
 هاي توسعه و پيشرفت در ايران معاصرديدگاه

از بعد از دوره صفويه مردم ايران به خاطر تجربه تمدني که داشتند همواره دنبال بدست آوردن 

عظمت گذشته خود بودند براي همين وقتي نادر شاه توانست کشور را متحد کند و دشمنان را بيرون 

خدماتش به پادشاهي برگزيدند. امّا باا روي کاار آمادن رغم داشتن مشکالتي او را به پاس راند، علي

هاي ايران و روس انگار ورق از مردم ايران برگشته بود و از آن عظمت قاجاريه خصوصاً بعد از جنگ

شود که در بين نخبگان ايراني ناوعي اجماان نخبگااني بار سار لازوم گذشته خبري نبود لذا ديده مي

گرا همه نخبگان اعم از علما، رجال سياسي و منورالفکران غرببازسازي کشور ايجاد شد بطوري که 

 فکري زيربناهاي به توجّه با بازسازي اين امّا بودند کشور بازسازي بدنبال …تجار بزرگ و اشراف و

 نحاوه خصاو  در گونااگون افکار و ساليق تا است شده تالش مقاله اين در نمودمي متفاوت افراد

کرد سياسي شان اساتخرا  ها و عملها ، گفتهرات نخبگان در البالي نوشتهنظ ميان از کشور بازسازي

اي )اسنادي( و روش تحليال گفتمااني وتحليال تااريخي گردد و روش کار تلفيقي از روش کتابخانه

است. سؤال اصلي اين نوشتار اين است کاه در دويسات ساال گذشاته جامعاه نخبگاان ايراناي  اه 

؟ فرضيه تحقيق اين اسات کاه در دويسات ساال اند و  راپيشنهاد کرده هايي براي توسعه ايرانمدل

اسالمي )که با در نظر گارفتن  -. مدل توسعه ايراني 1گذشته سه مدل براي پيشرفت ايران مطرح شد 

. مدل توساعه اااهري و باه 2شد( اقتضائات کشور ايران و دين اسالم توسط علماي دين پيشنهاد مي

. مدل توسعه ناقص بومي کاه 3شد( )که توسط روشنفکران پيشنهاد مي اصطالح غربي سازي سطحي

 شد(در آن اصالحات اداري و جزئي و توسط رجال حکومتي پيشنهاد مي

 

 ايران و روس نقطه عطف توسعه خواهي ايرانيان هايجنگشکست ايران در 

-1113) يهاها جنگيد: جنگ اول خالل سالايران در دوره فتحعلي شاه، دو بار با روس

رخ ( م1121 ا1121/ ش1281-1281هاي )م ( رخ داد و جنگ دوم طي سال 1113ا1183/ ش 1113

اين در حالي بود  1ديانجام ي ا ترکمان و گلستان يهاعهدنامه انعقاد و رانيا شکست بهداد که هر دو 

ايرانيان پيروز ميدان بودند، بار ها ها جنگيده بودند و در همه آنقبالً نيز  ند بار با روسکه ايرانيان 

 در( در جنگي که  1113-1111ش / 1832-1838هاي )اول در زمان شاه عباس دوم در خالل سال

 يبرا انيصفو يهابرنامه با وست،يپ وقون به هيروس يامپراتور و يصفو يامپراتور نيب يشمال قفقاز
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ي روسيه سانژا قلعههمراه بود در اين جنگ  هيروس تيمحروم و منطقه در خود تيموقع تيتقو

با  1111 ق/1811سال درعباس دوم  شاه. شد رانيا تيموقع تيتقو به منجرسقوط کرد اين امر 

  2داد شيافزاشمال قفقاز  يکوهستان ارتفاعات بر را قدرت خود يکومک ياراض در را قلعه دو ساخت

ها از اين موقعيت صفويه سقوط کرد روس کهبعد از آندفعه دوم درگيري نظامي ايران و روس 

هاي گيالن استفاده کرده و تمامي آذربايجان، ارمنستان و به اضافه کناره هاي درياي خزر يعني استان

که نادرشاه بر اوضان مسلط شد و مازندان و گلستان را به تصرف خود در آورده بودند، پس از آن

 شهرهاي که داد دستور روسيه سفير به نادر» ها شدها را شکست دهد متوجه روستوانست عثماني

 به کبير پتر که را قفقاز مناطق همه و گيالن و مازندران رشت، اران، ايروان، شروان، باکو، دربند،

 بود برده خود زير سلطه به که را داغستان کوهستاني تاتارهاي همچنين و بود آورده خود در تصرف

 نکنند عقب نشيني ما مرزهاي از روسها اگر ااهار داشت تمام غرور با نادر. بازگردانند ايران به را

نادر شاه پس از  3.«ريخت خواهد بيرون آن مناطق از را آنها همه و ميگيرد دست به خود جارويي

ها را شکست داد و تمامي م( روس1123-1122ش/ 1182-1181ها در تاريخ )بيرون کردن عثماني

 . 4آن مناطق را پس گرفت

ها که با برتري نسبي ش(  جنگ آغا محمد خان قاجار با روس1111م/1111بار سوم در سال )

 اغا محمد خان قاجار همراه بود امّا با مرگ او توسط يارانش نيمه کاره رها شد.

