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  چکیده
ای جز توسل به  تر آنها چاره الساعه نیستند و بنابراین برای درک دقیق های اجتماعی، خلق پدیده

مسئله تداوم توسعه نیافتگی در ایران با . تاریخ به مثابه یکی از منابع محوری پژوهش نیست
های  هایی است که درک عمیق ریشه وجود فراهم بودن نسبی عوامل تحقق آن نیز یکی از پدیده

در این میان، دوران قاجار به دالیل گوناگون از . پذیر استآن، تنها با مراجعه به تاریخ امکان
اش و بررسی تجربیات آن دوران، برای درک ای در این زمینه برخوردار است و کنک اهمیت ویژه

  . بهتر موانع توسعه کشورمان ضروری است
ی نظام ها سیستمای به نحوه تعامل زیر در این مقاله تالش شده تا با رویکردی فرارشته

این مقاله با ارائه . دهی دورهای باطل توسعه نیافتگی در آن دوران بنگریم اجتماعی کل و شکل
های قاجار و توسعه   و پس از آن با بررسی نسبت دولتشودو توسعه آغاز میتعریفی از فرهنگ 

سپس با برجسته کردن وضعیت نظام تولید اندیشه و نظام تقاضا و . یابد ملی در ایران ادامه می
ناپذیر استبداد ایرانی و شرایط نیمه استعماری  های فرهنگی، به پیامدهای اجتناب مصرف فراورده

ایران یعنی روحیه دالل صنعتی، توطئه اندیشی و ضعف فرهنگ مکتوب و نقش حاکم بر جامعه 
های  در پایان نیز پیشنهاداتی در زمینه برنامه. نیافتگی توجه شده است آنها در استمرار توسعه

پژوهشی مناسب برای آماده ساختن شرایط ذهنی الزم به منظور خروج از دورهای باطل توسعه 
  . استنیافتگی ارائه گردیده 
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  مقدمه. 1
رفتارهای جمعی . های علمی در عرصه علوم اجتماعی است تاریخ، یکی از منابع محوری پژوهش

های بنیادی در  الساعه نیستند و بنابراین در راستای ایجاد دگرگونی های خلق ها، پدیده از انسان
 عمق و ابعاد و یک کشور و پیشبرد اهداف توسعه ملی، مراجعه به تاریخ به منظور شناخت میزان

های تاریخی فرایندهایی که به سرعت، کندی یا امتناع آهنگ پیشرفت یک جامعه  ریشه
  . ستها فعالیتترین  انجامد، یکی از ضروری می

های   و پیچیدگیها دشواریاز سوی دیگر ، شناخت علمی در عرصه علوم اجتماعی با 
های گوناگون  دگی بسیار شدید جنبهترین آنها درهم تنی روست که یکی از مهم بسیاری رو به

موثر بر رفتارهای جمعی انسانهاست و نگاه تاریخی امکان مشاهده علمی همراه با درک این 
  .سازدها را هموار میتعامل

، اندیشه علمی با یک نقطه عطف رو به رو »گفتار در روش رنه دکارت«با انتشار کتاب 
ای به همراه داشت به این ترتیب که برای  العاده قشد که به نوبه خود دستاوردهای شگرف و خار

های تخصصی متعدد ضروری دانسته شد اما  تعمیق شناخت در هر عرصه، تجزیه علوم به رشته
این رویکرد، آفاتی نیز به همراه داشت که از جمله آنها مطلق انگاری در زمینه دستاوردهای یک 

ها به ویژه در عرصه رفتارهای اجتماعی  یدگیها و در هم تن رشته خاص و نادیده گرفتن تعامل
  . است

کوشد تا دست کم  ای می دانش توسعه، به مثابه رشته علمی جدیدی با رویکرد فرارشته
های موجود در عرصه  ها، کاستی ماندگی در عرصه شناخت دورهای باطل بازتولید کننده عقب

الملل و غیره را در راستای یک  نشناسی، روابط بی شناسی، روان علوم اقتصاد، سیاست، جامعه
تا آنجا که به تجربه توسعه کشورمان مربوط . هدف معین، یعنی توسعه ملی به کمترین برساند

ها به نحو  های بسیار زیادی در این زمینه صورت گرفته اما متأسفانه این تالش شود، کوشش می
  .  قرار نگرفته استگیری و تخصیص منابع، مورد استفاده موثری در فرایندهای تصمیم

زمانی با انقالب صنعتی، نقطه عطف مهمی در  با توجه به اینکه دوره قاجار به اعتبار هم
شود و بسیاری از دگرگونیهای آن دوره، سرنوشت عملکرد اقتصادی  تاریخ کشورمان محسوب می

ایم تا در  ه اجتماعی ما را در زمانهای بعدی تحت تاثیر قرار داده است، در این مقاله کوشید–
 سیاسی و اجتماعی عملکرد اقتصادی در –های عمیق فرهنگی  نهایت اختصار به برخی ریشه

های  بر این اساس پیشنهادهایی نیز در زمینه ضرورت تدوین برنامه. کشورمان توجه نماییم
. ایم پژوهشی به منظور مواجهه عالمانه با پدیده تداوم توسعه نیافتگی کشورمان ارائه کرده

 به جلو برداشته ترهایی شایسته میدواریم با نقدها و اقدامات تکمیلی اندیشمندان کشورمان گاما
  . شود
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  تعریف فرهنگ. 2 -١
ای مانند فرهنگ از ابعاد و جهات گوناگون مورد توجه قرار گرفته است و کمتر  شاید کمتر واژه

ا، فرهنگ را معادل تعلیم و تربیت نامه دهخد لغت. مفهومی  به اندازه آن، موارد کاربرد روزانه دارد
از آن با عناوین علم و دانش، عقل و ادب، بزرگی و سنجیدگی یاد کرده و » برهان قاطع«دانسته و 

فرهنگ فارسی مرحوم دکتر محمد معین، آن را بیان از مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک 
  . قوم شمارده است

 گروه عمده تعاریف تشریحی، 6ت را در مجموعه تعاریفی که از فرهنگ ارائه شده اس
 از دیدگاه انسان i.اند بندی کرده تاریخی، هنجاری، روانشناختی، ساختاری و تکوینی طبقه

شناسان، فرهنگ، محتوایی شناختی دارد و ترکیبی از الگوهای رفتاری اکتسابی و عناصر 
. یر قرار می دهدموروثی و پذیرفته شده است که همه ادراک و احساس فردی را تحت تأث

شناسان اجتماعی، فرهنگ را یک فرایند صرفاً شناختی در نظر نمی گیرند بلکه آن را درک  روان
دانند و سرانجام، موضوع جامعه شناسی  رابطه میان ادراک و شناخت و رفتار مورد نظر می
طریق آثار  واسطه آنها از  های اجتماعی به فرهنگ، شناخت فرایندهایی است که جوامع یا گروه

 را انتخاب می کنند و برداشتها یا رفتارهای ها ارزششناسند،  نهادی، خودی را از بیگانه باز می
این فرایندها عمدتاً از طریق چهار نظام فرعی عقیدتی، ساختار اجتماعی، ساختار . معین دارند

  ii.پذیرد   اقتصادی و شخصیت صورت می-فنی
قتصاد نیز مانند هر نظام فرعی دیگر نظام اجتماعی، از به این ترتیب، کامالً مشخص است که ا

از این دیدگاه، فرهنگ را نوعی صنعتِ . فرهنگ تغذیه می کند و بر روی آن تاثیر متقابل دارد
 و تصریح شده است که توسعه فرهنگی را باید هم به عنوان ابزار و هم، iiiاند ساز دانسته صنعت

امر به نوبه خود، بیان از فرایندی است مبتنی بر این . ivهدف توسعه اقتصادی محسوب نمود
پویشی آگاهانه و بخردانه که هدف اساسی آن حفظ هویت ملی و فرهنگی و استفاده از همه 

 به این اعتبار برای کشورهای توسعه نیافته ، تاکید بر هویت v.نیروهای موجود در جامعه است
ی مزبور از طریق آن قادر شوند به جای آنکه فرهنگی ، بیانگر این اراده استوار است که کشورها

به بیان . گیرنده غیر فعال آن باشند، خودشان سازندهِ پرتوان توسعه گردند وسیله توسعه یا بهره
زا  دیگر، این هویت فرهنگی است که پیش از هر مفهوم دیگر بر ابتکار مستقل و توسعه درون

