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مقدمۀ دکتر دادگر

پیامگیريکارساز از ابتدايیترين درسهاي علم اقتصاد؛
به بهانه نگاشتن مقدمهای برکتابِ اصول ثروت ملل ،اولینکتاب علم اقتصاد در ايران،
اثر زندهياد محمدعلی فروغی
نخست جا دارد از جناب آقای نوعپرست مدير محترم نشر آماره سپاسگزاری نمايمکه از
اينجانب درخواست نمودند تا به مناسبت بازچاپکتاب ارزشمند اصول علم ثروت ملل اثر
استاد محمدعلی فروغی (اولینکتاب علم اقتصاد در ايران) مقدمهای بر آنکتاب بنگارم.
دوم الزم است اشارهکنمکهکتاب مربوطه بیش از  ۴۴3سال است تدوين و ترجمه گرديده
است (سال  ۴۵9۱خورشیدی) ،ازاينرو وقتی اينجانب به محتوایکتاب دقتکردم به
وضعیت پیشرفت علم اقتصاد درکشور در هنگام نوشتن اين مقدمه (سال  ۵3۴۲میالدی يا
 ۴۲۱۱خورشیدی) تأسف خوردم؛ زيرا چنین يافتههای علمی عظیم و چنان انديشمند
باکفايتی بیش از يک قرن پیش در رأس سیاستگذاری آموزش عالی ايران وجود داشته،
اما برنامهريزان آموزشی و اقتصادیکشور با وجود فاصله بیش از يک قرن ،هنوز به يک
استراتژی روشن و قابل قبول در عرصههای مربوط به آموزش و پژوهش علم اقتصاد و نظام
اقتصادی نرسیدهاند .ناگوارتر آنکه با وجود میراث عمیق علم اقتصاد در آموزههای فرهنگی
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و ملی در عصرهایگذشته هنوز برخی در موردکارايی ،اصالت و رسالت علم اقتصاد در
ايران ترديد دارند (حتّا برخی جناحهای فکری دنبال تغییر و جايگزينکردن اين علم
بودهاند) .خالصه با مالحظه اين امور به فکر فرو رفتم و به بهانه نوشتن مقدمهای بر کار
مرحوم فروغی ،باکمک ابتدايیترين اصول علم اقتصاد نوعی پیامگیری تدوينکردم.
امیدوارمکه اين مقدمه تذکری باشد نسبت به دولتمندان عرصه تصمیمگیری ،آموزشی و
اقتصادی؛ تا بجای ترديد در بنیانهای اين علم انسانی ،اجتماعی و اصیل (اقتصاد سیاسی)،
پیوند معنیدار آن را با فرهنگ و تمدن ايرانی مورد توجه قرار دهند .قابل ذکر استکه در
مقدمهایکه مرحوم دکتر عظیمی (اقتصاددان برجسته ايرانی حدود  ۴9سال پیش) بر چاپ
قبلی اصول علم ثروت ملل از مرحوم فروغی (چاپ سال  )۴۲77نگاشتهاند ،مطالب
عبرتآموز ديگری ذکر شده است .امید است مقدمه اينجانب بر چاپ فعلی (سال ،)۴۲۱۱
مکملی بر مقدمه مذکور باشد .قبل از ارائه مقدمه خود ،مناسب میدانم توضیحیکوتاه
پیرامون اين اثر ارزشمند و نويسنده آن ارائهکنم.
کتاب اصول ثروت ملل (يا درواقع اصول اقتصاد سیاسی) اثر دانشمند معروف مرحوم
میرزا محمدعلیخان ذکاءالمک معروف به فروغی میباشد .هر چند اينکتاب درواقع
نوعی ترجمه و نگارشی جديد ازکتاب اقتصاد سیاسی اثر «پل بیورگارد» ۴اقتصاددان و
نويسنده فرانسوی میباشد ،اما ترجمه و تدوين عالمانه مرحوم فروغی که آن را به شکلی
جديد بازنويسیکرده؛ و به صورت متنی مدرن و درسی در رشته اقتصاد ارائه نموده است.