بار  هارم و پنجم در دوره فتحعلي شاه قاجار ايرانيان با وجود فتاواي علما و هجوم جهادگران 

اي که ايرانيان در جنگ از خود بروز دادند امّا در العادهتوان و رشادت نظامي فوقبه  جبهه جنگ و 

هر دو جنگ نتوانستند پيروز صحنه باشند، آن هم در شرايطي که قبالً بارها روس را شکست داده 

ها بودند، اين مسئله ايرانيان را متوجه اين مسئله کرد که اتفاقي در غرب علي العموم و در روس

الخصو  افتاده است اتفاقي که در سخنان عباس ميرزا خطاب به ژنرال گاردان فرانسوي بسيار علي

ها بود اتفاقي که از  شم نخبگان و آن اتفاق بازسازي صنعتي، نظامي غرب و روس 1؛مشهود بود

تبديل ايراني دور نماند لذا از اين دوره به نوعي فکر تجدد و پيشرفت به دغدغه اصلي نخبگان ايراني 
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 شد 

سوز همانند عباس ميرزا و امير کبير به فکر پيشرفت افتادند، فکر پيشرفت در ابتدا درباريان دل

دوره عباس ميرزا با نوعي خامي همراه بود ايشان با خوشبيني اي که به غرب داشتند تالش داشت تا 

نيشتاين و  دعوت از هيئت هاي صنعتي و نظامي را وارد کند بنابراين، انعقاد قرار داد فين کپيشرفت

ژنرال گاردان فرانسوي تالش داشت تا صنعت اسلحه سازي را وارد کند و حتّي بدون توجّه به 

خباثتهاي موجود بين دول قدرتمند، دست محصلين ايراني را در دست سفير انگليس گذاشت، تا علم 

سلحه هاي معيوب ، نوسازي هاي او ساخت او صنعت براي ما به ارمغان بياورند، امّا نتيجه تالش

  نين تربيت اولين نسل فراماسون در ايران بود. ناقص در ارتش و هم

باتوجه به تجربيات  بدست آمده در دوره عباس ميرزا اصالحات اقتصادي سياسي اميرکبير از 

نوعي اصالحات اقتصادي و توسعه مادي متکي به پختگي خاصي برخوردار بود ايشان تالش داشت 

هايي تالش شبکه نفوذ بيکار ننشست و با از ميان برداشتن امير امّا ، کندبومي در کشور ايجاد  فرهنگ

هاي قبل در سالاو  اين جريان سوي اقتباس از غرب تغيير جهت دهد  مسير را بهتا  صورت گرفت

غين آن ما با سيل تبليغاتِ ضرورت اقتباس فرهنگ اروپايي مواجه هستيم؛ که مبل است که از مشروطه

 ون ميرزا ملکم خان ارمني و آخوندزاده تا بعضي از روحاني شامل طيفي از سکوالرترين افراد هم

وعاظ وابسته به استعمار و  اينانباشند. مي همانند ملک المتکلمين و سيد جمال الدين واعظ نماها،

و طي آن 1پردازند.مي، که در منابر به تمجيد و تعريف از تمدن غرب ي بودندروحاني نماهاي دورغين

 1.اند تا ذهن جوانان اين مرز و بوم را از توسعه بومي به سمت توسعه وارداتي سوق دهندتالش کرده

در کنار اين دو، گروه سومي نيز بودند که بي سروصدا دم از پيشرفت بر اساس اصاول اساالم 

تاريخ معاصر با نظرات سه گاروه زدند، بنابراين، در بين نظرات مطرح شده براي پيشرفت ايران در مي

 . درباريان و اشراف3گرا روشنفکران غرب 2. علماي دين، 1شويم مواجه مي

 علما پيشرفت خواهي بخش اول:

بسياري از نويسندگان معاصر نگاهشان به تاريخ معاصر نگاه سياه و سفيد آن هم از نون غربي و با 

دو روي بيشاتر نادارد ياک روي آن غارب گاه ايناان شناسان از ايران و ايراني است از نتعريف شرق

يا بايد از دين دست شست و تمادن و پيشارفت را لذا  ديني و الحاد ؛تمدن است و روي ديگر آن بي
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 ها به مقابله برخواست . بايد از تمام نمادهاي آن دوري کرده و با آناخذ کرد يا 

ديني تالش کردند به مردم نشان دهناد کاه اين دسته از نويسندگان با مرتجع قلمداد کردن علماي 

 بايد بين دين يا تمدن يکي را انتخاب کنند 

شود که حقيقت ماجرا  يز ديگري است، در واقع امر امّا با نگاه به منابع تاريخ معاصر مشاهده مي

سياه و سفيد نيست و نگاه ايرانيان به غرب نگاه دو گانه صرف نيست بلکه يک نگاه خاصي است که 

 خصو  مردم ايران است و حتّي به سختي بتوان دنياي عرب را بر ايران تطبيق دادم

اند بر اين اساس، در اين بخش به نظرات علماي طراز اول ديني که دغدغه پيشرفت اياران داشاته

پرداخته شده و به علت گستردگي مطالب مطرح شده در اين بخاش ابتادا تنهاا باه خالصاه نظارات 

 بندي خواهد شد هاي مطرح شده اشاره شده و در سپس جمعتهترين افراد دسمهم
 

 ايران از نظر علما ماندگيعقبالف( بررسي علل 

ها را درمان کرد ماندگي ايران عللي دارد که براي پيشرفت کشور ابتدا بايد آناز نظر علما عقب