ی ها ارزشانطباق بیشتری با سنتهای فرهنگی و تاکید می کند و الگوهای توسعه به هر میزان که 
ویژه جوامع مورد نظر داشته باشند، دارای حیات طوالنی تر بوده و شانس باروری بیشتری 

بر این پایه، نادیده گرفتن این جنبه مهم در مطالعه کشورهای عقب مانده، . viخواهند داشت
در این زمینه باید به . viiی شده استنوعی بیراهه رفتن در الگوهای کالن توسعه اقتصادی ارزیاب

  :نکات زیر توجه نمود



  ن و اقتصادیموسسه مطالعات د
5

ی محیط مادی ، عوامل اقتصادی و حتی شاید ها تفاوتگوناگونی فرهنگها عمدتاً ناشی از .  1
طبیعت افرادی است که گروه مورد نظر را تشکیل می دهند و به این اعتبار، گوناگون بودن رفتار 

  .viiiانسانها را نیز می توان توضیح داد
 همین  توان یافت و به  نمیها ارزشدر هیچ فرهنگی، مجموعه همگونی از هنجارها و . 2

توجه به این واقعیت بسیار اساسی و مهم از . خاطر هیچ ساخت اجتماعی یکدستی وجود ندارد
از یک جهت، درک عمیق این واقعیت به ما کمک . ای ایفا می کند چند جهت نقش تعیین کننده

ی موجود، احساس انفعال و واخوردگی نداشته باشیم و ها واقعیتهده برخی می کند که از مشا
شناسان اجتماعی و  ترین آنها توسط روان بدانیم که با استفاده از تمهیداتی ـ که برخی از مهم

توان به انجام تغییراتی مناسب و  جامعه شناسان مورد مطالعه علمی قرار گرفته است ـ  می
یگر، این هشدار جدی نیز موضوعیت پیدا می کند که اگر ما به از سوی د. مطلوب دست زد

صورت ارادی ، آگاهانه و خالق اقدام به نقد و ارزیابی فرهنگ خود نکنیم و به فکر تغییرات 
 از این بستر مناسب – البته در چارچوب منافع خویش –اعتالبخش نباشیم، ممکن است دیگران 

  . استفاده کنند
آرمانی ـ که ناظر بر الگوهای رفتاری آشکار و به طور رسمی  باید میان فرهنگ .3

پذیرفته شده است ـ با آنچه که فرهنگ موجود نامیده می شود ـ و بیان از آن چیزی است که در 
این مسئله به ویژه . جریان زندگی روزمره خود عمالً با آن درگیر هستیم ـ تفاوت قایل شویم

 ها،عدم جداسازی مزبور می تواند منشأ بسیاری سوء تفاهمبرای جامعه ما دارای اهمیت است و 
  . های نادرست واعوجاجات گوناگون گردد گیری نتیجه

  
  تعریف توسعه . 3

در بیشتر تعاریف کلی از توسعه ملی، آن را بیان از باال رفتن توان مادی و معنوی نظام ملی 
 تغییرات اساسی است که باید  طور طبیعی مستلزم یک سلسله تحقق این امر به. ixاند دانسته

ساخت اجتماعی ، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی را متحول سازد و به تسریع رشد 
 بنابراین، باید با پراساد x. و ریشه کن کردن فقر مطلق بیانجامدها برابریاقتصادی ، کاهش نا

م متعالی، دستاورد میسرا نظریه پرداز برجسته هندی هم نظر بود که توسعه به عنوان یک مفهو
آید و  به حساب می) ایدئولوژی(ای چند بعدی است و به خودی خود یک مسلک  بشری و پدیده

شود، در محتوا و نمود دارای مختصات فرهنگی است و   دلیل آنکه دستاورد انسان محسوب می به
 که توسط ای است بهره هدف این توسعه، ایجاد زندگی پر. بر تحول سازمان یافته داللت دارد

ی فرهنگی خود ها ارزش را دستیابی فزاینده انسان به  فرهنگ تعریف می شود، بنابراین باید آن
 به این اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که ما اساساً چیزی به نام بعد فرهنگی توسعه نداریم xi.دانست

نند علم، بلکه توسعه، به خودی خود یک مفهوم فرهنگی است زیرا عناصر و اجزای فرهنگ ما
 در مجموع و در ها ارزشهای قومی، قوانین، نهادها، ایدئولوژی و  فناوری،  رسوم اخالقی، شیوه
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یک رابطه متعامل و کارکردی با یکدیگر سازنده فرهنگ هستند و نحوه عملکرد آنها در آخرین 
  . تحلیل ، سرنوشت توسعه ملی را رقم خواهد زد

به یک اعتبار سرنوشت توسعه ملی به طور کلی در به بیان دیگر، می توان ادعا نمود که 
گیری  الگوهای رفتاری سه گروه عمده است که عبارتند از نظام تصمیمگیری  گرو نحوه شکل

، نظام تولید و عرضه اندیشه و تفکر و فرهنگ و سرانجام نظام تقاضا و مصرف )دولت(
کرد و تعامل این سه گروه، منجر های فرهنگی، به طوری که تاثیرات متقابل و نحوه عمل فرآورده

 –شود و کارنامه اقتصادی   اجتماعی و اقتصادی می-به ایجاد اشکال خاصی از نهادهای فرهنگی
  . زند اجتماعی و فرهنگی کشور را رقم می

در ادامه این بررسی سعی خواهیم کرد که با پیگیری رفتارها و عملکرد هر یک از این 
توسعه نیافتگی کشورمان در دوره قاجاریه، چگونه از این زاویه سه گروه نشان دهیم که تداوم 

  .قابل توضیح خواهد بود
  

  دولتهای قاجار و توسعه ملی در ایران . 4
ی مرسوم در علم اقتصاد ، دخالت دولت در اقتصاد ایران ها شاخصبه زبان اقتصادی و بر اساس 

 باریر به طور متوسط به رقمی در طی قرن نوزدهم بسیار ناچیز بوده است و براساس محاسبات
بنا به روایت باریر، از کل این رقم بسیار ناچیز . گردد درصد تولید ناخالص ملی بالغ می2حدود 

درصد آن متعلق به درباریان بود که در قالب پرداختهای انتقالی به ایشان 50سهمی نزدیک به 
 بدین روی، xii.شد ای دیوانی میه درصد دیگر آن نیز مربوط به هزینه37بندی است و  قابل طبقه

 - داشت ای وجود می یتهای توسعهمسؤولشود که حتی اگر اندیشه و تفکری در باب  مالحظه می
 میزان منابع در دسترس و باقیمانده -ای وجود نداشت  مند و برنامه که دست کم به صورت نظام
لق به مفهوم ریاضی آن ای در دوره مزبور چیزی نزدیک به صفر مط برای انجام اقدامات توسعه

ترین ارکان بسیاری از فرآیندهای تناقض آلود در داخل ساخت  این مسئله یکی از مهم. است
  . ترین آنها اشاره خواهد شد حکومتی ایران است که در ادامه به برخی از مهم

، حکومت ایران با آنکه در )1800-1914(در سرتاسر دوره مورد بررسی چارلز عیسوی 
های خودکامگی بود و خود را صاحب مطلق همه حقوق قابل تصور نسبت  ترین نمونه طیزمره افرا

دانست در عین حال حتی نسبت به حکومتهای ترکیه و مصر از مرجعیت کمتری  به شهروندان می
نیروی . توانست اراده خود را بر اتباع خود، به ویژه عشایر تحمیل کند برخوردار بود و لذا نمی

 آن بسیار  ر ضعیف بود، تشکیالت اداری آن کارایی زیادی نداشت ، نظام مالینظامی آن بسیا
 به بیان دیگر، در عین xiii... .کهنه و فرسوده بود و نهاد تربیتی و آموزش آن روبه توسعه نرفته بود

شمرد اما در عمل  حال که حکومت خودکامه و مطلقه شاهان قاجار هیچ حریمی را محترم نمی
ی قابل توجهی رو به رو بود و در عین حال که خود را ها محدودیته خود با برای اعمال اراد

در زمینه امور . دانست ، برای خود هیچ تکلیفی قایل نبود صاحب مطلق همه حقوق قابل تصور می
ی ها سیستمرغم نقش تعیین کننده آب و  کند که علی زیربنایی نیز چارلز عیسوی تصریح می
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ی عظیم آبیاری ها سیستم دوره مزبور، در این زمینه نیز در مقایسه با آبیاری در اقتصاد ایران طی
مصر و هند و حتی در حد متوسط در ترکیه و عراق ، تا سالهای پس از جنگ جهانی اول در ایران 

