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Abstract:

Purpose: Kings and statesmen of the Qajar established military factories and produced weapons 

and cartridges in order to strengthen the military forces, develop the war industry, and fulfill 

the needs of the Iranian army. In this regard, some military factories were established in Tehran, 

Tabriz, and Esfahan. The purpose of this research is to investigate and analyze the performance of 

these factories from 1807 to 1922. 

Method and Research Design:  Library resources including books and newspapers, and archival 

records were studied and analyzed.

Findings and conclusion:  At the beginning of the Qajar period, especially during the Iran-Russia 

wars, the performance of military factories was not efficient enough, but from the time of Nasir 

al-Din Shah, gunfire and cartridge factories played an important role. Despite the lack of self-suf-

ficiency in this field, the factories succeeded in fulfilling some needs of the Iranian army, military 

equipment imports were reduced, and military industries developed significantly.
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چڪیده:

شاهان و دولت مردان دورۀ قاجار با هدف تقویت نیروهای ارتش و توسعه و پیشرفت صنایع جنگی و هم چنین 

رفع نیازهای ارتش ایران تالش کردند تا کارخانه های نظامِی تولید اسلحه و فشنگ تأسیس کنند. در راستای این امر 

مهم، به تأسیس کارخانه های اسلحه سازی، فشنگ سازی و توپ ریزی توجه شد و در مقاطعی از دوران حکومت 

قاجار و در شهرهایی همانند تهران، تبریز و اصفهان تعدادی کارخانۀ نظامی پایه ریزی شد.

هدف: بررسی و تحلیل چگونگی احداث کارخانه های تولید اسلحه و فشنگ و نیز گزارش فعالیت آن ها در 

دورۀ قاجار.

روش/رویکرد پژوهش: این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و بر منابع کتاب خانه ای، روزنامه ها و اسناد و مدارک 

آرشیوی مبتنی است.

زمانی جنگ های  مقاطع  در  به ویژه  قاجار  نخستین حکومت  دوره های  در  اگرچه  نتیجه گیری:  و  یافته ها 

ایران و روسیه، فعالیت و بازدهی کارخانه های نظامی در مسیر درست و مطلوبی قرار نگرفت، ولی از دورۀ 

ناصرالدین شاه نقش کارخانه های اسلحه سازی و فشنگ سازی ملموس تر شد؛ تا آن جاکه باوجود نبود خودکفایی 

کامل بخشی از نیازهای ارتش ایران ازطریق همین کارخانه ها تأمین شد و واردات اسلحه در مقاطعی کاهش 

یافت و صنایع نظامی داخلی تاحدودی توسعه یافت.

کلیدواژه ها: کارخانۀ اسلحه سازی؛ کارخانۀ فشنگ سازی؛ کارخانۀ توپ ریزی؛ اصالحات نظامی؛ دورۀ قاجار.
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کارخانه های تولید اسلحه و فشنگ در دورۀ قاجار (1222-1340ق/1807-1922م). گنجینۀ اسناد، 32(1)، 69-46 

doi: 10.30484/ganj.2022.2917

فصـلنامـۀ تحقیقات تاریخى
و مطــالعــات آرشـــــــیوى

فصلنامۀ علمی | سازمــان اسناد و کتابخانـــۀ ملــی ج.ا.ایران -پژوهشکدۀ اسناد

 شاپــا(چاپـــی): 3652-1023 |  شاپـــا(الکرتونیکــــی): 2538-2268 

10.30484/GANJ.2022.2917 :                شنـاسانۀ برمنود رقمی 

 http://ganjineh.nlai.ir | و ایــران ژورنــال ISC ,SID , منایـــه در 

 سال 32، دفرت1، بهار 1401 | صص: 46 - 69 (24)

تاریخ دریافت: : 1397/12/8| تاریخ پذیرش: 1398/4/2

گنجینـــۀ اسنـــاد
»125«

تحقیقات تاریخے

مقالـۀ پژوهشے



48
گنجینۀ اسناد، سال 32، دفرت اول، بهار 1401 شامرۀ پیاپی 125

1. مقدمه
روند مدرن سازی و صنعتی شدن در همۀ سطوح جامعه به ویژه در بخش های نظامی کشور، 
هم زمان با دورۀ پادشاهی فتح علی شاه قاجار آغاز شد. این موضوع به نخستین جنگ ایران 
و روسیه )1218-1228ق/1803-1813م( مربوط می شود؛ جایی که عباس میرزا پس از 
متحمل شدن شکست های پیاپی درمقابل روس ها، درجهت بهبود صنایع نظامی و تقویت 
نیروهای ارتش اصالحات نظامی همه جانبه را شروع کرد. در همین زمان بود که نخستین 
کارخانه های نظامی در شهرهای مختلف ازجمله اصفهان و تبریز احداث شد. اهمیت 
تأسیس کارخانه های توپ ریزی و تفنگ سازی توسط عباس میرزا ازآن جا نمایان می شود 
که در دوره های بعد، شاهان و دولت مردان قاجار درجهت بهبود صنایع نظامی تالشی 
مضاعف کردند. این تالش ها را می توان در اقدامات اصالح طلبانۀ افرادی همچون امیرکبیر، 
میرزاحسین خان سپه ساالر و امین الدوله -که دو نفر اول در دورۀ پادشاهی ناصرالدین شاه 
و نفر سوم در دورۀ مظفرالدین شاه به مقام صدارت رسیده بودند- به عینه مشاهده کرد. از 
طرفی یکی از اهداف مّلیون و اساساً انقالب مشروطه )1285ش/1906م(، رهایی کشور 
از واردات مهمات نظامی و در ادامۀ راه، توسعۀ ابزارها و ادوات جنگی در داخل کشور 
به منظور پیشبرد صنایع نظامی و کمک به تقویت نیروهای ارتش بود. به همین دالیل 
است که روند احداث کارخانه های نظامی برای ایران دورۀ قاجار را می توان مهم دانست. 
مهم ترین هدف مقالۀ حاضر، واکاوی و تحلیل چگونگی تأسیس کارخانه های نظامی و 
نیز کیفیت و کمیت آن ها در عصر قاجار است. باتوجه به دالیل فوق و اهمیت موضوع، 
این پژوهش تالش دارد با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از داده های اسنادی، 

روزنامه ها و منابع دست اول به پرسش های زیر پاسخ دهد.