در عین حالکتاب به سبکی سنتی ولی با محتوايی مدرن تنظیمگرديده است .اينکتاب ۲
بخش (يا به تعبیر نويسنده  ۲باب) داردکه تولید ،توزيع ،مصرف ،چرخه اقتصاد و دولت و
مالیه را پوشش میدهد .اينها درواقع مهمترين مباحث قائم به ذات علم اقتصاد و نظام
اقتصادی هستند .اين  ۲بخش در قالب  ۴7فصل مهمترين مطالب علم اقتصاد کالسیک
جديد (يا اقتصاد سیاسی) را تشکیل میدهند:
در بخش اول (يا باب اول)که تولید ثروت نام دارد ،علم اقتصاد سیاسی يا علم ثروت
تعريف میشود .سپس به ارتباط علم اقتصاد با ديگر علوم انسانی و اجتماعی اشاره میشود.
1 - Paul Beauregard
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تولید ثروت و لوازم آن ،نقش انسان و ديگر عوامل ،جايگاهکار و نیروی انسانی در اقتصاد
سیاسی ،نقش عقالنیت نیروی انسانی در تولید ثروت ،تقسیمکار و تشريح انواع صنايع
مرتبط باکار ،بحث فصلهای اول و دومکتاب (از بخش اول) را پوشش میدهند .فصل
سوم از بخش اول به توصیف ابعاد مختلف سرمايه میپردازد .تعريف سرمايه ،انواع آن،
نقش بشر و عقالنیت وی در ايجاد وکاربرد سرمايه ،پسانداز و حفاظت از سرمايه ،ديگر
موضوعات فصل مربوطه میباشند.
بخش دومکه به توزيع ثروت اختصاص دارد با محوريت مالکیت عوامل تولید و سهم
عوامل مختلف تولید از محصوالت ،نقش دولت در توزيع ،تعیین دستمزد ،نقش عرضه و
تقاضا ،محوريت نیرویکار و شخصیت انسانی در توزيع ،مدونگرديده و اصلیترين
مباحث ارتباطات علم اقتصاد و جامعه انسانی در آن پردازش شده است.
بخش سومکه چرخه اقتصاد و چرخه تولید نام دارد تشريح مبادله ،ارزش مبادله،
شکلگیری قیمت ،نقش پول ،انضباط نظام پولی ،نظام اعتباری و بانکی ،اوراق قرضه
دولتی ،اوراق بهادار مالی ،بخشهای مختلف تجارت داخلی و خارجی و نقش دولت در
تجارت را بر عهده دارد .بخش چهارم به توصیف مصرف ،انواع مصرف ،الگوی مصرف،
نقش دولت در مصرف و حفاظت از حداقل مصرف فقرا اختصاص دارد.
سرانجام بخش پايانی (يا باب پايانی) به دولت و مالیه مربوط بوده شامل تعريف دولت،
وظايف دولت ،هزينهها و درآمدهای دولت ،انواع مالیات،کارآمدی و عادالنه بودن مالیات
و موارد مشابه میباشد.
در هر صورتکتاب مرحوم ذکاءالملک حاکی از تالش ،دقت ،عمق علمی ،تدبیر و
انسجام قابل قبولی است .محمدعلی فروغی دردشتی ،معروف به ذکاءالملک در سال ۴۵۲۱
خورشیدی در تهران به دنیا آمد .او در سن  ۲3سالگیکتاب اقتصاد پیشگفته را مدون
ساخت .او در رشته پزشکی در دارالفنون تهران تحصیلکرد و مطالعات خود را در ادبیات،
اقتصاد و سیاست ادامه داد .او در سنکمتر از  ۵3سالگی استاد فلسفه و تاريخ شد .فروغی
مدرس مدرسه سیاسی و معلم خصوصی احمدشاه نیز بود .درکنار حرفه معلمی سمتهای
مختلفی همانند نمايندگی مجلس ،رياست ديوان عالیکشور ،وزارت مالیه و نخستوزيری
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را نیز تجربهکرد .هم در انديشه و هم در مديريت مشیای میانه داشت و از اصولگرايی
افراطی و راديکالگرايی به دور بود .عالوه برکتاب اصول علم ثروت ملل ،نوشتههايی مانند
تاريخ مختصر ايران ،حکمت سقراط ،سیر حکمت در اروپا ،آيین سخنوری ،دوره مختصر
علم فیزيک و موارد ديگری را به رشته تحرير درآورده است .در انديشه سیاسی به دولتی
مردم ساالر و متعادل عقیده داشت و بر حقوق ملت و مقابله با استبداد اصرار میورزيد .در
مشی اقتصادی نیز نه اقتصاد لِسِفِری( ۴اقتصاد بازارکامالً آزاد) را موفق میدانست و نه
رويکردهای سوسیالیستی را .بلکه بر نظامی مختلط ،با داشتن يک بخش خصوصی