افزاید در حالی که در ممالک دیگر، دولت  وی می. تقریباً کاری از سوی دولت انجام نشده است
رسد که در  گذاری کرده و به انجامش رسانده، به نظر می بیاری سرمایههای آ عمالً در همه طرح

ای نشان داده نشده  گذاری در این زمینه مورد غفلت قرار گرفته و حتی بدان عالقه ایران، سرمایه
  xiv.است

در زمینه حمایت از تولید داخلی نیز با توجه به مفاد قراردادهای گلستان و ترکمانچای 
اصل دول کامله الوداد، امتیازاتش به دیگران نیز تسری پیدا کرد، حداکثر که بعدها به موجب 

بنابراین، امکان . گردید درصد محدود می5عوارض گمرکی قابل وصول از همه اقالم وارداتی به 
تر از این مسئله نحوه برخورد حکومتگران با این  حمایت از تولیدات داخلی وجود نداشت، اما مهم

های دولت به  اعتنایی ده کتاب تاریخچه سی ساله بانک ملی ایران، منشأ بیموضوع است، نویسن
کند که اساساً دولت ایران در آن  شمارد و تاکید می ای را عنصر فکری می های توسعه یتمسؤول

زمان توجهی به مسئله مهم حمایت از تولیدات داخلی نداشت و شاید تحت تاثیر عقاید مربوط به 
موسسات داخلی را بیش بر سراسر دنیای آن روز حکومت داشت، حمایت از آزادی تجارت که کما

افزون بر این، تجار ایرانی نیز نسبت به بازرگانان خارجی در شرایط . دانست ضروری نمی
یافت  از جمله اینکه به کاالهای ایرانی که در داخل کشور نقل و انتقال می. نامساعدی قرارداشتند

های گلستان و ترکمانچای  حال آنکه محصوالت خارجی، طبق عهدنامهگرفت و  عوارضی تعلق می
در مواجهه با این شرایط، واکنشهایی از سوی نیروهای . xvاز پرداخت چنین عوارضی معاف بودند

عیسوی نقل . دانست  و پاسخگو نمیمسؤولداخلی صورت پذیرفت ولی دولت اساساً خود را 
ان کاشان یادداشتی به  شاه عرضه کردند و در آن از وی  تجار و بازرگان1844کند که در سال  می

خواستند تا از امر بازرگانی آنها که در نتیجه رواج کاالهای اروپایی در مملکت لطمه زیادی خورده 
کمی قبل از آن تجار تبریز به شاهزاده تظلم کرده بودند که واردات کاالهای . است، حمایت کند

رویه و مداوم کاالهای خارجی موجب زوال و کاهش   ورود بیاروپایی را تحریم کند، چرا که
از سوی دولت، هیچ پاسخی در قبال این تظلم داده نشد و . کاالهای تولیدی ایران شده بود

شگفت آنکه با توجه به ضعف عمومی و غفلت از اقتصادیات و شرایط تجاری و قراردادهایی که با 
تفکر و اندیشه اقتصادی، هیچ نوع عملی از سوی ی عمده منعقد شده بود و جو رایج ها قدرت

ی ها ویژگیشمار ، بخشی مربوط به  ی بیها تناقضها و  یتیمسؤول این بی. xviدولت انجام نشد
داران وقت ، برخی دیگر مربوط به ساختار سیاسی کشور و برخی نیز به تاثیرات  شخصی سرمایه

ی بزرگ از ها قدرتنیز به سوء استفاده و باالخره بخشی . متقابل میان این دو جنبه مربوط است
در ارتباط با نقش تعیین کننده ساخت سیاسی . شود این شیوه اداره حکومت در ایران مربوط می

 نویسنده -و به ویژه نحوه نگرش پادشاهان قاجار به مسئله پیشرفت و آبادانی کشور جیمزفریزر
به ایران سفر کرده ) ش. هـ1200-1201(  میالدی1822 تا 1821انگلیسی که در فاصله سالهای 

  : نویسد  درباره فتحعلی شاه می-است 
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او به ایران مانند وطن خود که باید آن را دوست داشته باشد و حفظ کند و ترقی دهد «
. اش معلوم نیست کند که مدت اجاره کند، بلکه به آن به چشم ملک استیجاری نگاه می نگاه نمی

از آنجا .  که تا هنگامی که در رأس قدرت است آن را غنیمت شمردداند رو بر خود فرض می از این
اند، در سراسر کشور، با مردم مانند ملت  انش تخت و تاج را با قهر و غلبه به دست آورده که خاند

کند و فکر و ذکر او همه این است که تا آنجا که ممکن است هرچه بیشتر از آنها  مغلوب رفتار می
  .»xviiپول بگیرد

واقعیت . دهد  سیاسی ایران نیز تا حدودی دالیل این الگوی رفتاری را توضیح میساختار
این است که ایل قاجار نیز مانند بیشتر خاندانهای حکومتی قبل از خود نه با اتکاء به مردم یا 

آمیز که با اتکا به قدرت جنگی به حکومت رسیده بود و بنابراین  های مسالمت حتی از طریق شیوه
. داد که ایل دیگری ناگهان از راه برسد و داستان کهنه را از نو تکرار کند  حتمال میهمواره ا

اعتنایی به مالحظات و مصالح بلند  بنابراین بسیاری از آنچه که تاکنون توضیح داده شد، مانند بی
ای ، جلب مشارکت  ی توسعهها سیاستهای زیربنایی،  گذاری مدت جامعه، به ویژه در امر سرمایه

ضمن آنکه این ساختار ویژه سیاسی، . ردم و از این قبیل، در این چارچوب قابل توضیح استم
ی درونی خاص خود را نیز به همراه داشته که آنها نیز به نوبه خود در ها تناقضتعارضها و 

که در چارچوب یک ساختار سلسله مراتبی فراگیر از شاه تا » ناامنی«چارچوب احساس فراگیر 
یک وجه بسیار . تواند درک و توضیح داده شود گرفت، می های اجتماعی را دربرمی الیهترین  پایین

شواهد حکایت از آن دارد که  . مهم دیگر در ساختار سیاسی ایران مسئله دوگانگی ویژه آن است
در طول تاریخ چند صد ساله گذشته ایران، اقوام مهاجر به اتکای قدرت جنگی خود حکومت را 

کردند، قدرت آنها تنها و تنها منبعث از سازمان جنگی و نظامی  ت ایران قبضه میدر سرتاسر فال
. داری نداشتند های پیچیده حکومتی و مملکت ای در زمینه ایالت جنگجو بود و ایشان هیچ تجربه

کردند و به این ترتیب  بنابراین، ناگزیر دست نیاز به سوی وزیران شهرنشین و ایرانی دراز می
های حکومت اقوام صحرانشین با سنن و رسوم اقوام ایرانی ،   و شیوهها روشآمیختگی امتزاج و 

  xviii.آورد پدیده حاکمیت سلطان صحرانشین و وزارت وزیر ایرانی را به وجود می
اگر وزیر لیاقت داشت، به . آمد ای به وجود می در اینجا نیز باز به نوبه خود تعارض ویژه

 صورت یک مدعی بالقوه و کانون جدید ناامنی برای قدرت کرد و به سرعت قدرت را قبضه می
شد و بنابراین، شاه ناگزیر به تصفیه او بود و اگر بی کفایت بود باز به دلیل دیگری  گر می شاه جلوه

  باید مورد تصفیه قرار – برانگیختن حساسیت مردم یا صاحبان نفوذ و تحریک ایشان به قیام –
کار بازتولید ناامنی در ساختار سیاسی کشور که به نوبه خود منجر به گیرد و این چنین بود ساز و 

ی چنین ها ویژگیبرای مثال، یکی از . گشت  فرهنگی و رفتاری خاص خود می–الگوهای فکری 
ها به دنبال تغییرات پی در پی  الگویی از مدیریت سیاسی، تغییرات پی در پی مالکیت

های فیزیکی با  های انسانی و سرمایه انباشت سرمایهحکومتهاست که در نتیجه آن فرایندهای 
در چنین ساختاری، ناپایداری و عدم استمرار به . شد های اساسی و معنی دار همراه می اختالل

لرد کرزن در کتاب . زند ها حرف اول را می ترین مانع هر گونه انباشت در همه عرصه مثابه مهم
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کند که در یکی از  نقل می) 41حید مازندرانی صفحه  ترجمه و–جلد دوم (ایران و قضیه ایران 
داران شمال خراسان به گفتگو نشست و خان  سفرهای خود به ایران با یکی از خوانین و زمین

