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مقدمه ای بر مقوله پیشرفت در عصر قاجاریه

علی محمد کاظم بیگی

1

چکیده
پیشرفت و توسعه در ایران موضوعی است که در ادبیات تاریخی بیش از دو سده سابقه دارد .پیش از ورود به این
بحث در عصر قاجاریه توجه به چند نکته ضرورت دارد" .اصالحات"" ،پیشرفت"" ،مدرنیزاسیون" و "توسعه" واژه
هایی هستند که به رغم اینکه مفاهیم علمی و اهداف متفاوت دارند ،دقت الزم در به کار بردن آنها به چشم نمی
خورد که یک ریشه آن هم پوشانی مفاهیم و اهداف آنهاست .ورود در این مفاهیم موضوع بحث کنونی نیست و
سخن حاضر بر مفروض آشکار بودن تعاریف آنها مبتنی است .در این رابطه با ذکر این نکته که هدف از توسعه،
توسعه اقتصادی و اجتماعی است ،به این اشاره بسنده می شود که هریک از آنها اهداف ،هزینه و تبعات خاص خود
را دارد که باید تحمل شود .در حقیقت واقع بینانه نیست از دوره قاجاریه انتظار برداشتی مشابه درک کنونی از
واژگان مذکور را داشت؛ برداشت سده بیستمی یا امروزی از واژه های مذکور با درک یک ایرانی اواخر سده هجدهم
و اوایل قرن نوزدهم کامال تفاوت دارد .مقاله حاضر در پی آن است که این تفاوت ها را مورد نظر قرار دهد.

کلیدواژه :اصالحات ،پیشرفت ،مدرنیزاسیون ،توسعه ،دوره قاجار
پیشرفت و توسعه در ایران موضوعی است که در ادبیات تاریخی بیش از دو سده سابقه دارد .پیش از ورود به این بحث در
عصر قاجاریه توجه به چند نکته ضرورت دارد" .اصالحات"" ،پیشرفت"" ،مدرنیزاسیون" و "توسعه"واژه هایی هستند که بر رغم
مفاهیم علمی و اهداف متفاوت دارند ،دقت الزم در به کار بردن آنها به چشم نمی خورد که یک ریشه آن هم پوشانی مفاهیم و
اهداف آنهاست .ورود در این مفاهیم موضوع بحث کنونی نیست و سخن حاضر بر مفروض آشکار بودن تعاریف آنها مبتنی است.
در این رابطه با ذکر این نکته که هدف از توسعه ،توسعه اقتصادی و اجتماعی است ،به این اشاره بسنده می شود که هریک از آنها
اهداف ،هزینه و تبعات خاص خود را دارد که باید تحمل شود.
صحبت از مفهوم واژگانی چون اصالحات ،مدرنیزاسیون ،پیشرفت و توسعه برای دوره قاجارو فرایند تحقق آن در همان عصر
پیچیدگی های خاص خود را دارد .سخن از مفاهیمی از این دست که در حال حاضر نیز برای بسیاری واضح و روشن نیست ،در
 .1عضو هیات علمی گروه تاریخ و تمدن اسالمی دانشگاه تهران
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دوره قاجار دشوار است .در حقیقت واقع بینانه نیست از دوره قاجاریه انتظار برداشتی مشابه درک کنونی از واژگان مذکور را
داشت؛ برداشت سده بیستمی یا امروزی از واژه های مذکور با درک یک ایرانی اواخر سده هجدهم و اوایل قرن نوزدهم کامال
تفاوت دارد .همچنین نباید انتظار داشت که در قرونی که دامنه ارتباطات با خارج از مرزها در خوشبینانه ترین شکل از محدوده
کشورهای همجوار که در شرایطی کمابیش مشابه ایران به سر می بردند ،فراتر نمی رفت.