توسعهيافته و با نظارت دولتی قانونمند و منضبط تأکید داشت .او سرانجام در سال ۴۲۵۴
خورشیدی و در سن  67سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت .اينجانب اين مقدمه برکتاب
اين مدير باکفايت ،انديشمند متعادل ،ايرانشناس و ايراندوست با اخالق و سیاستمدار
مردمگرا را به خود او تقديم میکنم .امید استکه تأمل در اين مقدمه توجه هر خواننده
صاحب درک و صاحب درد را از يک سو به اهمیت دوباره علم اقتصاد (و ازاينرو
مظلومیت آن در ايران امروز) برانگیزد و از سوی ديگر بر جای خالی مديران و نويسندگان
باکفايتی چون فروغیها و آثار ارزشمندی چونکتاب اصول اقتصاد سیاسی وی ،افسوس
خورد .نگارش اين مقدمه همزمان است با حضور اينجانب در فرصت مطالعاتی در دانشکده
اقتصاد دانشگاه ايلینويز آمريکا و دسترسی به منابع جديد و غنیکتابخانه مشهور اين
دانشگاه و امکانات ديگر دانشکده اقتصاد؛ ازاينرو جا دارد از مسئوالن اين دانشگاه و
بخصوص رئیسگروه اقتصاد پرفسور مارتین پری و همکارانشان سپاسگزاری نمايم.
پیامگیريکارساز از ابتدايیترين درسهاي علم اقتصاد
 -۴مطالب آغازين
هدف از تدوين اين مقدمه يادآوری اهمیت توجه عملی به نقش برخی از اصول ابتدايی
علم اقتصاد در رسیدن به پیشرفتی همهجانبه است .دقت بیشتر در اين مقدمه اين پیام را
1 -Laissez Faire
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میرساندکه اين علم ،يافتهای انسانی و اجتماعی قدرتمند استکه هم میتواند در تحلیل و
تبیین و درستانديشی بکار رود ،هم در سیاستگذاری اقتصادیکارساز باشد و هم برای
تصمیمگیری مديران غیراقتصادی مفید باشد .اين مقدمه نقش علم اقتصاد در بهتر ساختن
نظام اقتصادی و اجتماعی را نشان میدهد .در ابتدا به طرح مسئله و سؤاالت مربوطه اشاره
میگردد ،سپس به اهمیت و جايگاه تحلیل اقتصادی و نقش علم اقتصاد در بررسیها
وکارکردهای زير سیستمهای مختلف نظام اجتماعی پرداخته میشود (در ادامه فهرستوار
به يک سری مطالبکلیدی اشاره میشود):
 .۴علم اقتصاد يا اقتصاد سیاسی در حال حاضر و بنا به داليلگوناگون به آن جايگاه رسیده
استکه میتواند به تحلیل بسیاری از موضوعها و واقعههای روزمره زندگی فردی و
اجتماعی انسانها مبادرت نمايد .ازاينروکاربرد علم اقتصاد و تحلیل اقتصادی محدود به
حوزهها و عرصههای خود اقتصاد سیاسی نگرديده بلکه به ابزاری قدرتمند برای بررسی
ديگر حوزهها و عرصههای فردی و اجتماعی تبديلگرديده است؛ يعنی عناصر و ابزارهای
اين علم عالوه بر اقتصاد ،برای راهنمايی رفتارکارگزاران و خط مشیدهی در امور سیاسی،
روانشناسی ،جامعهشناسی ،امور تربیتی ،فرهنگی ،حقوقی ،تاريخی ،فلسفی ،فنی و حتّا امور
اخالقی ،عقیدتی و مانند آن نیز بکار میرود .با اين وصف اگر هماکنون بهکاربِدَستان
برنامه آموزش اقتصادکشور توصیه شودکه مطالعهکلیاتی از علم اقتصاد برای همه رشتهها
در دستورکار مراکز آموزشی و پژوهشی و اجرايی قرار دهند قابل انتظار و در عین
حالکارساز خواهد بود .شايد به همین دلیل استکه در تعداد قابل توجهی از دانشگاههای
معتبر دنیا در يک تا دو ترم دانشگاهی واحدهايی از اصول اقتصاد و هماکنون اقتصاد
سیاسی در برنامه درسی رشتههای غیراقتصادیگنجانده میشود .همچنینگسترش مطالعات
بینرشتهای اقتصاد و ورود علم اقتصاد و بهويژه روششناسی اقتصاد در بررسی و مطالعه
ديگر علوم در اين رابطه نیز معنادار میباشد .به اين خاطر سیاستگذاران آموزشی دنیای
متمدن ،برای هر چه بیشترکارآمد ساختنکاربرد اقتصاد در حل و فصل امور خود ،در هر
دوره آموزشی وگاهی در هر سال ،ابزارهایکارآمدتری تعريف و اجرا مینمايند.