چرا که در . قوچان از قدمت هشتصد ساله خاندان کرزن در انگلستان به شدت شگفت زده شد
 که به  یافت، حال آن  اقتصادی تغییر نمیهای ها مالکیت کشور انگلستان با آمدن و رفتن حکومت

های وی حاکم جدید  دنبال قتل حاکم سابق قوچان بدست سالطین قاجار و مصادره اموال و زمین
نکته دیگر این که در دستگاه حکومتی قاجار رسم بود که . xixصاحب مال و امالک او گردیده بود

توانست  رسید فقط می م و منصبی میاز یک سو به واسطه ساختار مسلط ناامنی ، هر کس به مقا
های گوناگون  یتمسؤولبه وابستگان و افراد فامیل و ایل و تبار خود اعتماد کند و آنها را به 

گشت، هیچ یک از اهل و عیال او در امان  بگمارد و از سوی دیگر هنگامی که ورق بخت او برمی
  . نبودند

سفله پروری، دم غنیمتی، تملق و این سیستم حکومت و ساختار سیاسی، ناگزیر مروج 
تر و قابل  ها را پناهگاهی امن ی مسلط، خارجیها قدرتچاپلوسی و ریاکاری بود و با توجه به نقش 

توان یک الگوی مشخص و با یک  بی تردید، این الگوی رفتاری را نمی. ساخت اعتمادتر می
ر گرفت که بر حسب قدرت ، چارچوب دقیق در نظر گرفت بلکه باید آن را به صورت طیفی در نظ

  . داد دانش ، اراده و نوع مسائل مبتال به، قشرهای گوناگون اجتماعی را تحت تاثیر قرار می
شاید بتوان ادعا کرد که در توضیح علل کندی بیش از حد فرایند توسعه در ایران، با یک 

تادگی کشورمان را با اف نگاه تاریخی، هیچ عاملی به اندازه عنصر ناامنی قادر نیست مسئله عقب
  . ضوابط علمی تبیین کند

از جنبه سیاسی، فقدان آزادی راه را بر هرگونه تالش مسالمت آمیز برای دستیابی به 
ها، ترجیح  ها و ناراحتی بنابراین، افراد لزوماً به سمت انباشت عقده. قدرت سد کرده است

ویانه برای حل مسئله و در نهایت کاری و مقاومت منفی بجای برخورد آشکار و مسالمت ج پنهان
احساس ناپایداری به این . شوند متمرکز کردن کل انرژی خود در جهت براندازی کشیده می

فشرد و خلق و خوی  های حاکم  در ایران را می ترتیب گریبان بیشتر قریب به اتفاق خاندان
لق، غارتگری را در دستور اطمینانی مط به طوری که از یک سو به دلیل بی. کرد خاصی را ایجاد می
دادند و از سوی دیگر تمایل به کارهای نمایشی و کوتاه مدت و پرهیز از انجام  کار خود قرار می

رحمانه در برابر عامه مردم نیز از سوی  ی بیها شرواعمال . شد کارهای بنیادی، امری طبیعی می
ی مولد و ها فعالیتهادسازی، ایشان زمینه هرگونه تالش برای نوآوری، زیربناسازی، مشارکت، ن

ساخت و منجر به قطبی شدن جامعه از نظر همه مظاهر  ها را محدود می انباشت آشکار سرمایه
شد و حرکتهای براندازی را برای تغییر شرایط،  قدرت، خواه اقتصادی و خواه سیاسی می

 فیزیکی با های انسانی و ساخت و بنابراین، فرایندهای انباشت سرمایه ناپذیر می اجتناب
این مسئله چنان که گفته شد آثار خود را به . ٢٠گشت ی جدی در عمل رو به رو میها دشواری

ساخت که در  اشکال گوناگون بر روی نهادهای مردمی و الگوهای رفتاری ایشان نیز منعکس می
  . شود ادامه بحث و در چارچوب قلمروهای مورد بحث به این جنبه از مسئله نیز پرداخته می
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  نظام تولید اندیشه .  5

های  در طول تاریخ پس از اسالم ، به ویژه از عهد صفویه به بعد ، همواره روحانیون یکی از کانون
ای  شوند و از جایگاه اجتماعی ویژه اصلی تولید و عرضه اندیشه و تفکر و فرهنگ محسوب می

ل مهم کشوری و موضوعات برخوردار هستند به طوری که به ویژه در دوره قاجار در بیشتر مسائ
های   اجتماعی، طرف مشورت شاهان قاجار بودند و حتی در اختالفات و کشمکش–سیاسی 

برخی از ایشان منابع مالی ارزشمندی . گرفتند داخلی شاهزادگان قاجار، وصی و شفیع قرار می
ن در دوره همچنی. شد نیازی آنان از دربار قاجار می در اختیار داشتند که این موضوع سبب بی

قاجار اداره محاکم شرع در اختیار روحانیون بود و تنها پس از امضای معاهده ترکمانچای و اجرای 
  .های جدایی محاکم عرف از محاکم شرع فراهم شد اصل کاپیتوالسیون، زمینه

اما به طور کلی روحانیون شیعه ، چه اخباری و چه اصولی ، شاهان و سالطین را غاصب 
تردیدی نیست که این رویکرد با میراث کهن و سنتی اعتقاد شیعه به . ٢١تنددانس حکومت می

اصول انحصار حق حکومت امام معصوم در جامعه اسالمی و غاصب انگاشتن حکومت غیر معصوم 
به ویژه در زمان غیبت و انتظار آرمانی ظهور و رجعت امام غایب و تشکیل تنها حکومت عدل 

رود که اندیشه غصب   به طور طبیعی انتظار می٢٢.کم داشتجهانی در آخر زمان پیوندی مح
اما . حکومت در زمان غیبت، به صورت نظری به انکار مشروعیت و حقانیت وضع موجود بیانجامد

های فردی، ملی و  از جنبه» ناامنی« که بعضاً در چارچوب بحث احساس -ای از مالحظات  مجموعه
های اجرایی و عملی در این زمینه  تجدیدنظر طلبی موجب برخی -گیرد  المللی قرار می بین

 و - که نیست - البته نباید تصور کرد که مسئله محدود و منحصر به همین جنبه باشد . گشت
ی نظری و عملی برای تشکیل حکومت در ها محدودیتباید در زمینه دیگر عوامل به ویژه از 

  . چارچوب فقه سنتی مرسوم آن دوران نیز یاد کرد
ترین تحوالتی که به لحاظ نظری راه را برای برخی تجدید نظرها در این   مهمیکی از

زمان با زوال سلسله زندیه و  زمینه هموار ساخت، تفوق محسوس علمای اصولی بر اخباریون، هم
چون و چرا به احادیث و  اخباریون معتقد به استناد بی. به قدرت رسیدن قاجارها در ایران بود

ت و کتاب بودند و روحانیون را از دخالت در امور اجتماعی و سیاسی منع ضرورت تکیه بر سن
کردند در حالی که اصولیون ادله احکام دین را کتاب، سنت، عقل و اجماع قرار دادند و برای  می

این گروه در مقام تعارض میان دلیل عقلی . علما و مجتهدین شیعه، رسالت اجتماعی قایل شدند
  ٢٣.دانستند را مقدم میو نقلی ، دلیل عقلی 

روحانیون در عین حال که به لحاظ نظری . ها بود نکته مهم بعدی، مسئله تهدید خارجی
توانستند سازگاری داشته باشند به اعتبار شرایط اضطراری و ترس  به هرحال با حاکمان وقت نمی

جدیدنظر کردند و از تسلط اجانب بر داراالسالم، در عمل نسبت به نظریه مزبور تا حدود زیادی ت
مواجهه با مشکالت و تهدیدهای دیگر از قبیل ظهور فرق ضاله نیز ایشان را به طرزی ویژه به 

های ایران و روس و حوادث بعد از آن در این  اما تردیدی نیست که جنگ. حکومت نزدیک ساخت
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نبه و یک حالت ت» هنگامه روس«زمینه یک نقطه عطف بسیار مهم است و به اصطالح آن زمان 
نکته مهم این است که با وجود این تنبه، از جنبه فکری، تحوالت و . ٢٤انفعال بنیادی برانگیخت