 ها به شرح زير است:ترين آنکه مهم

گارايش »را  ايران «افتادگيعقب»آخوند خراساني، علت اهلل العظمي آيتعدم خودباوري  :  .1

اعتمادي باه هاوش ايراناي و بي در عين حال، وموقع حاکمان به بيگانه و صنايع اجنبي بي

خيلي به استعداد ايراني و هاوش و تواناايي  کند ايشان شخصامعرفي مي «عدم خودباوري

داند. ايشان در ضمن بناد کشورمان ميرا، تاريخ تمدن و  اآنان اعتماد دارد و گواه اين مدع

 اند که:شده متذکردر همين رابطه  هارم اندرزنامه، 

همت گماريد در نشر و بسط علوم و صنايع جديد، آنچه باعث ترقي و تعالي ساير »

ملل گرديده و آنان را به او  عظمت رسانيده همان فراگرفتن علوم و صنايع تازه بوده و 

است که ايرانيان از حيث استعداد و قابليت برتر از ساير ملل بوده اين از بديهيات مسلم 

اند و اين عقب افتاادگي و هميشه در طول تاريخ از اين لحاظ پيشرو و مقتداي آنان بوده

جاي آنهاا ...ناشي از عدم توجه و التفات اسالف و گذشتگان به اين امور بوده و ميل بي

 .1«به مصنوعات خارجي...

                                           
؛ البته اشتباه مشهور است 118عبدالحسين مجيد کفايي: مرگي در نور، زندگاني آخوند خراساني صاحب کفايه،      . 1

، 11باشد)نشريه حکمت از نجف اشرف، س اما نامه خطاب به احمدشاه مياند؛ که مخاطب اين نامه را محمدعلي شاه نوشته

 ( .311-312،   1ق؛ کتاب اخبار نجف،  1321، اول محرم 4-3،   11ش



که منشاء تحويل دادن ميدان دعوت است به معاندين و » 1لمين به حقانيت خود:مس غرور.  2

موجب قناعت نمودن اسالم انفرادي و ترک تبليغات وامر به معروف و نهي از منکر شده است 

 18«  ه غرور به شفاعت ، منشاء ارتکاب انوان رذائل اخالقيه و اقسام معاصي کبيره گرديده است نان

همواره پيش برنده است يکي از عوامل رکود و توقف ياس و نااميدي است.  : اميد 11ياس.3 

کردند که فاصله ما با غرب بسياري از ابتداي عصر جديد همواره بسيار از روشنفکران  نين تبليغ مي

 .12 ها برسيم وجود ندارد.بسيار زياد است و امکان اينکه ما بتوانيم به آن

به واسطه اختالط با اجانب که موجب » 13مسلمانان،ميان  ها. وجود اختالفات و درگيري4 

 انحالل و اختالل شود، بيشتر افتراق و انفراد هر ه و …اضمحالل هريک شده معاشا و و معادا 

 14.رسد حيثيات و جهات همه انعدام سرحد به تا نمايد شدت

ي جهان تشيع ، آوري تمامي وجوهات شرعيعني عدم مرکزيت براي جمع 11. نداشتن بيت المال؛1

بديهي است که انجام کارهاي بزرگ اقتصادي نيازمند توان مالي بااليي است که از حدّ افراد بيرون 

توان با آن کارهاي بزرگ اقتصادي عام شد مياي متمرکز مياست. اگر بيت المال شرعي در نقطه

  المنفعه انجام داد و به پيشرفت کشور کمک کرد.

خراباي در مملکات اياران، از »د: علماي عصر مشروطه معتقد بودند کاه قانوني و استبدا. بي1

ملي کرد که تکاليف دوايار  قانوني و ناحسابي دولت است و بايد از دولت تحصيل مجلس شورايبي

شايخ فضال اهلل ناوري نياز در ضارورت ايان کاار . 11«دولتي را تعيين و تصرفاتشان را محدود نمايد

 گويد:مي

منافع و دفع مضار دشمن داخلي و خارجي است به مقداري کاه مردم را حق جلب »

دين ترخيص فرموده؛ لذا به هياتت اجتماعياه، تباديل سالطنت اساتبدادي باه سالطنت 

اشتراطي نمودند... وايفه وکال فقط تحصيل قوه دافعه يا جهت نافعه براي موکلين خاود 
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 . 11«و امور راجع به ملک و لشکر و کشور است

هاي مسلمين اين است مردم از اسالم، علماي دين معتقد بودند که عمده بدبختي . جهل به مرام1

 فرمايد:اند؛ آيت اهلل شاه آبادي سپس مقصود از مرام اسالم را معنا کرده، مياسالم رويگردان شده

؛ حفظ اختصا  دوم؛ حفظ اختصا  حکومت مطلقه به قرآن مجيد. اولاسالم را دو مرام است: 

منظور ايشان از  11«به مقام مقدس حضرت حجت ابن الحسن صاحب العصر و الزمان.واليت مطلقه 

آن است که در زمان فعلي ما نواب عام حضرت يعني مجتهدين عظام بايد از بين خود « مقام مقدس»

رئيس ناحيه مقدسه اسالم در هر عصري بايد »يکي را به زعامت جامعه برگزينند. لذا تصريح دارد که 