پرسش های پژوهش

1. نقش کارخانه های نظامی دورۀ عباس میرزا در توسعه و پیشرفت صنایع نظامی دوره های 
بعد به چه میزان بوده است؟

2. چه تعداد کارخانۀ نظامی در ایران زمان قاجار پایه گذاری شده است؟
3. فعالیت و بازدهی کارخانه های اسلحه سازی و فشنگ سازی در دورۀ زمانی مدنظر 

چگونه بوده است؟

عادل شعبانی مقدم
مرتضی دهقان نژاد
 اصغر فروغی ابری 
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پیشینۀ پژوهش

کارخانه های  به ویژه  نظامی  کارخانه های  فعالیت  و  شکل گیری  روند  بررسی  درزمینۀ 
اسلحه سازی و فشنگ سازی در دورۀ قاجار، تاکنون پژوهشی مستقل و مطلوب انجام 
نشده است و تنها اطالعاتی جسته وگریخته در مقاالت و تحقیقات جدید یافت می شود. 
ازجمله علی بابایی در کتاب »تاریخ ارتش ایران« به بررسی وضعیت کلی ارتش ایران در 
دورۀ قاجار پرداخته و به اصالحات نظامی اشاراتی جزئی کرده است )علی بابایی، 1382، 
صص 1-480(. صحت منش در مقالۀ خود تحت عنوان »نظام توپ خانه در دورۀ قاجار« 
صرفاً به بررسی جایگاه توپ خانه در نظام قاجاری پرداخته و درواقع سخنی از کارخانه های 
اسلحه سازی به میان نیاورده است )صحت منش، 1397، تابستان، صص 87-114(. هم چنین 
َعَلم و حسینی در پژوهش خود با عنوان »بررسی موانع شکل گیری ارتش مدرن در نیمۀ 
نخست حکومت قاجار« تالش دارند تا با کمک نظریۀ ساخت یابی آنتونی گیِدنز1 به موانع 
شکل گیری ارتش مدرن در دورۀ نخست حکومت قاجار بپردازند )علم و حسینی، 1397، 
تابستان، صص 115-142(. نایب پور نیز در مقاله ای با عنوان »تحوالت ارتش از عهد 
قاجار تا پایان سلسلۀ پهلوی« به طور پراکنده و مختصر تحوالت ارتش در چندین سده را 
بررسی کرده است )نایب پور، 1385، آذر، صص 47-64(. هیچ کدام از تحقیقات مذکور، به 
موشکافی عمیق و بررسی اسنادی دربارۀ احداث کارخانه های اسلحه سازی و میزان تولید 
مهمات جنگی و نیز توسعۀ صنایع نظامی در دورۀ قاجار نپرداخته اند؛ درنتیجه، پژوهش 

حاضر تالش دارد تا به تحلیل این موضوع مهم بپردازد.

2. شکل گیری نخستین کارخانه های نظامی در دورۀ عباس میرزا
مهم ترین رویداد دورۀ نخست پادشاهی حکومت قاجار، جنگ های ایران و روسیه در 
جبهۀ قفقاز بود. با پیشروی نیروهای روسیه، دولت ایران و در رأس آن عباس میرزاِی 
ولیعهد به این نتیجه رسید که سواره نظام قبیله ای به هیچ وجه دربرابر توپ خانۀ روس ها 
کاری از پیش نخواهد برد. شاه زادۀ قاجار درصدد بود تا نیروهای ارتش را به سالح و 
تجهیزات مدرن مجهز کند تا دربرابر تهاجمات خارجی مقاومت کنند )سپهر، 1368، 
ص9(. بدین جهت در بحبوحۀ جنگ با روسیه، دولت ایران برای مقابله با نیروهای متهاجم، 
ارتباطی عمیق با دولت های فرانسه و انگلیس برقرار کرد. این روابط با گذشت زمان به آغاز 
اجرای اصالحات نظامی در کشور منجر شد. مهم ترین اقدام در این برهۀ زمانی، تأسیس 
کارخانه های توپ ریزی و باروت سازی با هدف تأمین تجهیزات ارتش بود. عالوه براین، 
Anthony Giddens .1عباس میرزا با هدف تهیۀ مقدمات کارِ خود، پنج نفر ازجمله فردی به نام محمدعلی استاد 

بررسی و تحلیل روند
 تأسیس کارخانه های تولید ...
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را -که مقرر شده بود فنون ساختن اسلحه و فشنگ را بیاموزد- به انگلستان روانه کرد تا با 
علوم نظامی و مهندسی آشنا شوند )مفتون ُدنبُلی، 1351، ص142(. به نظر می رسید شرایط 
برای احداث نخستین کارخانۀ ایران در حیطۀ صنایع نظامی مهیا باشد. دو شهر اصفهان و 

تبریز به عنوان محل احداث کارخانه های نظامی دورۀ فتح علی شاه انتخاب شدند.
کارخانۀ توپ ریزی اصفهان را فابویه1 )از افسران هیئت نظامی گاردان2( دایر کرد 
)اعتمادالسلطنه، 1374، ج1، ص172(. فتح علی شاه در سال 1222ق/1807م فابویه را با 
اختیارات تام به اصفهان فرستاد تا در آن جا کارخانه ای پایه گذاری کند و توپ و باروت 
بسازد. عالوه براین شاه دستور داد لوازمی را که فابویه برای این کار احتیاج دارد، در 
آن جا به او بدهند و کارگران و توپ چیانی را که الزم دارد، در اصفهان استخدام کند. 
فابویه پس از تالش های فراوان در اصفهان سرانجام در سال 1223ق/1808م با شلیک 
توپ های ساخته شده رسماً اعالم کرد که کارخانه اش به نتیجه رسیده است )فالندن، 1324، 
ص149(. به نظر می رسید او با همۀ مشکالت عدیده ای که بر سر راه خود داشته موفق 
شده است کارخانۀ توپ ریزی را در اصفهان دایر کند. فابویه در همان سال با بیست اراده 
توپ و لوازم آن ها از اصفهان به سمت تهران راهی شد )سریکس، 1350، ص125(. البته 
طبق نظر اوژن فالندن3 »این کارخانه عالوه بر ساخت توپ، چندین قطعه اسلحه نیز بیرون 
داد« )فالندن، 1324، ص149(. نفیسی معتقد است انتظار دولت از کارخانۀ توپ ریزی 
اصفهان درپایان سال، پنجاه اراده توِپ کامل شبیه به توپ های روسی بود )نفیسی، 1335، 
ج1، ص211(. باوجودآنکه برآورد دولت با عملکرد کارخانۀ فابویه تقریباً سی اراده توپ 
اختالف داشت، ولی به نظر می رسد این کارخانه برای اولین تجربۀ ایرانیان در تولید توپ 
و مهمات جنگی مناسب بوده باشد. هرچند به ظاهر، تیرگی روابط دولت فرانسه با ایران، 
اقدامات فابویه و کارخانۀ توپ ریزی اصفهان را به فراموشی سپرد، ولی تأسیس آن به 
تحوالتی مهم در صنایع نظامی دوره های بعد منجر شد و از تجربیات آن در احداث 