دستاوردهای دوران رنسانس به بعد در اروپا دست کم به صورت زیربنایی و بنیادی هنوز جلب 
ترین  های موجود در کشور، همچنان کوچک نظر ایشان را نکرد و در عرصه روش علمی و کاستی

به طوری که در زمان ترجمه رساله دکارت که به همت کنت دوگابینو . کردند مشکلی احساس نمی
اگرچه به فضل «: کند که زار صورت پذیرفت، مترجم ایرانی در مقدمه تصریح می و با کمک ملّا الله

ز این العز واالقتدار در این دولت جاوید آیت موجود و ا الهی، حکمای عالی مقدار ما و علمای ذوی
تألیفات مستغنی هستند و اگرچه سها در برابر آفتاب ظهوری ندارد و موج حصیر با نقش حریر 
جلوه نیارد، معذلک چون به حکم حکمت و فراست وجود هر شیئی بر عدمش و علم هرچیز بر 

به استعانت و همزیستی یکدیگر . . .  جهلش شرف دارد و هیچ چیز در دنیا بی فایده نخواهد بود 
  ٢٥.»اب مزبور را به لفظ واضح و آسان ترجمه نموده که مفهوم عامه باشدکت

به هر حال در چارچوب بحث نحوه مواجهه علما با پادشاهان و به طور کلی مسئله 
حکومت در عصر غیبت، به واسطه برداشتی که از ابعاد و نوع شرایط ، درجه اضطرار و دیگر 

ای از مشروعیت قایل نشدن برای  ها با فاصله دیدگاهای از  مسایل وجود داشت، با طیف گسترده
دهد و گاه در این  شاهان قاجار تا مرتبه ظل اللهی و نیابت امام زمان برای آنها را پوشش می

اند که جز از طریق برقراری انس تاریخی با آن  زمینه برخی از علما چنان بی محابا قلم زده
حال وقتی در سطح نخبگان فکری جامعه درباره به هر. ٢٦شرایط، درک آن بسیار دشوار است

هایی در این طیف بسیار وسیع وجود داشته باشد که   دیدگاه– سلطنت و شاهان –ای  پدیده
دامنه آن از غاصب و جائر بودن تا مرز ظل اللهی است، روشن است که در عرصه رفتارهای 

این موضوع از آن جهت . داجتماعی عامه مردم از چه الگوهای رفتاری برخوردار خواهند ش
در فرهنگ دینی، پشتوانه » تقیه« یافت که  با دستکاری و تحریف مفهوم  اهمیت بیشتری می

  .گشت کافی تئوریک هم برای اقدامات گاه بسیار غیر متعارف فراهم می
 فرهنگی، روشنفکران –کنندگان تولیدات فکری قطب دیگر اندیشه ورزان و عرضه

برای این گروه . دهند ابل توجهی از ایشان را نیز روحانیون تشکیل میهستند که البته بخش ق
های ایران و روس یک نقطه عطف بسیار مهم است، زیرا گرچه جنگ مزبور بیشترین  نیز جنگ

تاثیر را در درجه اول بر عباس میرزا گذاشت که مستقیماً در معرکه نبرد درگیر بود، اما مجموعه 
 زمینه سازی برای ترجمه آثاری چون تاریخ پطرکبیر تألیف ولتر و عظمت  از اقدام به-اقدامات او 

های علمی  افتادگی و انحطاط امپراطوری روم نوشته ادوارد گیبسون تا تالش برای رفع برخی عقب
 فنی کشور در زمینه تسلیحات و از اندیشه جذب مهاجران خارجی متخصص و احداث –

ای برای جریان   نقش و اثر تعیین کننده-جو به فرنگ رفته تا اعزام دانش های پیش کارخانه
ای  توان فهرست بلند باالیی از کسانی که با انگیزه روشنفکری ایران داشته است، عالوه بر آن می

دینی یا ملی، خود به طور مستقل جریان فکری جدیدی به راه انداختند را نیز یاد کرد که بی 
از نخستین گزارشی که . درخشد ید جمال الدین اسد آبادی میتردید در رأس همه آنها نام س
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رساله مسیر طالبی بالد افرنجی تألیف (توسط یک ایرانی درباره انقالب فرانسه انتشار یافت 
تا انقالب مشروطیت، آنچه که بیش از هر چیز برای این گروه ) 1779ابوطالب اصفهانی در سال 

 فنی  –ی شگرف علمی ها پیشرفتلمانی و در درجه دوم جالب بوده است در درجه اول نظام پار
یی بس مهم در ذهن ایشان به وجود آورده بود و البته در زمینه نحوه ها پرسشاروپا بوده که 

ای از واکنشها در میان این گروه قابل   طیف وسیع و گستردهها پرسشمواجهه با آن موارد و این 
  .مشاهده است

و سپس دیگر مدارس عالی که عمدتاً در خدمت تربیت در واقع، از تأسیس دارالفنون 
کادر اداری و نظامی برای دستگاه دولت بوده تا تأسیس مدارس ابتدایی و متوسطه جدید که 

شد و تأسیس لژهای فراماسونری،  های مذهبی اداره می ها و بیشتر میسیون عمدتاً توسط خارجی
  . ی پیدا کردا ارتباط فرهنگی میان ایران و غرب ابعاد بی سابقه

ها اساساً تالش برای  های فکری اولیه، هدف ایران و ایرانیان در این تماس در کوشش
 اجتماعی و اقتصادی نیز پیدا –ها ابعاد سیاسی  ، ولی بعدها خواسته٢٧کسب قدرت نظامی بود

بیشتر روشنفکران آن دوره جز برخی موارد استثنایی، نخست چاره را در تقلید محض . کرد
اما در میان خود ایشان به تدریج، .  و سپس به طرح مسایل و مشکالت ایران پرداختنددیدند

ترین محور آن هم سرخوردگی روشنفکران هوشمندتر از برخی  انشقاق جدی پدید آمد و مهم
. اند اند اما در عمل مشکلی بر مشکالت افزوده تحصیلکردگان فرنگی است که مایه امید ملت بوده

استخفاف ملت و : معلومات آنها به دوچیز حصر شده«: نویسد اله مجدیه میمجدالملک در رس
ها چه ماده انسانند که  این ژاپنی« : نویسد ای نیز با تأثر می العابدین مراغه و زین» .تخطئه دولت

هزاران طلبه به فرنگستان جهت تحصیل علوم متنوعه فرستاده بعد از مراجعت هیچ یک تقلید 
طالبوف نیز تعابیری نزدیک به همین مضامین ٢٨.»قاید خود را تغییر ندادندفرنگی نکردند و ع

ادبی و هرزگی بعضی فرنگی مĤبان ضاله که عوض انتشار معارف و تربیت  کند که بی دارد و گله می
خوابند و به اهالی و رجال به  هموطنان بعد از مراجعت از فرنگستان، زیر خم شراب ارامنه می

به هر حال، در مجموع این طیف . شود ، گاه غیر قابل تحمل می٢٩کنند چشم حقارت نظر می
  :وسیع روشنفکران در زمینه راه حلهای پیشنهادی به سه گروه عمده قابل تقسیم هستند

دانند، گروه دیگر توجه به تعلیم و تربیت جوانان را  گروهی قانون را چاره همه دردها می
کنند و سرانجام همه را در لزوم  از سیاست را مطرح میکنند، گروه سوم جدایی دین  توصیه می

بینی در فهم  باید اضافه کرد که تک سبب. بینیم  زبان می مبارزه با وابستگی اقتصادی هم
ترین ویژگی مشترک همه آنهاست و شاید تنها  های پیشنهادی برجسته حل مشکالت و نیز راه

 نقد فلسفه نیچریه و  بازگشت تری مانندیالدین اسدآبادی است که محورهای بنیاد سید جمال
پرستی کورکورانه و تقلید محض،  به اسالم و پاک کردن اسالم از خرافات، محکوم کردن سنت

های علوم و فنون جدید را به  ضرورت اتحاد اسالمی، مبارزه با استبداد و ضرورت شناخت بینان
  ٣٠.کند پاریس گوشزد میچاپ » الوثقی ةعرو«مند، همواره در روزنامه  صورت نظام
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بخش عظیمی از این افراد با حفظ مواضع خویش به همراه روحانیت در نهضت مشروطیت 
فعال شدند اما با مشاهده پیامدهای حرکت مشروطه امیدشان از اصالحات تدریجی پارلمانی و 