دور می نماید که درجه آگاهی اهل علم و رجال دولتی (اعم از دیوانیان ادیب و نظامیان سلحشور) در مورد جهان و تحوالت آن
نیزچندان بیش از آگاهی توده های مردم بوده باشد .از این روی سببی برای درک عقب افتادگی ،لزوم جبران آن وجود نداشت تا
آن که شکستهای نظامی متعدد در کنار افزایش تماس با غرب موضوع پیشرفت را ضرورتی عینی کرد .در مورد پیشرفت در عصر
قاجاریه مشکل دیگری نیز وج ود دارد که به موضوع کمبود داده های آماری معتبربرای مقایسه بازمی گردد ،به ویژه آن که در
آثار کسانی که در آن دوره در لزوم پیشرفت و مدرن شدن ایران سخن گفته اند ،فاقد داده های الزم در مورد اوضاع ایران و نیز
کشورهای غربی است که خود نگاهی به آن کشورها داشته اند.
نکته دیگر موضوع پیشرفت و توسعه در غرب است که الهام بخش متفکران و سیاستمداران عصر قاجاریه و بعد از آن بوده است.
در مورد تحوالتی که به ظهور کشورهای پیشرفته و جوامع توسعه یافته در غرب انجامید باید توجه داشت که مقدماتی چون
رنسانس و به دنبال آن عصر روشنگری داش ت که نتیجه اش تغییر نگاه به هستی و پیدایی مبانی فلسفی جدید بود .در نتیجه این
تحول بینش و ساختارهای اجتماعی سنتی متداول برخاسته از اندیشه ها و نظامات سیاسی مبتنی بر کلیسا و فئودالیسم مورد
سؤال قرار گرفت تا به جای آنها اندیشه ها و ساختارهای اجتماعی جدید و قابل اعتمادتری مبتنی بر عقالنیت و خرد بشری ایجاد
شود.
این تحوالت در عرصه تفکر ،آرای کلیسا و در عرصه جامعه  -سیاست اقتدار سنتی اشراف را نفی می کرد .پیامد همین تغییر
نگرش و سپس وقوع انقالب صنعتی و عصر انقالبات دمکراتیک بود که سرانجامش پیروزی لیبرالیزم و بورژوازی در عرصه اقتصاد
و سیاست بود .هزینه های اجتماعی این تحوالت که نهایتاً به توسعه غرب منجر گردید،نباید کم تصور شود .دور می نماید که
کسی بتواند به گونه ای مستند مدعی شود که وقوع تحوالتدر زمینه های علوم ،فنون ،سیاست ،آزادی و مطبوعات و  ...در غرب
حاصل یک برنامه ریزی قبلی و خواست حکومت /دولتی بوده باشد.
در مورد هزینه های اجتماعی مذکور گفتنی است که لیبرالیزم قرن  13اروپا یک ایدئولوژی با دو بال اقتصادی و سیاسی بود ،اما
با گذشت زمان تدریجاً بین لیبرالیزم اقتصادی و لیبرالیزم سیاسی فاصله افتاد .از اواخر سده  13شکاف آشکار بین این دو موجب
ارزیابی مجدد لیبرالیزم از سوی متفکران غربی گردید ،زیرا در آن زمان لیبرالیزم اقتصادی یک ایدئولوژی محافظه کارانه برای
مشروعیت و حفظ موقعیت بورژوازی شده وبا دامن زدن به نامساواتی اقتصادی -اجتماعی ،لیبرالیزم سیاسی را نیز تحت الشعاع
خود قرار داده بود .از همین روی لیبرال های سیاسی تدریجا خود را از لیبرالیزم اقتصادی دور کردند .دولت ها هم مجبور شدند
که با وضع قوانین اجتماعی ،تا اندازه ای در اقتصاد مداخله کنند تا عدالت اجتماعی و آزادی فردی را بهبود بخشند1.