  11 «بوده باشد به تصديق اهل خبره مجتهد عادل

آبادي تالش دارد علت العلل نابساماني کشورهاي اسالمي )خصوصاً در حقيقت آيت اهلل شاه

 بيان کند. حکومت اسالميايران( را نداشتن 

  عوامل پيشرفت از نظر علما ب( 

 . لزوم اصالح ساختار سياسي کشور : 1

خواهيد کشورتان آباد اگر ميفرمايد: مي«التمدناالسالم روحمدينة»اهلل شاهرودي در کتاب آيت

در صدر دنيا باشيد بايد  جهاتِ معاش و معاد، جسماني و روحاني، دنيوي و اخروي؛ باشد و از جميع

قبل از همه  يز بايد عال  را از سياست شرون  و 28در قدم اول به پيوند سياست و ديانت توجّه کنيد.

مرحله اصالح سياسي اجراي عدالت اسات و اجاراي عادالت ممکان نيسات مگار باه  و اولين کنيد

 فرمايد:حاکميت ولي فقيه جامع الشرايط، ايشان در اين خصو  مي

تواند به برقرار عدل در جامعه بينديشد و آن را اجرا کند. بايد از خود تا حاکمي، عادل نباشد نمي»

آن گاه، در کل جامعه، به نشر و بسط عددل، عامدل شدود  و اال قربين شروع نمايد و ارة يو خانواده و عش

گردد  با اين وصف، بعد از معصوم، وارثان عددل  يعندي فقيداي امدت، همان حاکم ديکتاتور و مستبد مي

پس شريعت است کده عدالم بده او …پس خرابي شرع، اين کالمند و عامل آبادي عالم   پاکان ملت، ختم
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ع همان ظلمي است که باعث خرابي عالم است  چنانچه تا شرع قائم بود عالم قائم به عدل است و ترک شر

 . 21«اسالميت روي بترقي و تعالي داشت

داند و حتّي  آيت اهلل شاه آبادي نيز شرون پيشرفت کشور ر ا به تتسيس حکومت اسالمي مي

کند که اساس طرح زيزي اين برنامه بر ناحيه مقدسه ريزي مياي منظم طرحبراي تحقق آن برنامه

 اسالم استوار است 

حکومت اسالمي سازي  براي تشکيل کلمه ناحيه مقدسه اسالم از نظر ايشان به نوعي زمينه

 داند:است. لذا ايشان ناحيه مقدسه اسالم را شامل سه دسته مي

باشند که تعدادشان اندک است اينان فقهاي جامع الشرايط دسته اول هسته مرکزي نهضت مي 

رئيس ناحيه مقدسه اسالم در هر عصري بايد مجتهد »باشند، لذا تصريح دارد که و رهبران نهضت مي

 ؛22«ه تصديق اهل خبرهعادل بوده باشد ب

ها بيشتر از دسته اول دسته دوم افرادي هستند که جنبه نيمه پيراموني دارند و تعداد اين 

باشند که باشد ولي از دسته سوم کمتر است اين دسته شامل نخبگان فکري و مذهبي جامعه ميمي

 باشند.؛ها و حلقه اتصال هسته مرکزي به دسته سوم ميوايفه رهبري توده

دهدند که عبارت از دسته آخر که جنبه پيراموني دارند و عمده نيروهاي انقالبي را تشکيل مي

ايشان براي مجاهدان رعايت پنج اصل را ضروري دانسته  23باشندکل جامعه و همه طرفداران مي

 فرمايد:مي
 قيام هلل محتاج است به پنج چيز : » 

ه اعتصام به حبل من الناس وان معاهده با نائب امام اول اعتصام به حبل اهلل که حاصل نشود مگر ب»

 )عليه السالم( است بر ترک معصيت و به منزله زره و لباس مجاهد في سبيل اهلل است 

  جنةکه الوضوءُ « دوام وضوء»دوم: سپر 

سوم: چون شيطان نفس حيله کند او را رجم نمايند به خواند اعوذ باهلل من الشيطان الرجيم و هر گاه 

گ نفس هجوم آورد او را به حربه خواندن و کلبيم باسط ذراعيه بالوصيد خاکسارش کند و چون ندائرة س

 شيوت زبانه کشد آن را خاموش کند به گفتن بسم اهلل الرحمن الرحيم .

 چيارم: آن که الاقل يک نفر را هدايت کند براي معاهده مذکوره
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 111شذرات المعارف،    22
 .111و   113. شذرات المعارف، صص  23



 24«.اضر شونداي يک روز براي جماعت حپنجم: آن که الاقل هفته

 هاي داخلي:. توجّه به ظرفيت2

بعاد از پنادهاي  فرساتد مي قاجار،شااهاحمدبراي « اي ده بندياندرزنامه»آخوند خراساني در 

هااي داخلاي توجّاه باه ارفيتبه طور نص و صريح امر به « 3و  2» پدرانه و حکيمانه، در ضمن بند

به آخرين شاه قاجار به توليادات داخلاي و تارويج  اش خطابدر ضمن بند دوم اندرزنامهکند لذا مي

 نويسد:مي کند وکاالهاي ملي، سفارش مي

منسوجات و کاالهاي وطني را ترويج کنيد؛ زيرا... اين امر باعث ميگردد که رجاال »