 برابر های پنهان و آشکار دمکراسی در قطع شد و نزد ایشان، جاذبه) ایجاد عدالتخانه(قضایی 
و به تدریج همگی، ضعف اساسی جامعه ٣١ی خشن جامعه عقب مانده ایران رنگ باختها واقعیت

را که منجر به شکست مشروطه شد، فقدان احساسات ناسیونالیستی و خصلت قبیلگی و ایلی 
ماندگی در کشور دانستند که همه عالیق  حاکم بر جامعه ایران به عنوان ریشه اصلی تداوم عقب

برای نمونه، حتی عارف قزوینی با . ساخت لیستی را در حد تعصب به قبیله و ایل متزل میناسیونا
  : نویسد نوعی انتقاد از خود می

دانست وطن  ام که ایرانی از ده هزار نفر یک نفرش نمی من وقتی تصنیف وطنی ساخته« 
  ٣٢».ه شده باشدکردند وطن شهر یا دهی است که انسان در آنجا زایید تنها تصور می. یعنی چه

اما مسئله بسیار مهم آن است که عنصر نگاه به خارج و مبنا قرار دادن تحوالت غرب 
. برای هرگونه ارزیابی از مسائل ایران، در ذهن بسیاری از عناصر تاثیرگذار همچنان محفوظ است

تنها در دوره پس از مشروطه است که موضوع بحث البته همچنان با همان رویکرد تک 
بینی، تغییر کرد و دست کم برخی از روشنفکران به این نتیجه رسیدند که رمز و راز  سبب

پیشرفت و آبادانی غرب را نه تنها در نظام نمایندگی و مجلس بلکه در تحول بنیادی آنها در نحوه 
 –نگرش به انسان و جهان همراه با یگانگی ملی کشورهای غرب و الگوی سازماندهی اجتماعی 

افزون بر این، تامین نظم و امنیت .  ملت است، باید جست–کشورها که بر پایه دولت سیاسی این 
های اقتصاد کشور به  پذیر شود و چرخ  که داد و ستد و مبادله کاال امکان در داخل کشور برای آن

 که ٣٣ویژه محافل تجاری بود ترین قشرهای شهرنشین به  های مبرم وسیع راه افتد، از خواست
ورزان و  ن نداشت و به این ترتیب شکاف میان نخبگان و اندیشهمسؤوال در میان پاسخگویی

با این . ها راه را بر اثربخشی عملی ایده آنها بست دولت و استمرار پدیده ناامنی در همه عرصه
های مشترک مزبور منشأ نزدیکی تدریجی روحانیون زمان آگاه، روشنفکران متکی  وجود، زمینه

های آتی  ها و نهضت شد که آثار آن در حرکت دیگر از نیروهای موثر اجتماعی میبه نفس و برخی 
  . اجتماعی قابل مشاهده است

  های فرهنگی نظام تقاضا و مصرف فرآورده . 6
رفت و حتی در طی دوره مشروطه و   که برای توده مردم به کار می» رعیت«شاید توجه به لفظ 

سوادی در کشورمان به اندازه کافی برای  میزان باالی بیسالها پس از آن نیز رایج بود و نیز 
کافی است توجه کنیم که در آستانه . توضیح نقش دنباله روانه اکثریت قاطع مردم گویا باشد

های  درصد از نیروی کار انسانی در بخش کشاورزی متمرکز بود و فرآورده90انقالب مشروطیت 
داد و نیمی از صادرات کشور از  لص ملی را تشکیل می درصد از تولید ناخا90 تا 80کشاورزی بین 

انقالب مشروطه، موجی از امید برای روستاییان و . ٣٤گردید محصوالت خام کشاورزی تأمین می
کشاورزان      به وجود آورد که البته با پرداخت هزینه انسانی بسیار سنگین از سوی ایشان به 

ت انقالبی دهقانی در کشورمان به سرعت از بین هایی از جریانا واسطه سرکوب و کشتار گروه
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توان از نقش تعیین کننده دو گروه قبلی یعنی روحانیون سنتی و  رفت ولی در هر حال نمی
دادند و نیز ساخت  ای نظام پاداش و تنبیه اجتماعی را شکل می روشنفکران که هریک به گونه

ای که به صورت موانعی  ری ویژهگیری الگوهای رفتا  اقتصادی کشور در شکل–مسلط سیاسی 
  . بزرگ بر سر راه توسعه ملی ایران قرار گرفت، غفلت نمود

، در ادامه  صرفنظر از استثناهایی که درمیان هریک از این سه گروه همواره وجود داشته
ترین موانع فرهنگی توسعه ملی که در چارچوب یک ساخت نظام کنش متقابل و  این بحث، مهم
 اجتماعی و اقتصادی کشور شکل گرفت و به تدریج تنونمندتر هم –رایط سیاسی در تعامل با ش

البته باید توجه شود که به طور کلی این موانع بیش از هر عامل دیگری . کنیم  شد را مطرح می
تحت تاثیر دو عنصر استبداد و استعمار زدگی قرار دارند که جا دارد در فرصتی دیگر با تفصیل 

  .اشته شوندبیشتر به بحث گذ
  دالل صفتی) الف 

در مقاله خانم لمبتون که در کتاب تاریخ اقتصادی ایران نوشته چارلز عیسوی انعکاس یافته 
های میانی ایران بر تمام شئون اجتماعی  در تاریخ سده) سلطنت(تصریح شده که قدرت مطلقه 

: فه کرده است کهرفت و سپس اضا گذاشت و یکی از موانع رشد اقتصادی به شمار می اثر می
  . »الی بسیاری از مسائل خوابیده باشد شاید هم همین مسئله امروزه روز هم در البه«

شک واضح  ترین آثار اجتماعی این مسئله، ترویج دالل صفتی باشد، بی شاید یکی از مهم
است که باید میان یک فعالیت ضروری اقتصادی به نام بازرگانی و تجارت در یک چارچوب سالم 

شود تمایز   قانونمند و نظام یافته، با آنچه که به اسم تجارت در یک جامعه استبداد زده انجام میو
اما آنچه . ٣٥شماری از آن وجود دارد اند و در تاریخ اقتصادی ما شواهد بی قایل شد، که البته شده

قاله گابینو در م. تر است حاکمیت یافتن فرهنگ داللی است که از این عارضه اقتصادی با اهمیت
گشاست و نیاز به هرگونه  در کتاب چارلز عیسوی مطلبی آمده است که در این زمینه کامالً راه

  :نوشته است وی . سازد توضیح اضافی را منتفی می
رسد شغل داللی با مزاج ایرانی سازگار است، داللی مستلزم زرنگی زیاد،   نظر می به«

سه، بردباری و شناخت درون و خصوصیات انسانی مهارت و سرعت عمل، پررویی و نیروی وسو
ها از  ها و شیرازی تمام ایرانیان خصوصاً اصفهانی. این شغل نوعی مکتب تجربه و خرد است. است

  ٣٦.»شوند زاده می مادر، دالل
پذیری،  یتمسؤولیت ناشناسی و فرار از مسؤولخواهی همراه با  هایی مانند زیاده پدیده

ی زود بازده، پر بازده و کم خطر و کم ها فعالیتبی و محور قرار گرفتن دم غنیمتی، هرهری مذه
در چارچوب یک ساخت . ای نیاز دارد ها که هریک به بحث تفصیلی جداگانه زحمت در همه عرصه

  . کند ای کمک می نظام کنش متقابل به بازتولید این فرهنگ شوم و ضد توسعه
  توطئه اندیشی)  ب 

کسی که به توهم توطئه مبتالست همه . ی روانی فردی و جمعی استتوهم توطئه، نوعی بیمار
وقایع عمده سیاسی و سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی را در دست پنهان و قدرتمند سیاست 
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داند و  های مخوف سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی وابسته به آن سیاست می بیگانه و سازمان
ای جن و  شب بازی و بازیگران افسانه کان خیمهپندارد که همه رجال کشور همچون عروس می

کسی که به توهم توطئه . ای از خود ندارند کنند و اراده پری از پس پرده و با اشاره آنها حرکت می
  ٣٧.مبتالست به نظر خود ایمان و اعتقاد دارد و بر این باور است که تو مو را بینی و من پیچش مو

 اشکال توطئه اندیشی این نیست که رویکرد مزبور، باید به این نکته مهم توجه کرد که
دهد که اگر چنین بود، عین  بخشی از واقعیت خارجی به نام توطئه را مورد توجه قرار می