کارخانه های بعدی استفاده شد.
به نام  قباًل  که  محلی  در  1224ق/1809م  سال  در  فابویه،  کارخانۀ  عالوه بر 
کشور  کارخانۀ  دومین  )دروویل، 1365، ص295(  بود  شده  نام گذاری  جبّه خانۀ4تبریز 
با هدف به روزرساندن ارتش و فناوری های آن ساخته شد. عباس میرزا با هدف تأمین 
مواد خام کارخانۀ باروت سازی خود، معادن مس و آهن قراچه داغ را که قباًل مأموران 
 (Johnson, 1818, pp 196, 214) سروان مانتیت5 و سرهنگ جانسون6 تفحص کرده بودند
در اختیار گرفت. پس از گذشت چند ماه از آغاز پروژه، کارخانۀ تبریز به تولید سالح های 
مدرن براساس مدل انگلیسی دست یافت. فریزر7معتقد است که در سال 1238ق/1822م، 

1. Phobia
2. گاردان: از افرسان معروف فرانسوی در 

تاریخ ایران.
3. Eugène Flandin

اسلحه خانه؛   :/jobbexāne/ جبه خانه   .4
قورخانه. جبه کلمه ای عربی است به معنای 

زره و سنان.
5. Sir Monteith
6. Sir Johnson
7. G.B. Fraser

عادل شعبانی مقدم
مرتضی دهقان نژاد
 اصغر فروغی ابری 
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کارخانۀ توپ ریزی تبریز »دارای نظم و مدیریتی درست بود« (Fraser, 1825, p308) و پس از 
مدت زمانی توانست بخشی از نیازهای ارتش ایران را تأمین کند و مهمات جنگی در 
اختیار آنان قرار دهد. به واقع تولید این کارخانه در دورۀ فعالیتش، روزانه 200 تا 250 کیلو 
باروت بود )ادیب الملک، 1349، ص210؛ آدمیت، 1362، ص162(. اگرچه عباس میرزا 
در مقاطعی همانند سال های 1248-1249ق/1832-1833م با هدف مقابله با روس ها 
مجبور شد )کرزن، 1380، ج1، ص739( درحدود 4/000 قبضه اسلحه از انگلستان وارد 
کند )رایت، 1368، ص163(، ولی در کنار آن نیز مقرر کرد که استادان و تفنگ سازان 
ایران در کارخانۀ تبریز به ساخت اسلحه همت گمارند. طبق ادعای برخی از منابع فعالیت 
این کارخانه در بهترین حالِت خود زمانی بود که نزدیک به 20 هزار قبضه تفنگ توسط 
استادان ایرانی و با نظارت اروپایی ها در آن ساخته شد )جمال زاده، 1376، ص96؛ عیسوی، 
1388، ص482(. حتی بنابه نظر فشاهی کیفیت اسلحه های ساخته شده توسط استادان 
ایرانی این کارخانه دستِ کمی از بهترین تفنگ های اروپایی نداشته است )فشاهی، 1360، 
ص66(. اگرچه ممکن است توصیف اسلحه های ساخته شده در این کارخانه به لحاظ کمی 
و کیفی اغراق آمیز باشد، ولی آنچه مسلم است، گام های مهمی است که در این زمان در 
راستای اصالحات نظامی برداشته شده است و نشان می دهد که ایرانیان برای نخستین بار 
در دورۀ قاجار به ساخت باروت و تفنگ پرداخته اند. با تأسیس کارخانه های توپ ریزی و 
باروت کوبی در زمان عباس میرزا، مقدمات توسعه و پیشرفت صنایع نظامی در ایران دورۀ 
قاجار، ولو به صورت پراکنده و اندک آغاز شد؛ آن چنان که لرد کرزن1 هم در کتاب »ایران 
و قضیۀ ایران« هنگام ستایش اصالحات نظامی عباس میرزا بر این مطلب صحه می گذارد:

»ایران تجدیدعهد با نظم و انضباط اروپایی را بعداز آزمایش های بی دوام برادران 
شرلی مدیون عباس میرزا ولیعهد است که در تبریز اقامت داشته و والی آذربایجان است« 

)کرزن، 1380، ج1، ص731(.
ازسوی دیگر تا قبل از اجرای اصالحات نظامی توسط عباس میرزا، وضعیت توپ خانه 
و مهمات جنگی ایران در این برهۀ زمانی حساس بغرنج به نظر می رسید. قسمت مهمی 
از ارتش که می بایست به توپ و سالح های مدرن مجهز باشد، عماًل فاقد آن بود. حتی 
بسیاری از افسران ارتش با نحوۀ استفاده از توپ آشنا نبودند )فالندن، 1324، ص149( 
و به تعبیری »با 3 کرور و نیم تومان خرج لشکر، این حالت قشون است که اگر روزی 
دولت بخواهد زیر بار تکالیف غیرحقۀ همسایه نرود، این قشون را یارای آن نیست که 
پنج ساعت درمقابل خصم بایستد« )آدمیت و ناطق، 1356، ص92(. اگرچه باوجود اجرای 
George Nathaniel Curzon .1اصالحات نظامی و تأسیس کارخانه های اسلحه سازی، دولت ایران نتوانست به پیشروی 
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روس ها خاتمه دهد، ولی این اقدامات از یک سو بازدهی نظام توپ خانۀ ایران را به طور 
نسبی افزایش داد و حداقل بسیاری از افسران نحوۀ استفاده از توپ و سالح های مدرن را 
فراگرفتند و ازسوی دیگر احداث کارخانه های اسلحه سازی در این دوره، به انتقال علوم 
نظامی به دوره های بعد منجر شد و بر تجربیات ایرانیان در ساخت ادوات و مهمات جنگی 
افزود؛ آن چنان که در دورۀ پادشاهی محمدشاه، اقداماتی درجهت انتظام امور توپ خانه و 
مهمات جنگی کشور انجام شد )افضل الملک، 1361، ص255(. در سال 1252ق/1836م 
سر. اچ. بیتون1، برای تجدید فعالیت های نظامی مبلغ 2/800 لیره هزینه برآورد کرد تا 
کارخانۀ باروت سازی تبریز مجدداً به فعالیت خود بپردازد. صورت مخارج این کارخانه 
به تأیید محمدشاه رسید )ساکما، 295/4868(؛ ولی به دلیل کمبود بودجۀ الزم و کارشکنی 
دولت روسیه و افراد نزدیک به این دولت در راه اندازی کارخانه، توسعۀ صنعت نظامی به 

دورۀ ناصرالدین شاه موکول شد.