مملکت و قاطبة افراد ملت از شما متابعت نمايناد و  ناين عملاي موجاب ميشاود کاه 

 . 21«جات و مصنوعات خارجي آزاد گرددمملکت از بند احتيا  به منسو

خيار »از مصااديق  هااي داخلاي را نياز توجّاه باه ارفيتاهلل نوري، اهلل حاجي شيخ فضلآيت

 :نويسد، ميشمردهو از اسباب پيشرفت « عمومي

مراد از خير عموم، ثروت است و رفتن در راه ترقي است و پيدا کردن معدن است. »

  21«.ترقيات دولت و ملت...بستن سدهاي عديده است و 

 

هاي داخلي به جزئيات پرداخته و براي پيشرفت کشور آيت اهلل شاه آبادي در توجّه به ارفيت

 داند:توجّه ويژه به امور زير را از ضروري مي

، ايشان توسعه کشاورزي را اولين قدم براي تهيه عُدّه عنوان  . زراعت و توسعه کشاورزي1

داند. او در اين خصو  ه استغناء از اجانب و موجب استقالل کشور ميو آن را وسيل 21کندمي

است بنمايي و « انسان»و « خاک»و « آب»پس بايد احداث ربط مابين اجزاء معدّه که »نويسد: مي

که در ساية اين ارتباط تحصيل معاش حالل خصوصاً در مملکت ايران که اجزائش بسيار است، تا آن

. رشد 2 21«مرفة الحال به قسمت ديگر امر راجع به معاد است نايل شويم.و تسهيل آن نموده، و 

                                           
 .111-111. همان،    24
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 نين سومين راه تهيه عُدّه تجارت است. از فحواي کالم ايشان هم :. توسعه تجارت 3صنعت،  

باره آيد که منظورشان از تجارت، تجارت بين الملل و خارجي است ايشان در اين نين برمي

ونات[ باب تجارت ]است[ واين متاخر است از هر يک از آن دو، زيرا که گويد: سوم ]از اصول معامي

تجارت، فرن داشتن و زياد بودن از حاجت است به سبب زراعت و صناعت و  ون آن دو ناقص 

 اي عالوه …اندبلکه بابش مسدود ]است[ لذا نون اهل ايران حَمّال و آالت و اَدوات اجانب شده

بودند در امورِ صالحه ، ببين تجارت االت لهو و لعب و عروسک و  اهآن حمّالِ ما، تُجّار کاش

. تأسيس مؤسسات 4 21«نمايند، که موجب هزاران بيچارگي شده و خواهد شد.مشروبات و غيرها مي

داند ايشان پس از طرح  هارمين وسيله تهيه عُدّه را احداث مراکز قرض الحسنه مي: قرض الحسنه

گويد و تتکيد ها و مشکالتي که ربا براي مردم درست کرده سخن ميبانکاين مسئله مفصل درباره 

 38کند که در دولت اسالمي بايد سنت حسنه قرض الحسنه جايگزين سنت سيئه وام تنزيلي گردد.مي

پنجمين وسيله تهيه عُدّه اعانت مظلومان و بيچارگان و دستگيري . ايجاد مراکز کمک به مستضفان: 5

ها محروم ماني و  ون ضعفاء را مساعدت ننمايي ، البته از فوائد وجود آن»کيد دارد هاست و تتاز آن

ها استفاده خواهند نمود. نظر کن به اِعانات خارجه که به اقسام مختلفه ، از اِحداث اعداء از آن

قِسم اي از جهّال و نادانان را متوجه خود ساخته اند و همه مريضخانه و مدارس و اعانات ديگر عدّه

 31کنند.ها استفاده مياز وجود آن

  :تأکيد بر استقالل اقتصادي کشور. 3

يکي از مصائب ايران در دوره قاجار نبود استقالل اقتصادي در کشور بود بطوري که حّتي 

هاي انگليس و روس براي کيفيت و کميت  اپ پول دولت اختيار  اپ پولش را نداشت و بانک

گرفتند و اساساً  يزي به نام بانک ملّي نداشتيم بنابراين، علما تالش زيادي براي ايران تصميم مي

دويست تومان از » خريدنيس بانک ملّي انجام دادند از جمله آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوري با تتس

 32، تالش کرد تا ديگران را نيز به خريد سهام بانک ملّي تشويق کند«ملي سهام بانک
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 . لزوم توجّه ويژه به صنايع جديد4

يشرفهاي صنعتي غرب گيري علما از پبرخالف تصورات غلطي و مغرضانه اي که درباره موضع

شايع شده علما  به  جاد خواهاان پيشارفت علماي و صانعتي  کشاور بودناد لاذا مرجاع آن زماان 

 اهلل آقا نجفي قو اني، در تلگرافي بلند باال در جاواب ماردمآخوندخراساني بنا بر نقل شاگردش آيت

 نويسد:مي همدان

امروز عقالي عالم متفقند که متقضيات اين قرن مغاير با مقتضيات قرون سالفه است هر دولدت  …»

به  و ملتي در امور عرفيه و موضوعات خارجيه از قبيل تسطيع طرق و شوارع و تجييز عساگر بريه و بحريه

و علوم و  طرز جديد و آالت جديده و تأسيس کارخانجات که سبب ثروت مليه است به وضع حاليه نکند