شود و بر همه امور و  بلکه اشکال آن است که توطئه در این نحوه نگرش مطلق می. بینی بود واقع
  .پندارداختیار و تسلیم محض میی بومی را بیهاکند و انسان شئونات سیطره خود را اعمال می

 اجتماعی موضوعیت پیدا کردن –های تاریخی  در چارچوب بحث حاضر، مستقل از زمینه
ها و نحوه داد و ستد  این اندیشه و سازوکارهای مناسب پیشنهادی برای برطرف کردن آن، زمینه

ترین اشکال   این فرهنگ، مهمعناصر استبداد داخلی و استعمار خارجی برای گسترش و تعمیق
توان آن را چیزی جز  رغم ظاهر انتقادی و رادیکال آن، در عمل نمی این رویکرد آن است که علی

ایدئولوژی تسلیم در نظر گرفت به طوری که به اسم حساسیت نسبت به توطئه، عمالً راه را برای 
  .سازد تحقق آن هموار می

  ضعف فرهنگ مکتوب) ج 
های  دهد که نسبت به اولویت فرایندهای انباشت سرمایه ر کسی به خود اجازه میامروز دیگر کمت

تحقق فرایند مزبور موکول و . انسانی و نقش تعیین کننده آن در توسعه ملی، ابراز تردید نماید
های   سیاسی مناسبی است که اندیشمندان، جرئت ابراز یافته-مشروط به وجود زمینه اجتماعی

  . ته باشندعلمی خود را داش
های الزم برای ابراز  در یک ساختار سیاسی خودکامه و شرایط اجتماعی ناامن، زمینه

ای به یک عامل  در هر زمینه و رشته» دانستن«شود و در این شرایط  ها بسیار محدود می یافته
نکته جالب در این زمینه این است که حتی اگر . شود تهدید کننده برای فرد دانا تبدیل می

نستن فرد دانا در زمان الف به مذاق سلطان خوش آید و دربردارنده خطر خاصی نباشد، هیچ دا
زیرا در یک . تضمینی وجود ندارد که این شرایط تا چند وقت دیگر دوام و پایداری داشته باشد

 از هر نوع که باشد –ساختار ناامن و اکنون زده، باالترین سطوح ناامنی در باالترین سطوح قدرت 
این شرایط . ها در آن سطوح نیز معموالً بسیار پرتنش و پرتلفات است جایی  وجود دارد و جابه–

موجب شده است که اندیشمندان ترجیح دهند به جای مکتوب کردن دستاوردهای علمی خود و 
ایجاد فرصت برای نسل حاضر و نسل آتی برای استفاده گسترده و عملی از آن دستاوردها، به 

به این ترتیب جامعه، عرصه بسیار .  آموزشی و تربیت شاگردان خاص اکتفا کنندنظام شفاهی
کند و ای بسا با مرگ یک عالم، همه  های علمی پیدا می محدودی برای استفاده از ثمرات تالش

گنجینه ذخایر علمی او نیز با خودش و از طریق آنچه که در صندوقچه سینه نهاده دفن شود و به 
پایان  های انسانی جای خود را به فرایندهای بی م افزایی علمی و انباشت سرمایهاین ترتیب، بر ه

دهد که برای آشنایی با هر مسئله تالش شخصی و از نقطه صفر اجتناب  آزمون و خطایی می
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ای،  دهد که برای شناخت هر موضوع یا مسئله در نتیجه، هر کس ترجیح می. شود ناپذیر می
به این ترتیب هر نسل به جای آن که نقطه عزیمت حرکت خود را خودش آن را تجربه کند و 

در عین حال از آنجا که . های نسل قبل قرار دهد، ناگزیر باید از نقطه صفر آغاز کند بلندای شانه
ها خواه انسانی و خواه  در یک ساخت ناامن، اصل بر پنهان سازی است و آشکار شدن سرمایه

ر گرفتن یا برانگیختن طمعِ طمع ورزان خواهد بود، طبیعی مادی به معنی در معرض هجوم قرا
است که در چنین ساختاری، در قلمرو اقتصاد، داللی اصالت یابد که هم پربازده است، هم 

، این )آیند چون ثروتها در این شرایط کمتر استقرار یافته و به چشم می(زودبازده و هم کم خطر 
کند و در فرایند بعدی و  ویکرد توطئه گرایی را ایجاب میها ر نظام به طور خودکار در همه عرصه

کند و  در چارچوب یک ساخت نظام کنش متقابل، این هر سه یکدیگر را تقویت و بازتولید می
) در گستره عمق( و تداوم – نسبت به تحوالت زمان –جامعه نیز بهای درجازدن دایمی 

  . ماندگی را برای این شرایط خواهد پرداخت عقب
  : سخن پایانی.7

های زندگی اجتماعی ایرانیان در نهایت  تنیدگی همه جنبه در این مقاله تالش گردید تا درهم
های چنین رویکردی آن است که ما را از هر نوع  یکی از داللت. اختصار نشان داده شود

روشنی دارد و به  انگاری و نگاه انتزاعی یا یک سویه به مسئله توسعه نیافتگی بر حذر می مطلق
ها را ناشی از  دهد که صرف محکوم ساختن استبداد یا اینکه همه مسائل و نارسایی نشان می

گشا باید ابتدا همه  های مؤثر و راه حل استعمار بدانیم به هیچ وجه کافی نیست و در ارائه راه
ذ عوامل و نیروهای موثر بر یک رفتار یا عملکرد معین را شناسایی کرد و سپس به جای اتخا

، سازوکارهای باز تولید کننده ». . . باید چنین شود یا «رویکردهای خطابی و عمدتاً آمرانه که
شوند را به درستی شناخت و سرانجام با تکیه  فرایندهایی که مانع پیشبرد اهداف توسعه ملی می

بر تاریخ، جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی، چگونگی حل و فصل هر مشکل را به درستی نشان 
  .ادد

دار و پیچیده، باید متناسب با  پیام محوری این مقاله آن است که با مسائل بسیار ریشه
گستره و عمق آنها برخورد نمود و در این میانه به همان اندازه که مطالعه و شناخت رفتارهای 

  . ناپذیر است دولت ضروری است، شناخت فرهنگ و الگوهای رفتاری مسلط بر جامعه نیز اجتناب
شود، پوالک به روشنی برخی سازوکارهای بازتولید روحیه  آنجا که به دولت مربوط میتا 

ناپذیری تشدید ناامنی را همراه با دالیل ترجیح استبداد از  غارتی در میان دولتمردان و اجتناب
  :سوی مردم نشان داده است

، نامزد حکومت. کند دولت به صورت رسمی در واگذاری شغل حکومت، معامله می«
 به شخص – چهارصد و هشتاد هزار فرانک –پیشاپیش باید مبلغی در حدود چهل هزار تومان 

شاه بپردازد و همین مبلغ را نیز اگر نه بیشتر باید صرف خرید هدایا برای مادر شاه، وزراء 
ها و چیزهای دیگری کرد که آن هم برای ایجاد تجملی که الزم به نظر  مستوفیان دولت، فراش

وی ناگزیر پول برای این مخارج را با تعهد بهره گزاف . و نیز متضمن مخارج گزافی استرسد  می
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خوب حال چون انتصابش فقط برای مدت محدود یک سال، یعنی . کند  درصد تامین می40 تا 18
گذاری  کوشد در همان سال اول نه تنها کل مبلغ سرمایه از این نوروز تا نوروز بعدی است پس می

رداند بلکه برای خود نیز ثروتی به چنگ آورد، چه اطمینان ندارد که دولت پس از شده را برگ
انقضای دوره حکومتش وی را به حق یا ناحق پای میز محاسبه نکشد و وی مجبور نباشد که 

به همین دلیل مالیات دهندگان ترجیح . گناهی خود را با بازپرداخت مبالغ هنگفتی تامین کند بی
ن حاکم مدتی مدید بر سرکار بماند تا این که او را به سرعت با حاکم بهتری دهند که بدتری می

  ٣٨.»شده است» سیر«دانند، اقالً  زیرا اولی، چنان که همه می. عوض کنند
ابوطالب بهبهانی نشان داده است که این تغییرات پی در پی از یک سو منجر به صدور 

ردان شده و از سوی دیگر منجر به ظهور های تحقق نیافته از سوی دولتم انبوهی از وعده
ای که نوعی  به گونه. گردد ی شتابزده، متناقض و همواره در حال تغییر میها سیاستتصمیمات و 

» اقوال اولیای دولت ایران در انظار خارجه و داخله«اعتباری  اعتمادی به نهاد دولت و بی بی
  ٣٩.گردد می