پیشرفت در عصر قاجاریه ویژگی های خود را داشت .به داللت آثار موجود ،تا آن زمان نه تنها برداشت از هستی دستخوش
تغییرات اساسی نشده بود ،بلکه نگاه سنتی به آن نیز برخالف سده های نخستین اسالمی مسیری قهقرایی را طی می کرد .از
سوی اندیشه ورزان عصر قاجاریه و ملیّون ایرانی که از غرب ملهم می شدند ،به جای توجه به مبانی فلسفی لیبرالیزم ،بر جلوه
 .1این تغییر در مفهوم و ویژگیهای لیبرالیزم به ظهور سوسیال دمکراتها در غرب منجر شد.
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های مادی پیشرفت غرب (تسلیحات ،جاده ،ابنیه ،خط آهن ) ...و جنبه سیاسی لیبرالیزم (حکومت قانون و پارلمان) تأکید شده
است .این بی توجهی یا عدم ورود بی پرده به مبانی فلسفی لیبرالیزم و اسباب فکری پیشرفت غرب از سوی متفکران عصر
قاجاریه ،البته در صورت دریافت و درک صحیح آن ،می توانست از واهمه از واکنش به ترویج اندیشه های غربی ناشی شده باشد.
از جانب دیگر ،در آثاری دهه های پایانی سده  13این متفکران با مضامین اقتصادی (در زمینه لزوم احداث خط آهن یا رونق
تجارت خارجی  )...نیز نگاهی فلسفی ،خواه لیبرالیستی و خواه غیر آن به اقتصاد به چشم نمی خورد یا آن که اندک است.
در پرتو توضیحات یاد شده ،موضوع اصالحات و در نگاهی خوشبینانه پیشرفت در عصر قاجاریه نه یک انتخاب که بیش از هر چیز
حاصل یک جبر و نتیجه شکست نظامی در برابر یک قدرت اروپایی – روسیه -بود 1.این اجبار ،لزوم اعمال تغییرات در نیروهای
نظامی ایران بر اساس موازین ارتش های غربی را آشکار کرد .پیامد درک این نیاز استفاده از افسران فرانسوی برای تعلیم نظامیان
ایران در دستور کار عباس میرزا ،ولیعهد فتحعلیشاه ،قرار گرفت که زمینه ساز آشنایی ایرانیان با غرب و ایده های غربی شد.
پیشتر نیز همین ضرورت نادر شاه را وادار کرده بود که با استفاده از انگلیسی ها به تأسیس بحریه نظامی در دریای مازندران
مبادرت ورزد .بدین ترتیب در ایران موضوع پیشرفت از ابتدا با هدف نظامی و به محوریت دولت آغاز شد و به همین گونه نیز
باقی ماند.
به سخن دیگر به سبب عدم اتکای آن بر نهادهای مدنی ،مردم در در تالشها برای اصالحات و نیز برای پیشرفت،نقشی نداشتند .از
این روی ،موضوع اصالحات و پیشرفت از همان ابتدا به وسیله نخبگان حکومتی مطرح گردید .در بستری که این نخبگان ایده
های خود را بیان می کردند  ،شعار تغییر ساختار سیاسی مطرح می شد و در واقع از منظر اینان اصالحات و پیشرفت مشروط به
حذف استبداد بود .در این نگاه ،اصالحات و پیشرفت عمال تحت الشعاع تغییر نظام سیاسی قرار می گرفت که در جامعه ایرانی
مبانی نظری مشروعی برای چنین تغییریشناخته شده نبود .ناگفته نماند که برخی از همین نخبگان در چارچوب نظام سیاسی
حاکم و بر رغم خزانه خالی ،از راه های سنتی برای ارتقای اوضاع اقتصادی -نظامی کشور تالش کردند .کوشش های صدر اعظم
محمد شاه ،حاجی میرزا آقاسی که یکی از این افراد بود ،برای توسعه کشاورزی از طریق احداث قنات و تقویت توان نظامی از راه
افزایش توپخانه در عصر خود او موضوع ضرب المثل و هجو قرار گرفته بود.در زمینه فرهنگی نیز در دوره همین صدراعظم
نخستین روزنامه ایران که کاغذ اخبارنام داشت ،منتشر شد .در این راستا باید از اقدامات امیر کبیر یاد کرد .وی با تأسیس
دارالفنون که مدرسه ای نظامی بود ،ترویج تولیدات داخلی ،اعزام محصل به خارج در کنار انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه کوشید که
موضوع اصالح و پیشرفت نظامی– اقتصادی را بر مبنایی متفاوت از شیوه سنتی سلف خود پی گیری کند.