صنايع را رواج ندهد به حالت استقالل و حفظ جاللت انفراد مستقر نخواهد بود و بقاي بر مسلک قديمي ] 

پس تأسديس »…دو عدم پيشرفت اقتصادي و عمراني و آباداني[، جز اضمحالل و انقراض نتيجه نخواهد دا

جياد دفاعي است کده بدر عامدة محترمه حفظ بيضة اسالمي است و در معنا اين اعمال يک نحو اين امور 

دانندد کده دول کفدر از همدين مسلمين واجب و الزم است  بلکه در شرعيات اهم از اين نيست و همه مي

  33«دست تطاول و تقلب به خاک مقدس اسالمي گشودند طرق، ترقيات کرده

سازي جديد در عمال نياز اهلل نوري نيز با اهداي يکصد تومان براي تتسيس مدرسه شيخ فضل

 34اولين قدم را براي مدرن سازي کشور برداشت

مصنوعات صنعتي به جاي منساوجات و وساائل  محسنات بعد از بيان نيز اهلل شاهرودي، آيت

قال مان حارم »ي جديد نيست: گويد: کسي منکر صنايع و تکنولوژسنتي، با استناد به آيات قرآني مي

االرض جميعااً. اهلل التي اخر  لعباده و الطيبات من الرزق. احل لکام الطيباات. خلاق لکام ماافيزينة

پرست نداريم؛ بلکاه هماه در اين حيث، کهنه» .و.. «مشيک. و اعدوا لهم مااستطعتم من قوةواقصد في

 .31«ميل و غناء در اين امور دارند. طبقات از عاليه تا سافله،  شم به رقاء و استعالء و تک

 . آگاهي از تحوالت جهاني 1

                                           
االسالم في احوال آية الملک العلّام(  پيرامون شخصيت و نقش آخوند مال محمدکاظم برگي از تاريخ معاصر)حيات آقانجفي قو اني:. 33
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يکي از مطالبي که  علماي عصر مشروطه روي آن تتکيد داشاتند آگااهي نخبگاان از تحاوالت 

صاد ساال يس يماال»: به شيخ فضل اهلل نوري ميگويد يرمانکاالسالم ناامروزانه دنيا است. لذا وقتي 

ه کا! بليدور رفتا يليخ»ه: ک همله زدکتش کالمبالفاصله بر خي، و ش«خورديار امروز مردم نمکقبل به 

د ياات وقات باشاد، بايباه مقتضاد عاالميامروز با يخورد. ماليسال قبل به درد امروز نم يس يمال

 .31«ز عالم باشديرا ن[ ياست جهاني= س]مناسبات دُوَل 

 اروپايي . پرهيز از فرهنگ 5

اروپايي شدن هاي صنعتي به شدت از صنعت و پيشرفت بهرغم اقبال علماي شيعه علي

وحشت داشتند به عبارت ديگر علماي شيعه متوجه اين قضيه بودند که: آداب و رسوم، شيوه 

 دين، تتثير تحت  مغرب مردم …معاشرت، نون لباس پوشيدن ، سبک زندگي، آداب معاشرت و

ها ندارد بلکه هاي صنعتي و نظامي آنتپيشرف به ربطي و است گرفته شکل هاآن فرهنگ و تاريخ

مقوله اي جداگانه است، لذا با يد متوجه اين مسئله بود که اگر طال ازدهان سگ بيفتد بايد قبل از 

هاي علمي و استفاده آن را آب کشيد تا نجاست آن برطرف شود، لذا حتّي وقتي قرار باشد پيشرفت

 است فرهنگ مادي غرب پيراستها را از نجصنعتي وارد ايران شوند بايد آن

 نويسد:مي در اين باره، «فجيعة مبکيه»اهلل العظمي آقا شيخ احمد شاهرودي، ذيل عنوان آيت 

، پس آن تذکره اين جماعت است از خرابي ملک و ضعف دولت در حالتيکه منشأ فجية مبکيهو اما »

شمرده و گناه آن را بمقدام روحانيدت  و سبب اين را ندانسته و شايد آن خرابي و ضعف را از آثار ديانت

اضافه دهد. آنوقت در طريق اصالح و عالج بخطا و غلط واقع شود و اروپائي شدن را عدالج و تضدعيف 

د روحانيت و قطع يد او را اصالح گمان کند، آنوقت بخواهد نفع برساند ضرر بخشد و ]بخواهد[ اصالح کن

نار و از چاله به چاه پناه برده  و در اصالح ابرو بده وسدمه،  از رمضاء به افساد نمايد. پس از مطر بميزاب

براي آن ]است[ که بمعدن علم و منبع آن و امير مدينه و حاکم آن رجدوع  37چشم سالمرا کور کرده. کل ذا

 .38«اند  و اال دواي آن درد را ميافتند نکرده

                                           
 .311و  318،  2يداري ايرانيان،   تاريخ ب. 31
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 ولي …»فرمايد ايشان  در توضيح اين مطلب مي .241-218،   پيشيناهلل العظمي آقا شيخ احمد شاهرودي: . آيت31

 که ميکنم عرض هم نگارنده. است مار سوراخ، در و است آتش خاکستر زير ؛»الغارفي الحية و نار الرماد تحت» که بگويم، سربسته قدرهمين