ای، گسترش و تعمیق فساد مالی است و  طهضاب ترین عارضه این هرج و مرج و بی فوری
توان در نهادهایی مشاهده کرد که بنا به تعریف،  های این مسئله را نیز می بارزترین وجوه و جلوه

  :باید مرجع تظلم خواهی مردم باشند
دارد و  داروغه هر شهر به قدری بی مروت است که حتی از عارض هم رشوه ماخوذ می«

 عارض مشارالیه چون رفتار داروغه بی مروت را نسبت به محبوسین به افتد که بیشتر اتفاق می
کند که او یکی از آن  کش او می الفور مبلغی پیش کند، فی درجه بسیار سخت مالحظه می

   ٤٠.»ها را مستخلص سازد بدبخت
  : کند که پوالک با مشاهده چنین وضعی پا را از این هم فراتر نهاده و ادعا می

پلیس به صورتی پنهانی در دست دزدان است به صورتی که هرگاه در تهران دست «
منتهی عیب . توانند از نظرش پنهان بمانند  اندرکاران هیچ سرقتی نمی پلیس جداً بخواهد، دست

کار آن است که پلیس با دزدان دست به یکی است و به همین دلیل در چنین مواردی نفعش 
   ٤١.»یق و تجسس بپردازدکند که درست و حسابی به تحق ایجاب نمی

شویم که  های مردم، با نوعی فروپاشی نهادی مواجه می گاه و به این ترتیب در عرصه تکیه
ی ها واقعیتبرای مثال حاج سیاح در بیان . سازد ناپذیر می اتخاذ رویکرد همه یا هیچ را اجتناب

  :نویسد مربوط به عمق فساد در دستگاه حکومتی دردمندانه می
خواهد  خان می بلکه سیر حکم را مثالً رضاقلی. ابداً رسیدگی در بین نیست! نترسید«

نویسد، شاه مهر  خواهد می السلطان می امین. کند مالحظه مهر می السلطان بی نویسد، امین می
خان میرزا جعفرخان  خان است، رضاقلی السلطان رضاقلی السلطان است، امین شاه امین... کند  می

   ٤٢»...است و
  :نویسد در جای دیگری از خاطرات خود میوی 
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خبری شاه و دادن رشوه به صدراعظم از مواخذه و  این حکام و امرا چنان از بابت بی. . . 
دانند مواخذه و  یت خاطرجمع هستند که اگر صدهزار خانه را در یک روز ویران کنند میمسؤول

   . ٤٣سوالی نخواهد بود
های به غایت نابرابر ذکر  ترین دالیل را نظام پرداخت کی از مهمبلوشر در جهت توجیه چنین شرایطی ی

  :نویسد کرده و می
 تومان و یک کارمند عالی مقام مانند رئیس تشریفات 12یک پاسبان در تهران ماهانه «

چنین اوضاع و احوالی را تنها با وارد آوردن . گرفت  تومان حقوق می325وزارت امور خارجه 
   .٤٤» شد پابرجا نگاه داشت  میفشاری آهنین از باال

 مسئله را ساخت استبدادی و فقدان نظارت و  گران، ریشه در این میان بیشتر تحلیل
های بدون معیار در میان مقامات شده  اند که منجر به گزینش التزام نهادمند به پاسخگویی دانسته

های حکومتی کافی  شخصیتی و تملق را برای دستیابی به منصب و تنها صفات چاپلوسی، بی
نکته بسیار مهم و قابل توجه در این زمینه مطالبی است که مطبوعات پس از مشروطه . دانند می

دهد که چه فرآیندهایی به بازتولید روابط  اند و به روشنی نشان می در این زمینه مطرح ساخته
  :ندگرد پیش از انقالب مشروطه منجر شده و چرا مردم به صورت فزاینده مأیوس می

 ساله مشروطیت بیست مرتبه وزیر 18-19فلسفه این که بعضی اشخاص در مدت «
. همین یک نکته است. . . گونه مواهب طبیعیه یا فضایل اکتسابیه در آنها نیست  اند و هیچ شده

ها و الگوهای رفتاری مردم   انعکاس این شرایط در طرز تلقی٤٥پروری و ناالیق نوازی اصول مهمل
  : از ایران بازدید کرده به شرح زیر بیان شده است1884الفوا که به سال از زبان دیو
خواری  آموزند که بیشتر دروغ بگویند و نبوغ خود را با رشوه این مردم از حکام خود می«

. در سرزمین ایران، لرزیدن در مقابل وزش باد نشان عقل و شعور است. . . و اختالس نشان دهند 
ها  ا در مقابل اقویا زبون نشان دهند و در موقع دیگر به نوبه خود ضعیفمردم عادت دارند خود ر

  .٤٦»ها را خرد کنند و زیردست
دهد که چگونه رفتارهای  ای دیگر توجه کرده و نشان می فولر نیز به همین مسئله به گونه

  .شود طلبانه و غیر اخالقی در چنین شرایطی تبدیل به طبیعت ثانویه افراد می فرصت
به مفهوم آن . . . اعتمادی  هایی از اعتماد و بی کاری به عنوان بازتاب تگویی و پنهانراس«

داند که آنها قصد دارند چه  بینی هستند و او نمی است که در ذهن ایرانی دیگران غیرقابل پیش
 ایرانی به دلیل آن که در. توان روی کمک آنها حساب کرد و یا نه بالیی به سرش بیاورند و آیا می

شود که مانع از تفسیر صحیح اقداماتش  اعتمادی بزرگ شده است به اقداماتی متوسل می بی
کند، در  توسط دیگران شود و یا تعمداً دیگران را به تفسیر خطا در مورد اعمال خود هدایت می

توانایی زیستن با . . . کند با موفقیت، اعمال دیگران را تفسیر کند حالی که خودش سعی می
اگر ترتیب امور همواره به وسیله . طلبی را نیز در خود دارد یری از عقل، عناصری از فرصتگ بهره

شود و شخص تابع نظامی زورگوست که به ناپایداری زندگی دامن  نیروهای خارجی تحمیل می
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زند، پس هر زمان که موقعیتی پیش آید باید فرصت را غنیمت شمرد که نوعی حس  می
  .٤٧»ستطلبی غیراخالقی ا فرصت

های  و این چنین است که فوریه نتیجه چنین تعاملی میان دولت و ملت را ظهور ناامنی
  :انجامد داند که به استمرار دور باطل رفتارهای مسلط در میان مردم و دولتمردان می بنیادینی می

میان . پذیرد در این کشور پیوسته اوضاع و احوال به آسانی و به سرعت دگرگونی می«
 .٤٨»ام با تخته تابوت فاصله زیادی وجود نداردتخت مق

های انسانی و مادی از کشور شده و فقر و  و به این ترتیب شرایط، مهیای خروج سرمایه
  :گردد ماندگی همچنان بر کشور مستولی می عقب

ای خالی از  چرا که اهالی ایران، پراکنده به اقمار جهان هستند به نوعی که هیچ نقطه«
نظمی دستگاه  به جهت بی. شوند روند و متفرق می نیست و سال به سال هم بیرون میاهالی ایران 

   ٤٩»...دولت و عدم امنیت و تعدی حکام به رعیت و تسلط قوی بر ضعیف 
اگر بپذیریم که برخی از الگوهای رفتاری ذکر شده با گذشت بالغ بر صدسال و بیشتر از 

ه همان شکل و صورت و خواه با تغییر شکل و حفظ آن موقع، همچنان به بازتولید خود، خواه ب
های  ان آن است که برنامهگذار سیاستترین انتظار از اندیشمندان و  دهند، طبیعی محتوا ادامه می

پژوهشی مشخصی را در زمینه شناخت دورهای باطل مزبور و دستیابی به سازوکارهای عالمانه 
شک در این  بی. گی در دستور کار قرار دهندنیافت برای خارج ساختن کشور از مدارهای توسعه

زمینه، توجه به ناامنی به مثابه یک مانع بنیادی در امر توسعه ملی، تعمیق اندیشه توسعه به 
مثابه دانش شناخت دورهای باطل و سازوکارهای خروج از آن و اتخاذ یک رویکرد پاالیشی 

های انسانی و فیزیکی   سرمایهپذیر ساختن انباشت گشا در عرصه فرهنگ، برای امکان راه
  .تواند مورد توجه بیشتری قرار گیرد یابی به عملکرد اقتصادی قابل قبول، می دست
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