به پشتوانه این تجربیات ،برخی از اندیشه ورزان که فقدان قانون را سبب عقب ماندگی ایران می دانستند ،موضوع قانون را
مطرح کردندکه تا پیش از آن اساسا مورد توجه نبود .از منظر اخیر نیز مشکل اصلی نظام سیاسی بود و تحول ساختار اداری می
توانست موانع پیشرفت را مرتفع سازد .در میان اقدامات دولت محور عصر قاجاریه شاید اقدامی در عصر ناصرالدین شاه از این
حهت گامی فراتر از پیشرفت اقدامی برای توسعه به مفهوم اقتصادی و اجتماعی بود جای توجه بسیار داشته باشد.
در این اقدام که یک ریشه در نیاز خزانه خالی به پول داشت ،فروش خالصجات مورد موافقت شاه قرار گرفت .هدف از این
سیاست گردآوری بهای اراضی  ،افزایش تولیدات کشاورزی از طریق سرمایه و فعالیتبخش خصوصی و نهایتا افرایش درآمد مالیاتی
بود .هم زمان با این موافقت فرمان دیگری مبنی بر عدم وابستگی زارع به زمین نیز از سوی شاه صادر شد .قطع نظر از نتایج
 .1توجه به این نکته ضروری است که در عصر سراسر سده  12ق ،نیروی نظامی ایران در مقابل ازبکان و عثمانی موفق بود.
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فروش خالصجات 1رهایی زارع از زمین و در نتیجه از دست مالک فی نفسه گامی تاریخی و کم سابقه برای توسعه اجتماعی بود.
بدین ترتیب عصر قاجاریه با تجربه برنامه توسعه نیز همراه بود6.
به هر روی ،چنان که اشاره شد ،در عصر قاجاریه اندیشه و اقدامات برای اصالحات و پیشرفت دولتی بود و نهاد های مردمی
و مردم نقش چندانی در آن نداشتند ،ویژگی که تا کنون همچنان دامنگیر موضوع اصالحات و پیشرفت در کشور بوده است،حتی
بانی نشست حاضر نیز به نوعی دولتی محسوب می شود .بنابراین همان نگاه دولتی به پیشرفت جایگاه خود را در اذهان حفظ
کرده است با این تفاوت که در حال حاضر توجه به لزوم اسالمی و ایرانی بودن ،طراحی الگوی پیشرفت را دشوارتر می سازد،به
ویژه اینکه آبشخور مفاهیم اصالحات ،مدرنیزاسیون ،پیشرفت و توسعه دانش غربی است و نگاه به آن به عنوان یک پروژه دولتی
بدون مشارکت مردم و نهادهای مردمی چندان موجه نمی نماید .البته برگزاری نشست حاضر نشان می دهد که امروز دست کم
طراحی الگویی برای پیشرفت که با واقعیتها یدینی ،خصوصیات فرهنگی و ملی ایران همخوانی داشته باشد ،می تواند و باید در
دستور کار سیاستگزاران قرار گیرد.

 1از آنجا که تنها خوانین ،تجار و مأموران حکومتی بلندپایه استطاعت خرید خالصجات را داشتند ،عمال این طرح موجب شد که خالصجات انتقالی به مالکیت طبقات
مذکور درآمده و بزرگ مالکان بیش از گذشته در اقتصاد و سیاست کشور نقش ایفا کنند ،هر چند که اسناد موجود بر این داللت دارد که در برخی از خالصجات انتقالی،
روستاییان نیز موفق به ابتیاع زمین شدند.
2عدم اعالم وجود برنامه اصالحات یا توسعه از سوی سیاستگزاران و سیاستمداران لزوما به مفهوم فقدان آن نیست.