 و جامعه وحدت متجددين آقايان ميکنيم التماس بالموعظةالحسنة اوال پس بگزد؛ و بسوزاند و شود ااهر يا و بگويد تا ميکنيم صبر هم ما

 آنرا حاضر نعل و قاهر باب ثانياً نبخشيد سود اگر! نخواهيد مشرکين حزب داخل را مسلمين از انبوهي و ندهيد، دست از را کلمه اتحاد



نيز متوجاه ايان  يدرانو مرحوم مال عبداهلل مازن ي ون مرحوم آخوند خراسان يبزرگ يعلما 

 ياسايس کپرداختند و فتوا باه فسااد مسال غربگرابه مقابله با عناصر نکته بوده و در مناسات مختلف 

  31س نام بردند.يپار يزاده دادند و از آنان با عنوان عشّاق آزادي ون تق يافراد

نوشته  1321جمادي الثاني  21جمالتي که از آيةاهلل آخوند خراساني و مال عبداهلل مازندراني در 

شده و توسط ناصر الملک، براي عضدالملک نايب السلطنة ارسال گشته است به خوبي طرفداران 

خذ اند که به جاي او تتکيد کرده 48کرده.حريّت مطلقه را به بيگانه پرستي، دشمني با وطن متهم 

 فرهنگ اروپايي بايد به فکر صنايع پيشرفته بود:  
و  کاز ميالدتکداليف فوريه و مايه نجدات مملکه اهمِّ تکيل قواي حربيه نظاميه کو به جاي تش…

ت در ايدن کدثير ادارات مضره و توسيع دوايرمفسده و صدر  ماليده مملکقطع تشبثات اجانب است، به ت

ديگر برقرار و در عدوض اجدراي تمددن کملت مظلومه درباره يالهاي خطيره از ممصار  پردازند  معاش

علناً به  -است ت، و جامع وحيد اين ملتکاتفاق تمام عقال...، وسيله منحصره حفظ اين ممله بهک -اسالمي 

رات... از بدذل جيدود فروگدذار کدنواميس دينيه واشداعه من کمذهب... همت گمارند و در هت [با]ضديت

ندد، بده کدرباره آنيا طور ديگراقتضدا  -عزّ اسمه  -ليف اليي که تکپاريس، قبل از آن اق آزاديشنند.عکن

ويرانه را به غمخوارانش واگذارند تا به جبدر  تکسمت معشوق خود رهسپار، و ملتي را آسوده، و اين ممل

 41و سدثغورش پردازند... خرابي کستگي و تدارکش

 فرمايد:کنند، ميا اروپايي شدن معرفي ميدر نقد کساني که پيشرفت رآيت اهلل شاهرودي 
کده   …بعد ذا گوش به مزخرفات و خزعبالت فرنگي مآبان معار  پدروران متجدددان عصدري، »

او  … …! او لجام گسيخته ميخواهدد! …روحانيت را مانع ترقي و تعالي و معيشت و مدنيت گمان کرده 

اتراب و جوجه و کباب و عرق و شراب و  کشف حجاب و رفع نقاب ميخواهد . او کأس دهاق و کواعب

 42«چنگ و رباب ميخواهد و...

و حاصل اين اقاويل و اوهام و اضاليل و احالم، آنکه ]دين اسالم[، سياسي مدني نيست  پس بدراي 

                                                                                                                            
 اليه عدنا بالدغ عادالعقرب فإن ساکتيم ساکتند تا و. العظيم العلي باهلل اال قوة ال و الحول و نمود؛ خواهيم بيهوش را اين و خاموش

 (.243-241،   پيشيناهلل العظمي آقا شيخ احمد شاهرودي: آيتبالنعل)

ا  281،   1311وشش اير  افشار، تهران، انتشارات جاويدان، کبه زاده، ياب مشروطيت و نقش تقياوراق تازه. 31 

 . 11ا  11ري،   کتصحيح ر.ن. شاالعالم(،  کبرگي از تاريخ معاصر  )حيات االسالم في احوال المل. قو اني، آقانجفي؛ 281
التهاب مشروطيت، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، مؤسسه مطالعات موسي حقاني، مقاله تهران و تبريز دو کانون پر  48

 241 - 241، صص 1311، سال 18تاريخ معاصر ايران، سال سوم شماره 
 .123-121   بيدار، بانديده: از نقل به ،11 - 11 صص شاکري، ن،.ر تصحيح قو اني، نجفي آقا ،...معاصر تاريخ از برگي 41
 .332-334،   همان. 42



سعادت بشر و عمارت مدينه بايد از او صر  نظر نمود و يکسره غربي اروپائي شده لباساً و معاشاً، لساناً و 

سوماً و عادتاً، علماً و عمالً و تعليماً و تعلماً، مشقاً و سلوکاً  و در خاتمه، ايراني جنداب و فرنگدي خبطاً، ر

مأب گردد. و چون مفاسد و مضار اين رفتار و کردار بسيار و شنايع و قبايح اين گفتار ناهنجار و ناسدتوده 

زي و معاشر و مخالط بدا لباس و همهماند و که در بين مسلمانان پيدا شده… …رويه ناگوار، بيشمار  لذا

طبقه و دسته حتي اهل عبدا و اند. صورةً مسلمان، سيرةً دشمن اسالم و احکام آن. از اهل هر ايشان گرديده