باوجودیکه در جهان پر تحولکنونی ،قرن  ،۵۴هر سال برنامههای آموزشی اقتصاد مورد
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بازبینی واقع میگردد ،تقريباً  ۱9سال است (از  ۴۲۱6تا )۴۲۱۱که برنامه آموزشی رشته
اقتصادکشور ما مورد بررسی اساسی قرار نگرفته است .در عین حال برنامهريزیهای
شتابزده و ايجاد تغییرات جزئی و ناسازگار پیرامون آن صورتگرفتهکه پیش برنده نبوده
است.
وجود ترکیبها و سنتزهايی از اقتصاد سیاسی و ديگر رشتهها ابعاد ديگری از
اهمیتکارکردی اين علم را روشن میسازند .تحلیل اقتصادی حقوق ،تحلیل اقتصادی
سیاست ،اقتصاد جامعه ،اخالق و اقتصاد ،اقتصاد زنان ،اقتصاد ورزش ،اقتصاد امنیت ،اقتصاد
سالمت ،اقتصاد رفاه ،اقتصاد دولت ،اقتصاد مديريت ،اقتصادکار ،اقتصاد جرم ،اقتصاد
بهداشت ،اقتصاد شادی و حتّا اموری مانند اقتصادگانگستری نشان از وجود وکارآمدی
بسترهای ترکیبی اقتصاد و ديگر رشتهها میباشد و بیانگر خاستگاه معنیدار علم اقتصاد و
تأثیر مطالعات مربوط به آن در ديگر رشتهها است .به زبان ديگر،گويی اقتصاد به شکل
زبان و منطقی برای بررسی رشتههای مرتبط ديگر در آمده است .در حال حاضر اقتصاد در
صدها گروه تخصصی بخش و دانشکده به عنوان يک علم پیشرو در میان علوم اجتماعی و
انسانی تدريس و بررسی میگردد .اُکتبر هر سال به يک يا چند نفر از میان اقتصاددانان
برجسته جهان از سوی بانک سوئد و به دلیل بزرگداشت آلفرد نوبل ()۴9۲۲-۴9۱6
شیمیدان و دانشمند معروف سوئدی و مخترع دينامیت ،جايزه نوبل اعطا میگردد ۴.اولین
اقتصاددانانیکه جايزه نوبلگرفتند ،رگنار فريش و يان تین برگن بودندکه جايزه مربوطه را
در سال  ۴۱6۱دريافتکردند .جايزه نوبل اقتصاد در اکتبر  ۵3۴۱نیز به ژان تیرول،۵
 .۴روز  ۵۴اکتبر روز تولد آلفرد نوبل بوده و معموالً هرساله دو هفته اول آن ماه ،زمان اعطای جايزه مربوطه به آن
دسته از دانشمندان رشتههای فیزيک ،شیمی ،پزشکی ،ادبیات ،اقتصاد و صلح جهانی میباشدکه در زمینههای مذکور
به پیشرفتهای نوينی دستيافته باشند .اين جايزه بر اساس وصیتنامه آلفرد نوبل اعطا میگردد؛ زيرا او هدف اولیه
خود از اختراع دينامیت را خدمت به انسانها در جهت تسهیل امور آنها میدانست ،اما پس از آنکه مالحظهکرد ،از
ابزار مربوطه برای نابودی خود انسان نیز استفاده میشود ،بهشدت نگران شد .ازاينرو او تمامی اموالش را به انجام
اموریکه به حل مشکالت انسانیکمککند و باعث صلح و آسايش بیشتر در جامعه جهانیگردد اختصاص داد.