3. تولید اسلحه و فشنگ در دورۀ نارصالدین شاه
روابط روبه رشد اقتصادی-نظامی و علمی ایران با کشورهای اروپایی و ناتوانی آشکار ایران 
در رویارویی با دستاوردهای صنعتی و علمی کشورهای غربی در این زمینه ها، ریشه یابی 
و درک این ضعف و ضرورت انتقال علوم و تکنولوژی و پایه گذاری صنایع نوین در 
کشور را بیش ازپیش توصیه و تجویز می کرد. به عبارتی پاسخگونبودن صنایع سنتی ایران به 
نیازهای روزافزون جامعه، مهم ترین دلیل تأسیس کارخانه های صنعتی )طالبوف، 1312ق، 
صص 19-20( در ایران دورۀ قاجار بود. این مسائل به پیدایش تغییراتی بنیادین در سطح 
علمی و صنعتی در عصر ناصری منجر شد. از یک سو اعزام دانشجو به اروپا که از زمان 
عباس میرزا و قائم مقام آغاز شده بود، در دورۀ ناصرالدین شاه و امیرکبیر تشدید شد و 
ازسوی دیگر پس از تأسیس مدرسۀ دارالفنون گروهی از استادان خارجی برای تدریس در 
این مدرسه و انتقال علوم مختلف، به ایران دعوت شدند )خورموجی، 1344، ص108(. 
روزنامۀ حبل المتین در یکی از شماره های خود در عصر ناصری توسعه و پیشرفت ایرانیان 

را درگرو آموختن علوم جدید دانسته است:
»رفع احتیاجات ملت جز به ذریعۀ2 تجارت ممکن نیست و تجارت قائم نمی شود 
مگر به صنایع، و کارخانه جات مملکت نیز منوط است به تعلیم علوم مختلفه. بهترین 
وسیلۀ ترقی ایران در تجارت و صناعت و فالحت، تعلیم علوم مختلفه است« )روزنامۀ 

حبل المتین، 1318ق، ش40، ص14(.
1. Sir. H.Biton

2. ذریعه /zari'e/: وسیله؛ واسطه؛ سبب
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بدین گونه بود که برای رونق صنایع در هر گوشه از کشور کارخانه ای دایر شد. شاهان 
قاجار در ابتدا به این کارخانه ها و مخارج آن ها به طور خاص توجه داشتند و به بازدید این 
کارخانه ها می رفتند )ساکما، 295/1086؛ 295/4868( و یا افرادی را برای بازدید کارخانه های 
صنعتی و دادن گزارش از اوضاع آن ها مأمور می کردند )ساکما، 295/2207(. درزمینۀ مسائل 
نظامی نیز وضع به همین منوال بود. اگرچه در دوره های گذشته تالش هایی درجهت پیشرفت 
این صنعت انجام شده بود، ولی واردات اسلحه در آغازین روزهای پادشاهی ناصرالدین شاه 
نشانۀ وابستگی هرچه بیشتر ایران درزمینۀ نظامی بود. در سال 1264ق/1848م شرکت انگلیسی 
میلز1 که در لندن استقرار داشت، سفارشی از دولت ایران مبنی بر فروش 100 هزار قبضۀ تفنگ 
به ایران دریافت کرد. این شرکت برآن بود تا در اصفهان و شیراز نیز شعبه هایی تأسیس 
کند تا بتواند با تجار روس و انگلیس رقابت کند. در همان زمان بازرگانی انگلیسی به نام 
 Wright,) الکساندر هکتور2 که در بغداد مستقر بود مقداری اسلحه به دولت ایران فروخت
p97 ,1977). این وابستگی به واردات اسلحه یکی از مهم ترین مشوق های میرزاتقی خان 

فراهانی برای تأسیس نخستین کارخانۀ اسلحه سازی در دورۀ ناصری شد. نقشۀ امیرکبیر بنای 
کارخانه های نظامی در بسیاری از ایاالت مانند آذربایجان، فارس، اصفهان و خراسان بود. 
به عقیدۀ او اسلحه و مهمات نظامی موردنیاز لشکرِ هریک از ایاالت مهم می بایست در همان 
محل ساخته می شد )آدمیت، 1362، ص295(. در راستای همین سیاست گذاری، کارخانۀ 
باروت سازی و توپ ریزی تبریز که یادگار عهد عباس میرزا بود، از نو به کار افتاد )آدمیت، 
1362، ص297(. ولی آنچه از امیرکبیر درزمینۀ توسعۀ صنعت نظامی باقی مانده است، تأسیس 
کارخانۀ اسلحه سازی امیرآباد تهران در سال 1267ق/1851م است )اعتمادالسلطنه، 1374، 
ج1، ص172(. اهمیت این کارخانه در تولید مهمات جنگی آن چنان بوده است که پوالک3 

به هنگام توصیف آن اذعان می دارد:
طبق  را  تپانچه  تفنگ  به خصوص  گرم  اسلحۀ  تهران،  اسلحه سازی  کارخانۀ  »در 
تقلید  به وقت  هم  را  سازنده  کارخانۀ  عالمت  حتی  و  می سازند  اروپایی  نمونه های 

می کنند« )پوالک، 1368، ص385(.
تولیدات این کارخانه تا بدان جا پیش رفت که امیرکبیر دستور داد همراه با دیگر 
کاالهای ساخت وطن نظیر پارچه، شال و ابریشم، اسلحه و ادوات جنگی این کارخانه را 
نیز به مجمع جهانی بفرستند )آدمیت، 1362، ص412(. حتی پس از دورۀ صدارت امیرکبیر، 
برای ترویج هرچه بیشتر تولیدات جنگی وطنی مقرر شد تا در مجمع الصنایع4 »حجره ای 
بنا نهند و محصوالت کارخانه را به منصۀ ظهور برسانند« )روزنامۀ وقایع اتفاقیه، 1269ق، 
ش111، ص4(. کارخانۀ امیرآباد تهران تا چندین سال پس از برکناری امیرکبیر هم توانست 

