی در آن ب آلاتماشین»وجود این که 

تر خارجی نمراتب ارزاکرد ولی نتوانست با واردات بهمی محصولات با کیفیت بالا تولید

ای ی پنبههانخ با درایران کرباس هم»گزارش کرد که  8112مک لین در  (11)«.رقابت کند

ی چون مناطق تر درتوجهی که پیششود ولی بازار قابلمی داخل و وارداتی تولیدتولید 



 سیفاحمد  31 

ی هادست پارچه در بروجرد، کردستان، و ساوجبلاغ برای این پارچه وجود داشت عمدتاً 

مک لین  (11)«.زیادی باقی نمانده است پیشین چیز یوارداتی است و از تجارت گسترده

کر، اند همین سرانجام در تولید قند و شر محکوم به شکستایران انگا صنایع در»ه افزود ک

 (41)«.کبریت، ظروف چینی، نخ اتفاق افتاده است

 

 گیرینتیجه

رت آزاد های تجاآمدپیبریتانیا کوشیدیم  یبا استفاده از اسناد رسمی وزارت امور خارجه

فته شود که گکلی درست است اگر  طوربهاگرچه  .صنایع دستی ایران بررسی کنیم را بر

رقابت  بازی یکه واحدهای کارآمدتر برنده بدیهی است یدارسرمایه تحت نظام مبادله در

نها تولی در این بررسی نشان دادیم که  .تری دارندهستند که کارآمدی کم ییبا واحدها

 رد اند.غلبه کرده« تر کارآمدکم»واحدهای  بر« کارآمدتر»عامل این نبود که واحدهای 

 هاهای خارجی در عملکرد بازار سخن گفتیم که به شکلبنگاه یمتعددی از مداخله موارد

از بازارهای ایران به دست بیاورند.  یتربیشی مختلف کوشیدند سهم هاصورت و

ی هابه خاطر محدودیت یعنی ایران - تر در این مبادلاتآمیز این که طرف ضعیفعبرت

نست برای حمایت از صنایع دستی در حال فروپاشی توانمی شدههای امضاناشی ازقرارداد

 اواخر قرن نوزدهم شود که درمی بررسی ما روشن . ازبزنددست پردازی خود به سیاست

ایجاد  شدن وآهستگی روند صنعتیقرن بیستم که ایران به یهای اولیهسال و حتی در

کرد. تغییری پیدا ن ی تجارتی ایرانهای مدرن را در پیش گرفت سیاست طرفهاکارخانه

 ایران، انهدام صنایع دستی مشکل این سیاست بر سطح اشتغال مولد در آمدپیعلاوه بر 

موجب افزایش بدهی خارجی ایران شد.  و های ایران را تشدید کرداز پرداخترکسری ت

ا حتمالًا ها سخنی نگفتیم ولیهای سیاسی و اقتصادی این وام دادنآمدپیاز  مقاله،این  در
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 یران وجودااقتصاد  کنترلی که بر یتتمه هاستانیهمین وام یواقعیت دارد که در نتیجه

تی اندکی دلارهای نف ،قرن بیستم یهای اولیهسال داشت از دست رفت. با اکتشاف نفت در

ن کار آ برای تغییر و چنان معیوب باقی مانداز این فشارها کاست ولی ساختار اقتصاد هم

ریم، نکته مان بنگکنونی یبه زمانه به عبارت دیگر، حتی اگرگیری انجام نگرفت. دندان

ت که و این روایتی اس شکل گرفت هاکنونی در گذر دهه یساختار شکنندهاین است که 

گر ا توانست سرانجام متفاوتی داشته باشد،می . البته که اقتصاد ایرانچنان ادامه داردهم

مان امیرکبیر ز ایم درطور که به اشاره گفتههمان .شدمی کار گرفتههی متفاوتی بهاسیاست

عقلی شاه مسفانه با کأصدراعظم ناصرالدین شاه با چنین کوششی روبرو شده بودیم که مت

طفه ن در عقل بودندواقع محرک اصلی شاه کمنشدنی درباریان که بهو حرص و آز تمام

یر ریزی برای قتل امهدانیم که عوامل برون ساختاری هم در این برنامنمی خفه شد. بعید

شد یم خواست موفقمی چه که برای ایراناند چون اگر امیر در آنکبیر مشارکت داشته

 گرفت. می به احتمال زیاد اقتصاد کشور در وضعیت متفاوتی شکل

 شد؟ من با چنین« ییزداصنعت»اش آیا از ایران به خاطر فعالیت شرکای تجارتی

 همنوزد طول قرن چه درایران درمن هم این است که آن تعبیری همراه نیستم و توضیح

سخن  تر. اگر بخواهم اندکی دقیقبود« زدن صنعتیگردن»بلکه « ییزداصنعت»ه نداشتیم 

ه در ایران اتفاق چاش بشود. آننداشتیم که کسی یا قدرتی باعث نابودی« صنعتی»م ییبگو

« نعتص»تکاملی خویش به صورت توانست در سیر می که« ییهاجوانه»افتاد این که 

برهوت اقتصادی که باقی ماند، درخت تناور صنعتی  شدند و درنتیجه در« نابود»ربیاید، د

جهت دادن غیر »نوعی افتد می معتقدم آن چه در ایران اتقاق چنینهمهم ریشه نبست. 

 تند تا برفها این فرصت را نیااقتصادی بود چون کارگران ایران و صاحبان کارگاه« معقول
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ز فرایند عملی آن بیاموزند و ا اصطلاح کارآمدشدن را دربه و خویش بیفزایند یتجربه

تحمیل  ای راویژه ساختار های تجاری ایران در طول این دهههاطرف سوی دیگر، اگرهم

با آن چه که کرده بودند و گزارش مختصری از آن را در صفحات  د بلکهننکرده باش

زدن صنعتی گردناین فرایند  یک ترکیب خاص تولیدی را که با پیشین ارایه کرده ایم،

مالی  أمینت، تا اکتشاف نفت ترتیببدین . بودندساخته « ضروری»خوانی داشته باشد هم

شد هم به گردن بخش می تر در داخل تولیدواردات محصولاتی که تا مدتی پیش

ری بود که براقتصاد ایران در این دوره تحمیل و این خود مصیبت دیگ کشاورزی افتاد

 .شد
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