پس از آن بودکه جايزه نوبل طراحی و راهاندازیگرديد.

2 - Jean Tirole
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 .7عالوه بر تئوریهای اقتصاد سیاسی ،تجربهکشورهای مختلف نیز اهمیت و نقش عناصر
حلقههای سهگانه در توسعه و پیشرفت را بهخوبی نشان میدهد .زيرا مالحظه میشودکه
درکشورهای پیشرفته (و هنگام مقايسه آنها باکشورهای توسعهنیافته) ،مردم از منابع در
دسترس خود بهتر استفاده میکنند ،به هزينهها و منافع تصمیمات خود توجه بیشتری دارند.
همچنین دولتها در اينکشورها بهطور نسبی مَنِشی مردمساالر دارند و به آزادیهای
شهروندان خود احترام میگذارند ،حقوق مالکیت قابل قبول است و امور بخش عمومی
روی هم رفته بر اساسکارشناسی تصمیمسازی میگردد .دولتها و حکومتها در
اينکشورها در مجموع در يک فضای شايستهساالر رشد میکنند و پس از زمانی محدود
دوباره مورد داوری مردم قرار میگیرند و در صورت ناکارآمدی بهراحتیکنار میروند .در
اينکشورها بین سیستمها و زيرسیستمها ارتباط معنیداری وجود دارد و تصمیمهای بخش
عمومی با توجه به تحوالت زمانی صورت میگیرد .سرانجام نوعی اخالقکسب وکار و
اخالق اجتماعی پايدار در جامعه حکمفرما است .بديهی است بین فرايندهای يادشده و
رفتار حاکمان درکشورهای توسعهنیافته و فضای عمومی نهادی و سازمانی آنها
باکشورهای پیشرفته شکاف عظیمی وجود دارد.
 .9در يک جمعبندی پايانی میتوان اشارهکردکه :نخست بهکارگیری اقتصاد سیاسی و
تحلیل اقتصادی به معنای توجه عملی به مجموعهای مدبرانه علمی و اجرايی استکه
میتواند انضباط سیستمها وکارآمدی زيرسیستمها را تضمین نمايد.کاربرد عناصر و
پیامهای اقتصادی در رشتههای غیراقتصادی نیزکارساز است و اين ظرفیت را داردکه در
بلندمدت نوعی پیشرفت پايدار را ارمغان آورد .دوم ضمن آنکه استفاده از علم اقتصاد
وکاربرد تحلیل اقتصادی برای غیراقتصادیها مفید وکارساز است ،ديگر رشتهها نیز
میتوانند يافتههايی برای اقتصاد همراه داشته باشند .ازاينرو ارتباط اقتصاد و اثرگذاری و
اثرپذيری آن با ديگر رشتهها دوطرفه است .سوم آنکه يک پیام واضح ازکاربرد اقتصاد و
تحلیل اقتصادی اين استکه با وجود ابزارها و عوامل اولیه و نهادهها و منابع طبیعی و ديگر
زيرساختها ،برای خیزش اقتصاد به سوی توسعه همهجانبه ،رسیدن به درجاتی از فضای
نهادی ـ منطقی ،دولت مردمساالر و باکفايت ،رعايت قواعد بازی از سوی

مقدمة دکتر دادگر
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تمامیکارگزاران و انعطاف عقالنی نسبت به تحوالت ضروری است .توجه به محوريت
انسان و ابزار دانستن توسعه و پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به ارزشهای انسانی و سیطره
يک اخالق متعادل و ارزشهای مشترک از محورهایکلیدی در استحکام توسعه همهجانبه
و پايدار میباشد (اينها نمونههايی از پیامگیریکارساز از ابتدايیترين درسهای علم
اقتصاد و اقتصاد سیاسی را پوشش میدهد).
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 .7فروغی ،محمدعلی ۴۵9۱(،خورشیدی) ،اصول علم ثروت ملل ،مدرسه علوم سیاسی.
 .9اسمیت ،آدام ( ،)۴۲۲7ثروت ملل ،ترجمه سیروس ابراهیمزاده ،نشر پیام.
 .۱پوپر،کارل ( ،)۴۲73منطق اکتشاف علمی ،ترجمه احمد آرام ،انتشارات سروش.