1. Mills
2. Alexander Hector
3. Jakob Eduard Polak

4. مجمع الصنایع از تأسیسات امیرکبیر بود. 
او برای ترویج فن و هرن مجموعه ای را بنا 
بود.  به حجره هایی قسمت شده  که  کرد 
حسین قلی خان  با  مجمع  این  مسئولیت 
از  برخی  نام  بود.  بسطامی  معیراملاملک 
ساعت سازی،  از:  بودند  عبارت  حجره ها 
تفنگ سازی  و  نقاشی  خیاطی،  زرکشی، 

(روزنامۀ ایران، 1299ق، ش487، ص1).
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به تولیدات خود درزمینۀ صنعت نظامی ادامه دهد، ولی در ادامه با رکودی نسبی همراه شد.
با هدف گسترش و پیشرفت صنایع نظامی، دومین کارخانۀ نظامی تهران در سال 
و  ارتش ساخته می شد  موردنیاز  اسلحۀ  کارخانه  این  در  1276ق/1860م ساخته شد. 
»کیفیت تفنگ های آن نیز پُر بَد نبودند« )روش شوار، 1378، ص181(. عالوه بر ساخت 
اسلحه، این کارخانه »از تولید مهمات حربیه هم غافل نبود« )اعتمادالسلطنه، 1374، ج1، 
ص160(. منظور اعتمادالسلطنه تولید فشنگ و باروت برای سالح های ساخته شده است. 

او در المآثرواآلثار هنگام شرح بازدهی و فعالیت کارخانه این چنین می آورد:
صنایع  به  متعلقه  اعمال  کافۀ  دستگاه،  این  ایجاد  به واسطۀ  مبارکه  قورخانۀ  »در 
توپ ریزی و تفنگ سازی و حربه پردازی از غایت صعوبت به نهایت سهولت تبدیل 

یافت« )اعتمادالسلطنه، 1374، ج1، ص146(.
تولیدات این کارخانه تا بدان جا پیش رفت که در ماه حدود یک هزار قبضه اسلحۀ 
باوجود  ص480(.   ،1388 عیسوی،  ص93؛   ،1376 )جمال زاده،  می شد  ساخته  دنگی 
فعالیت نسبتاً مطلوب کارخانه های این دوره، گاه وبیگاه وقفه هایی مربوط به مسائل مالی 
و کارشکنی های دولت روسیه و انگلیس در ادامۀ راه این کارخانه ها اخالل ایجاد می کرد. 
به واقع تأسیس کارخانه ها و تولیدات آن ها به اندازه ای نبود که واردات اسلحه و مهمات 
جنگی به طورکامل متوقف شود. برای مثال ممتحن الدوله در سال 1286ق/1869م ازطرف 
دولت ایران مأمور شد تا 20 هزار قبضه اسلحه -به قیمت هر قبضه 20 فرانک- از کارخانۀ 
ماکینه1 واقع در شهر لیژ2 بلژیک بخرد )ممتحن الدوله، 1353، ص201(. اگرچه خرید 
اسلحه از کشوری مانند بلژیک اهمیت تجهیز دائمی ارتش و ناتوانی در خودکفایی کامل 
مهمات جنگی را برای دولت قاجار نمایان ساخت، ولی تولیدات داخلی در این زمینه روند 

کاهش واردات اسلحه را در مقاطعی به همراه آورد.
ازجمله مقاطع زمانی دیگر درجهت توسعۀ صنایع نظامی، دورۀ صدارت میرزاحسین خان 
سپه ساالر است. مهم ترین و برجسته ترین کارخانۀ این دوره، کارخانه ای بود که در سال 
1292ق/1875م با چرخ های بخار اروپایی باروت تولید می کرد )آدمیت، 1351، ص319؛ 
جمال زاده، 1376، ص94(. این کارخانه ازجمله مهم ترین کارخانه هایی بود که با حمایت 
 .)295/1086 )ساکما،  شد  مجهز  خارجی  ماشین آالت  به  اروپاییان  پشتیبانی  و  دولت 
سالح های ساخته شده در این کارخانه شامل تفنگ خان دار ]تعداد نامشخص[ و هم چنین 
1000 تفنگ خان دار دنگی بود که هر ماه تولید می شد. راوس3 فرانسوی که افسر توپ خانه 
بود، مسئولیت این کارخانه را برعهده داشت (Blau, 1858, p116(. به واقع ناصرالدین شاه در 
میانه های دورۀ پادشاهی خود با انتخاب میرزاحسین خان سپه ساالر به مقام صدارت موفق شد 

1. Macina
2. Liège
3. Raus
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با سرمایه گذاری در بخش های مختلف کشور اصالحات دورۀ امیرکبیر را احیا کند.
پیشرفت صنایع نظامی و اقدامات صورت گرفته در این زمینه، موردحمایت شخص 
ناصرالدین شاه بود. او درجهت پیشرفت صنعت نظامی کشور همواره دغدغۀ فراوانی 
داشت. بازدید از کارخانۀ اسلحه سازی کروپ1 در آلمان )برادفورد جی، 1368، ص34( در 
بروز عالقه و اشتیاق ناصرالدین شاه به تولید اسلحه در کشور نقشی مهم ایفا کرد. عالقۀ 
شاه به توسعۀ صنایع نظامی در اروپا آن چنان بود که نمایندگان و سفرای خود را برای 
تحقیق و بازدید از مجموعه کارخانه های صنعتی مأمور می کرد. عبدالرسول خان )؟( ازجمله 
امتیازات  برای مطالعۀ کارخانه جات و  بود که در سال 1286ق/1869–1870م  افرادی 
اسلحه و ارسال اطالعات به حضور ناصرالدین شاه )ساکما، 295/2118( به اروپا روانه شد. 
بدین ترتیب اطالعاتی که شاه و فرستادگان ویژۀ او از صنایع نظامی اروپا ارائه می دادند، 
موجب ترغیب دولت برای ایجاد کارخانه های اسلحه سازی و دیگر مهمات جنگی در 
گوشه وکنار کشور شد. این مطلب را می توان در اسناد به جای مانده به عینه مشاهده کرد. 
برای نمونه فیروزمیرزا نصرت الدوله2 در نامه ای به ناصرالدین شاه در سال 1286ق/1869-
1870م، از اقدامات و تالش های خود دربارۀ تدارک کارخانه های باروت سازی و تجدید 
قوای نظامی برای بازدید ناصرالدین شاه سخن گفته و تالش کرده است تا روند صنعتی شدن 
کشور را برای دولت نمایان کند )ساکما، 295/2317( و یا نصیرالدوله3 درزمینۀ بازدید از 
کارخانه های باروت سازی و اسلحه سازی منطقۀ خراسان به کرات دربین سال های 1300 
تا 1311ق/ 1883 تا 1894م گزارش هایی را به ناصرالدین شاه تقدیم کرده است. او در 
قسمتی از گزارش هایش از »منتظم بودن عمله جات و لوازم باروط و انباشته شدن انبارها 
و فشنگ های تمیز دربرابر کلنل روسِی مأمور سرحدات آخال و خراسان که غفلًۀ در 
آن جا وارد شده بود و وضع را خوب و منتظم دیده بود ]و[ بی اندازه تعریف و تمجید 
کرده ]بود[« اشاره شده است )ساکما، 295/7963، ص3(. به این ترتیب کارخانه های نظامی 
شکل گرفته با تمام نقاط ضعفی که داشتند توانستند با تولید مهمات جنگی ازجمله اسلحه و 
فشنگ، قسمتی کوچک از مشکالت نظامی و دفاعی کشور را در مقاطعی از دورۀ پادشاهی 

ناصرالدین شاه برطرف کنند.

4. ساخت اسلحه و فشنگ در دورۀ مظفرالدین شاه
نیز قابل ردیابی است.  سیر تحوالت کارخانه های اسلحه سازی در دورۀ مظفرالدین شاه 
مظفرالدین شاه همانند پدرش به توسعۀ صنعت نظامی کشور عالقه مند بود و به همین 
جهت همواره برای بازدید از کارخانه های اسلحه سازی پیش قدم می شد. برای نمونه در 

1. Krupp
دورۀ  در  نرصت الدوله  فیروزمیرزا   .2
نارصالدین شاه به فرمانروایی ایاالت کرمان 
هم چنین  او  شد.  منصوب  بلوچستان  و 
عضو شورای دولتی نارصالدین شاه بود و در 
مقاطعی ریاست قورخانه و وزارت جنگ را 
برعهده داشت. افزون بر این، نارصالدین شاه 
را هم در سفر به اروپا همراهی کرده است 

(فرمان فرما، 1360، ص17).
3. نصیرالدوله: از دولت مردان دورۀ نارصی 
تولیت  و  خراسان  گیالن،  حکومت  به  که 
آستان قدس رضوی منصوب شد (مستوفی، 

1384، ج1، ص139).
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سال 1314ق/1897م »اعلی حضرت همایونی برای بازدیِد انبار و کارخانه جات و تکمیل 
صنایع به قورخانه تشریف برد و در عصر آن روز برای سان افواج پیاده و سواره و توپ خانه 
و قزاق به میدان مشق رفت« )سپهر، 1368، ص112(. شاه زادگان و مقامات حکومتی هم 
همانند دورۀ ناصرالدین شاه گزارش های خود را دربارۀ وضعیت نظام توپ خانه و مهمات 
جنگی به عرض مظفرالدین شاه می رساندند. روایت زیر ازجمله نمونه هایی است که اوضاع 

کارخانه ها و نظامیان این دوره را توصیف می کند:
شوند،  احضار  مبارکه  اردوی  رأس  در  که  سربازی  و  توپ چی  کارخانۀ  »افواج 
دسته به دسته آمده چادر و ملبوس و تدارکات گرفته می روند و ان شاءاهلل تعالی تا 
سه روز دیگر همۀ اجزاْء حاضر و مشق و تعلیم آن ها شروع خواهد شد« )ساکما، 

7967/295، ص8(.

به مسیو کورا به خاطر تالش های  هم چنین صدور »حکم اعطای نشان درجه پنج 
)استادوخ،  در سال 1322ق/1904-1905م  فشنگ سازی«  کارخانۀ  تقویت  درجهت  او 
1322ق، ک3، پ12، ص2( از اقدامات دیگر مظفرالدین شاه درزمینۀ توسعۀ صنعت نظامی 
است. مظفرالدین شاه در کنار حمایت از کارخانه های اسلحه سازی، در یکی از سفرهای 
خود به اروپا به یکی از کارخانه های اروپایی بانام شیندر1 اسلحه و توپ سفارش داده است. 
)استادوخ،  کرد  رونمایی  سال 1336ق/1917م  در  پرنی2  مسیو  را  خرید  سفارش  این 
1336ق، ک27، پ10، ص3(. عالوه براین، واردات تسلیحات نظامی در دو بخش مهمات 
و تفنگ در سال های 1320ق/1902-1903م و 1321ق/1903-1904م از بریتانیا به خلیج 
پوند  پوند مهمات و 18/167  ایران حدود 1/983/370  قابل توجه است. دولت  فارس 
اسلحه از انگلستان وارد کرد )بارل، 1396، ج2، بخش اول، ص184(. واردات این رقم 
تسلیحات از انگلستان عالوه براینکه نشانۀ نیاز روزافزون دولت قاجار به ابزارها و ادوات 
جنگی بوده است، دربردارندۀ اهمیت توسعۀ صنعت نظامی در داخل کشور از دیدگاه 

مظفرالدین شاه و دولتش بوده است.
امین الدوله که مدت کوتاهی در دورۀ مظفری به مقام صدارت رسیده بود، تالش های 
متعددی را درجهت راه اندازی کارخانه های نظامی انجام داد؛ ولی اقدامات او در بخش های 
دیگر نظیر تولید قند و شکر و یا تولید کبریت قابل شناسایی است )مستوفی، 1384، 
ج2، ص25(. این قبیل کارخانه ها در مدت زمان کوتاهی به دلیل مهارت نداشتن مسئوالن 
)ساکما،  می شد  داده  اجاره  داخلی  دولت مردان  یا  و  خارجی  اشخاص  به  کارخانه ها 
295/3381(. به نظر می رسد تالش دولت قاجار در دورۀ مظفری، نگهداری و حمایت 
از کارخانه جات نظامی دوره های قبل بوده است. البته تأسیس کارخانۀ جدید اسلحه سازی 

1. Shinder
2. Parni
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استاد حسین اصفهانی در بازار اصفهان »که حتی تفنگ های ساخت آن در مقاطعی بهتر از 
تولیدات روسی بود« )تحویل دار اصفهانی، 1342، ص108(، ممکن است تنها مورد جدید 
کارخانه های نظامی عصر مظفری بوده باشد. به واقع حوادث و رخدادهای این دوره، حول 
محور انقالب مشروطه قرار گرفت و با دوره های قبل اندکی تفاوت داشت. آنچه مسلم 
است، کاهش واردات اسلحه در این زمان است که حتی از دورۀ ناصرالدین شاه نیز کمتر 
بوده است. این موضوع نشان دهندۀ حمایت نسبی دولت از تأسیسات قبلی درزمینۀ صنایع 

نظامی و دفاعی است.