 .۴3دادگر يداله ( ۴۲۱3الف) ،درآمدي بر روششناسی اقتصاد ،نشر نی ،چاپ سوم.
 .۴۴ــــــــــــــــــ ( ،)۴۲۱۵اصول تحلیل اقتصادي :خرد وکالن ،نشر آماره ،چاپ دوم.
 .۴۵ــــــــــــــــــ ( ،)۴۲۱۵اقتصاد بخش عمومی ،انتشارات دانشگاه مفید ،چاپ سوم.
 .۴۲ــــــــــــــــــ ( )۴۲۱۲مالیه عمومی و اقتصاد دولت ،انتشارات دانشگاه تربیت مدرس ،چاپ
هفتم.
 .۴۱ــــــــــــــــــ  ،رحمانی ،تیمور ( ،)۴۲۱۲مبانی و اصول علم اقتصاد ،بوستانکتاب ،چاپ
چهاردهم.
 .۴۲ــــــــــــــــــ ( ،)۴۲۱۲مقدمهاي در آموزههاي اقتصادي و مالی اسالم ،نشر آماره ،چاپ اول.
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 .۴6ــــــــــــــــــ ( ،)۴۲۱۱سلسله مباحثی در روششناسی و فلسفه اقتصاد ،نشر آماره ،چاپ اول.
 .۴7ــــــــــــــــــ ( ،)۴۲۱۱ابعاد اساسی در اخالق و اقتصاد ،تهران ،انتشارات سمت.
يداله دادگر
دانشگاه ايلینويز
آوريل 2151

يک يادداشت
کتاب اصول ثروت ملل اولین کتابی است که در اقتصاد کالسیک از زبان فرانسه به فارسی
توسط محمدعلی فروغی ترجمه و در سال  ۴۵9۱منتشر شده است .چون ترجمه چنین
موضوعی برای اولین بار در ايران صورت گرفته است؛ لذا معادليابی اصطالحات فرانسه به
فارسی در حوزه علوم اقتصادی مهارت خاصی را میطلبید که آن هم از عهده اديبی چون
محمد علی فروغی ـ مصحح کلیات سعدی ـ بر میآمد و به نوعی آن را تالیف نموده و
تبديل به يک اثر با ارزش نموده است. .مرحوم فروغی با توجه به شناختی که از دو جامعه
اروپا و ايران داشت تمام تالش خود را برای هرچه بهتر شدن ترجمه انجام داده است چون
در کتاب مباحثی جديد مثل مالیات و بیمه مطرح شده که قطعا با حالت تفصیلی که در
اروپا بوده در ايرانِ زمان قاجار مطرح نبوده است .واژگانی که مرحوم فروغی در اين کتاب
به کار برده پايهای برای معادليابیهای فارسی در حوزه علوم اقتصادی در سالهای بعد
شده است .مقدمه جامع دکتر يداله دادگر هم به غنای کتاب افزوده و مختصات علم اقتصاد
را به صورت عمیق و دقیق به تصوير کشیده است .در اين کتاب سعی کرديم مطالبی که
نیاز به توضیح داشته و نیز معادلهای انگلیسی پاورقیها داخل کروشه درج شود و برخی
واژهها اعرابگذاری شود .امیدوارم خطاها و لغزشها به خصوص در معادليابیهای فرانسه
به انگلیسی به حداقل رسیده باشد .با اين حال از همه دانشپژوهان درخواست دارم نظرات
و پیشنهادات خود را از طريق نشر آماره انعکاس دهند.