5. تولید اسلحه و فشنگ در اواخر حکومت قاجار
با پیروزی انقالب مشروطه، صنعتی شدن کشور در جنبه های گوناگون به یکی از اهداف 
مهم مشروطه خواهان تبدیل شد. بسیاری از انقالبیون به تأسیس کارخانه های صنعتی در 
زمینه های مختلف معتقد بودند و تالش می کردند تا به طرق مختلف به این امر مهم همت 
از علم  بهره گیری  به  را  تجار و دولت مردان  ازطریق روزنامه ها،  گمارند. روشن فکران 
تجارت ترغیب می کردند )روزنامۀ حبل المتین، 1325ق، ش32، صص 8-9(. برای نمونه 
روزنامۀ انجمن آذربایجان در یکی از شماره های خود ضمن تأکید بر ضرورت افزایش 

کارخانه جات صنعتی در کشور، آن را تنها راه نجات مملکت دانسته است:
»اکنون اگر عنواِن ملت خواهی که رایج عموم شده است واقعیت دارد و اگر این کلمۀ 
حب الوطن من االیمان که همه می گوییم از روی صدق است، ما راه چارۀ این 
بیکاری را نشان می دهیم که خیلی سهل و ساده همین قدر منوط به مختصر همت 
بزرگاِن بااستطاعت است. ده نفر از معتبرین مملکت اتفاق نموده کمپانی بشوند 
]و[ به عوِض مِلک داری و دادوستد غله چند دستگاه کارخانۀ سهل المأخذ1ازقبیل 
نساجی و ریسمان ریسی و کاغذسازی و اسلحه سازی و غیره را _که سرمایۀ هنگفت 
نمی خواهد_ در تبریز دائر بکنند. هم رفع احتیاجات مملکتی را بنماید که پول اسالم به 
ممالک خارجه نرود و هم این اشخاص گردن کلفت مفت خوار تنبل را به کار وادارند، 
برای فقرا و ضعفا هم که شکسته و مستحق هستند از عایدات همان کارخانه ها یک 

دارالعجزه قرار بدهند« )روزنامۀ انجمن آذربایجان، 135 )اول(، ص4(.
بدین گونه روند صنعتی شدن کشور در اواخر حکومت قاجار بیشتر شتاب گرفت. 
برمبنای نظر ترابی فارسانی قبل از مشروطیت تجار به تنهایی در ورود کارخانه و تأسیس 
آن کوشیدند و البته با موانع و مشکالت زیادی نیز مواجه شدند؛ ولی پس از پیروزی 
به صورت شراکت انجام می شد  1. سهل املأخذ: آسان یابانقالب مشروطه، تأسیس کارخانه های صنعتی عمدتاً 
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)ترابی فارسانی، 1384، ص236(. شاید به دلیل آنکه احداث کارخانه های صنعتی به آگاهی 
و دانش فراوانی نیاز داشت با مشارکت گروهی خطرهای احتمالی ازدست رفتن سرمایه 
کاهش می یافت. برای بهبود وضعیت آشفتۀ ارتش و صنایع دفاعی ایران -به دلیل آشفتگی 
کشور در سال های بحرانی پس از جنگ جهانی اول- کارخانه های اسلحه سازی جدیدی 

در این دوره در دستور کار دولت قرار گرفت.
یکی از مهم ترین کارخانه ها درزمینۀ صنایع نظامی کارخانۀ فشنگ سازی اصفهان بود 
که با مشارکت دولت آلمان پایه گذاری شد. این کارخانه عالوه بر تولید فشنگ، هر ماه 
حدود 200 اسلحه هم تولید می کرد (Abdullaev, 1963, p209). البته تاریخ دقیق تأسیس 
این کارخانه مشخص نیست؛ به احتمال زیاد بنای ساخت آن به سال های 1329ق/1911م 
تا 1333ق/1915م برمی گردد که آلمان ها در ایران به سرمایه گذاری در برخی صنایع روی 
آورده بودند )لیتن، 1367، ص156(. هم چنین دولت ایران پیش ازاین نیز توسط ادارۀ نظمیه 
اسلحه های موز و فشنگ را مستقیماً از کارخانه های آلمانی خریده بود )استادوخ، 1333ق، 
ک23، پ6، ص6(. در سال 1334ق/1916م -سال های ابتدایی جنگ جهانی اول- دولت 
ایران تصمیم گرفت با همکاری مجلس شورای ملی برای تأسیس کارخانۀ دیگری با هدف 
ساخت اسلحه و فشنگ در تهران همت گمارد (Abdullaev, 1963, p209). هرچند که از 
فعالیت این کارخانه در منابع و اسناد اطالع دقیقی موجود نیست، ولی ثبت تعداد کارگران 
این کارخانه نشان دهندۀ وجود کارخانۀ تازه تأسیس در این سال است. ویلم فلور1 مدعی 
است که آخرین کارخانۀ نظامی احداث شده در دورۀ قاجار تقریباً چهار سال قبل از سقوط 
این سلسله، در زمان زمام داری رضاخان بر وزارت جنگ در سال 1340ق/1921-1922م 
ساخته شده است. اگرچه تولید اسلحه در کارخانه های تهران ادامه پیدا کرد، ولی دولت با 
هدف توسعۀ بیشتر صنایع نظامی در شهرهای دیگر ایران، با تصویب مجلس شورای ملی 
کارخانۀ تولید فشنگ را در تبریز پایه ریزی کرد )فلور، 1371، ص18(. فعالیت این کارخانه 
نیز قابل شناسایی نیست، ولی از تعداد نسبتاً باالی کارکنان و کارگران کارخانه می توان 
چنین نتیجه گرفت که فعالیت آن مقبول بوده است. اطالعات مربوط به شمار کارگران و 
کارکنان سه کارخانۀ اسلحه سازی در دوران پس از مشروطه در جدول شمارۀ1 آمده است. 
عالوه براین، درصد کارگران این کارخانه ها نسبت به تعداد کل کارگران شاغل در بخش 

نظامی در سال های پایانی حکومت قاجار هم قابل روئیت است )جدول شمارۀ 1(. 1. Willem Floor
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تحلیل و بررسی های انجام شده از آن نشان دارد که صنایع نظامی و دفاعی ایران در 
دورۀ قاجار با تأسیس کارخانه در شهرهای مختلف تاحدودی پیشرفت نسبی را به همراه 
داشته است؛ به ویژه در دوره های میانۀ حکومت که با افزایش تولیدات داخلی روند واردات 
اسلحه و فشنگ از کشورهای دیگر کاهش یافته بود. درپایان برای درک عمیق تر از فعالیت 
ارائه می شود.  قاجار جدول شمارۀ 2  اسلحه سازی و فشنگ سازی عصر  کارخانه های 
این جدول نشان دهندۀ تعداد کارخانه های نظامی و گزارش فعالیت این کارخانه ها در 
تولید اسلحه و فشنگ از سال 1222ق/1807م تا پایان سال 1340ق/1921-1922م است 

)جدول شمارۀ 2(.

نام کارخانه
محل 

کارخانه
سال تأسیس

تعداد 

کارکنان

تعداد 

کارگران

درصد 

کارگران
منبع

153/1Abdullaev, 1963, p210 آملانی-?133/?191اصفهانکارخانۀ مهامت

کارخانۀ 

فشنگ سازی
تهران

1334ق/-1915

1616م
-109/1Abdullaev, 1963, p211

کارخانۀ 

فشنگ سازی
تربیز

1340ق/-1921

1922م
فلور، 1371، ص3301018

جدول 1

در  نظامی  کارخانه های  مشخصات 
اواخر دورۀ قاجار

منبعبازدهیرسمایه گذارسال تأسیسموقعیتردیف

دولت1222ق/1807ماصفهان1
20 اراده توپ؛ چندین 

قطعه اسلحه
فالندن، 1324، ص149

دولت1224ق/1809-1810متربیز2

روزانه 20 تا 250 کیلو 

باروت؛ تعداد 20.000 

قبضه تفنگ (!)

ادیب امللک، 1349، 

ص210؛ جامل زاده، 

1376، ص96

دولت1267ق/1850-1851متهران3

تولید ادوات جنگی 

و ارسال آن به مجمع 

جهانی

روزنامۀ وقایع اتفاقیه، 

111 (1269ق)، ص4

جدول 2
تولید  کارخانه های  فعالیت  گزارش 

اسلحه و فشنگ در عرص قاجار
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طبق جدول فوق بیش ترین تعداد کارخانۀ اسلحه سازی در دورۀ ناصرالدین شاه و 
کمترین آن در دورۀ مظفرالدین شاه ساخته شده است. هم چنین فعالیت کارخانه های عصر 

ناصری و مظفری به نظر مطلوب تر از دوره های قبل و حتی بعدازآن است.

نتیجه
برطبق آنچه بیان شد می توان به نتایجی مهم دست یافت. جرقه های صنعتی شدن کشور با 
پایه گذاری کارخانه های نظامی در عصر قاجار و با تالش عباس میرزا در دو شهر اصفهان 
و تبریز آغاز شد. در بحبوحۀ جنگ روسیه نخستین کارخانۀ توپ ریزی با کمک دولت 
فرانسه در اصفهان تأسیس شد. هم زمان دومین کارخانۀ ساخت اسلحه نیز در تبریز شکل 
گرفت. باوجود اصالحات نظامی و ساخت کارخانه ها در دورۀ نخست حکومت قاجار، 
از یک سو دولت در مقاطعی مجبور شد از کشورهای دیگر اسلحه وارد کند و ازسوی 
دیگر، این اقدامات نتوانست به پیروزی نیروهای نظامی ایران دربرابر روس ها منجر شود. 

منبعبازدهیرسمایه گذارسال تأسیسموقعیتردیف

؟131؟/؟189خراسان6
تولید فشنگ و باروت 

مرغوب
ساکام، 295/7963، ص3

؟132/؟190اصفهان7
حسین 

اصفهانی

تولید اسلحۀ مرغوب 

به صورت محدود

تحویل دار اصفهانی، 

1342، ص108

آملان؟133/؟191اصفهان8
 تولید فشنگ؛ هر ماه 
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به هر ترتیب آنچه در اینجا حائز اهمیت بود، آغاز تولید اسلحه، توپ و فشنگ درجهت 
تغییر ساختار ارتش ایران از رویۀ سنتی به مدرن بود. این موضوع سبب شد تا ایرانیان 
برای نخستین بار با فنون پیشرفتۀ نظامی آشنا شوند و در ادامه، تجربۀ خود را به دوره های 

بعد منتقل کنند.
روند صنعتی شدن کشور در زمینه های مختلف در دورۀ حکومت ناصرالدین شاه 
بیش تر شتاب گرفت. با تالش افرادی همانند امیرکبیر و میرزاحسین خان سپه ساالر و 
شخص ناصرالدین شاه کارخانه های نظامی در شهرهای تبریز و تهران راه اندازی شد و 
مجدداً کار خود را شروع کرد. بازدهی کارخانه های نظامی در دورۀ ناصری قابل توجه 
است. در مقاطع زمانی مختلف فعالیت و توفیق کارخانه ها به کاهش واردات اسلحه و تکیۀ 
بیش تر به تولیدات داخل منجر شد. منابع و اسناد گواهی می دهند که کارخانه های نظامی 
این دوره بخشی از نیازهای ارتش را تأمین می کرده اند؛ ولی نباید فراموش کرد که در کنار 
تولید ادوات جنگی در داخل، دولت در مقاطعی هم از خارج اسلحه سفارش می داده است. 
در دورۀ مظفرالدین شاه که با گسترش تفکرات روشن فکری و آزادی خواهی همراه بود، 
تالش دولت بیشتر به سمت تولید محصوالتی نظیر صابون، کبریت و دیگر صنایع جدید 
رفت. سیاست دولت درزمینۀ صنعت دفاعی و نظامی به حمایت از کارخانه های سابق 
منتهی شد و چنین نتیجه گرفته می شود که دولت به جای هزینه کردن در تأسیس کارخانه ای 
جدید، تصمیم گرفت از تولید کارخانه های پیشین حمایت کند. پس از پیروزی انقالب 
مشروطه دولت ایران با همکاری تجار و وکالی ملت با هدف پیشبرد صنایع کشور و 
توسعۀ روزافزون آن -که از اهداف اصلی مشروطه خواهان بود- سعی کرد کارخانه های 
جدید تأسیس کند. اگرچه اطالعات مربوط به فعالیت کارخانه های اواخر دورۀ قاجار دقیق 
و قابل دسترس نیست، ولی بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که فعالیت آن ها زیاد 
با دوره های قبلی تفاوت نداشته است. آنچه دررابطه با مجموعه کارخانه های نظامی دورۀ 
قاجار اهمیت دارد، تالش ها و اقدامات برخی از شاهان و دولت مردان قاجار با هدف 
توسعه و بهبود صنایع نظامی کشور است که نتایج مقالۀ حاضر هم از پیشرفت نسبی -و 

نه مطلق- آن حکایت دارد.
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