فرهاد نوع پرست
5623

هوالعزيز

اصول علم ثروت ملل
يعنی اکونومی پلتیک

ترجمه و نگارش میرزا محمدعلیخان بن ذکاءالملک
[معروف به محمد علی فروغی]

مدرسه علوم سیاسی
[ ۴۵9۱هجری خورشیدی]

ديباچه

بسماهلل الرحمن الرحیم
بعد الحمد و الصلوه؛
کتابی که به نظر مطالعهکنندگان میرسد رساله ای است برای درس و تـدريس علـم ثـروت
ملل ،يعنی «معرفت به قوانین و کیفیات ازدياد ثروت مملکت و ساير امور راجع به آن» .ايـن
علــم از اصــول و مبــانی سیاســت مُـدُن مــیباشــد و هــرکس داخــل در امــور سیاســی يعنــی
مملکت داری است ناچار بايد دارای اين دانش باشد .تکمیل علـم ثـروت ملـل در مملکـت
فرنگ از کارهای بزرگی است که در همین اواخر شده و فیالحقیقه میتوانگفت از علـوم
مُستَحدثهای ۴است که تازه مُدوّنگشته و مبنی بر بنـا و اساسـی محکـم و قواعـدی عقلـی و
حسی میباشد .شايد در ممالک ما رسائل و اوراقی که از سیاست مُدُنگفت وگو مینمايـد
دارای بعضی مطالب متعلقه به علم ثروت باشد اما مسـلماً بـه آن تفصـیل و اِتقـان ۵و نظـم و
ترتیب صحیح که حاال در مغرب زمین معمول است نبوده و با آنکـه در ايـن عصـر و زمـان
بعضی از علوم جديده را به زبان فارسی ترجمه نموده ،دانشمندان ما به اين علم نپرداختهاند.

[ .۴علوم مستحدثه يعنی علوم جديد]
[ .۵محکم ،استوار]
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نظر به اهمیت و لزوم آن برای اجزاء وزارت خارجه و ساير دواير دولتی ،مدرسۀ علـوم
سیاسی ،۴از بدو تأسیس و افتتاح ،اين علم را جزء مواد تدريس مدرسه قرار داد ولی تاکنون
هر چه تدريس شده از خارج بـوده و متعلمـین ،۵مطلـب و درسهـای خـود را اِسـتکتاب ۲و
استنساخ نموده تا اين اوقات ،برای تسهیل کار محصلین و تخفیف زحمت متعلمـین و رواج
و شیاع اين علم که دور و نزديک از آن بهره برند و بصیرتی در امور ثروت مملکت حاصل
نمايند ،جناب جاللت مآب اجل اکرم میرزا حسینخان مؤتمنالملک رئیس کابینـۀ وزارت
جلیلۀ خارجه دام اجالله که از جانب برادر روشنگهر خود جناب مستطاب اجل اکرم میرزا
حسن خان مشیرالملک وزير مختار دولت عِلیّۀ ايران مقیم دربـار دولـت روس اداماهلل اقبالـه
العالی به کلیۀ امور مدرسۀ مبارکۀ علوم سیاسی نظـر دارد و مخصوصـاً علـم ثـروت ملـل را
خود در اين دارالعلم تدريس مینمايد .فرزند وی میرزا محمدعلیخان را که از معلمین اين
دارالعلم است فرمان داد يکی ازکتابهـای تدريسـی علـم ثـروت را کـه معتبـر اسـت و در
مدارس فرنگ درس میدهند از فرانسه به فارسی ترجمه کنند ،مگر طبع و منتشر نمايد بعـد
از آنکه به نام همايون اعلیحضرت قوی شوکت شاهنشاه جم جـاه معـارف پنـاه مظفرالـدين
شاه خلداهلل ملکه و سلطانه کـه مؤسـس ايـن اسـاس عـالی اسـت بیاراينـد و القـاب صـاحب
مکرمت را که اين داللت خیر نموده ،يعنی حضرت مستطاب اجل معظم میرزا نصراله خـان
مشیرالدوله وزير امور خارجه ضاعفاهلل اجالله را نیز طِراز ۱اين ديبای معلم قرار دهند و بـر
شأن و رتبت آن بیفزايند.
میرزا محمدعلی خان اطاعت امر نمـوده ايـن کتـاب را بـه عبـارتی سـهل و سـاده کـه از
اشکال دور و به فهم نزديک باشد ترجمه کرده ساخت و بپرداخت؛ و البته مطالعهکننـدگان
محترم می دانند که اين رساله برای درس و تـدريس ترجمـه و تـألیف شـده ،از ايـن جهـت
[ .۴مدرسه علوم سیاسی يکی از مدارس آموزش عالی در ايرانِ دوره قاجار و در حوزه علوم سیاسی است که
در سال  ۴۵79شمسی به پیشگامی میرزا حسن مشیرالدوله (پیرنیا) و به فرمان مظفرالدين شاه تاسیس شد].
[ . ۵دانشجويان]
[ .۲جزوه نويسی]
[ .۱زينت]