 . 43«…عمامه

 

 

  اوّليه پيشرفت خواهي روشنفکران. 1

ها بيشتر از هر گروه ديگري در کشور بلند بود هايي که شعار پيشرفت خواهي آنيکي از گروه

ها توسط هاي غرب، روشنفکران و به اصطالح منورالفکران بودند. اينان که نسل اول آنکردهتحصيل

ارمغان عباس ميرزا براي ترقي ايران به اروپا فرستاده شده بود تا براي کشور پيشرفت و توسعه به 

بياورند و به اصطالح عظمت سابق ايران را به آن بازگردانند وقتي از فرنگ برگشتند به جاي انکه 

در حوزه هايي عمدتاً کتابو ها رسالهمنشاء تاسيس کارخانه و صنايع پيشرفته باشند،  با نوشتن 

و از کشور نمودند؛ ادبيات ، تاريخ غرب  و علوم انساني ، اقدام به توصيه براي توسعه و پيشرفت 

اي است لذا در صفحه 1888آنجايي که نظرات اين گروه بسيار مفصل و در حدّ يک کتاب مفصل 

ها بسنده خواهد شد؛ ترين مطالب برخي از آنجا به صورت گزينشي تنها به ذکر گزيده اي از مهماين

دسته از نويسندگان ذکر خواهد ماندگي کشور و مردم ايران از نظر اين براي اين کار ابتدا عوامل عقب

 شد و در ادامه عوامل پيشرفت و توسعه کشور ايران به صورت خالصه و تيتر وار خواهد آمد:

  ماندگيعقبالف( عوامل 

ماندگي ايران نگاشته شده هاي روشنفکران اوّليه نکات متعددي به عنوان عوامل عقبدر نوشته

جا اشاره ها که بسيار بارز و صريح مطرح شده در اينترين آناست امّا ما به جهت اختصار تنها به مهم

 کنيم : مي

 نداشتن قانون مدون دولتي:  .1

                                           
 .1تا  1   ،همان. 43



قاوانين  فقادانماندگي اياران علت اصلي عقب مستشارالدوله معتقد است که: يوسف خان

عقيده داشت که داروي تمام دردهاي اجتماعي ايران يک کلمه يعني مدون دولتي است، او 

 44.ستا« قانون»

 دين اسالم:  .2

هاي ما از اساس بدبختيمعتقد بودند که آخوندزاده برخي  از روشنفکران نسل اول همانند 

ها بايد قبل از هار  ياز نهايات تاالش دين اسالم بوده و براي رهايي از اين بدبختياصل 

امروز خرابي » کند:آخوندزاده تصريح مي ، 41بکار گيريم اسالم اساسي دينهدم خود را در 

تاازد و مي در جااي ديگار باه خداوناد و!(41)...«ل دنيا حاصل اهور دين آوران استک

اين  ه خدايي است که او را صاحب عظمات و جباروت و ماروت و ر فات و منباع » :گويدمي

در صورتي که ...اما بدانيد که جهنم و بهشت مسلمانان هر دو در شمار « رحمت و احسان بگوييم

 !(41)«جهنم، خود مجلس وعظ واعظ است»است. در واقع  «لغويات»

 احکام اسالمي .3

مانادگي قلماداد برخي از روشنفکران نه اصل اسالم بلکه احکام فعلاي اساالمي را موجاب عقب

کسروي از قاول ياک  آبادي نام بارد:توان از طالبوف و يحيي دولتکردند که در اين ميان ميمي

ف، صرف اضحيه و قربااني و زکاات را سافاهت وب طالبدر کتا»...نويسد: شاهد عيني مي

شمرده؛  نان که فخراالسالم در روزنامه خود)تدين( زکات فطره و ناذورات شامع شاب 

 .(41)«عاشورا را...

احکام شرعي ما، حقوق و حدود آن براي هزار سال قبل خوب » نويسد:در جاي ديگر مي طالبوف

هزار نکته جديد بر او بيفازائيم تاا ادارة اماروزي را کاافي بايد سيبود و به جا ...؛ ولي در عصر ما ... 

 .41«باشد

                                           
 .242،   پيشين :عباس ميرزا ملک آرارک:  -44

 (.112،   پيشينبه نقل از: آدميت:  111ا 113،   ملحقات کمال الدوله) -41

 .111، همانبه نقل از:  111   پيشين، ميرزا فتحعلي آخوندزاده: -41

 .288، همانبه نقل از:  411  پيشين،  ميرزا فتحعلي آخوندزاده: -41

 .321،   1،   مجموعه رسائل... : محمد ترکمان:به نقل از -41
 .14، با مقدمة باقر مؤمني،   المحسنينمسالک. عبدالرحيم طالبوف تبريزي:   41



حجااب زناان و » ماندگي ايرانيان قلمداد کرده معتقد است که:آبادي نيز حجاب را مايه عقبيحيي دولت

 .18فرستداش را به اروپا ميو به همين خاطر خانواده استافتادن از قافلة تمدن و ترقي باعث عقب

خان سپهساالر نيز از کساني است که معتقد است که قوانين و احکام سابق را بايد کنار  حسين

  11گذاشت

 . فقر فرهنگي: 4

کناد طاالبوف در فقر فرهنگي از نظر روشنفکران در مقايسه با فرهنگ غرب معناا پيادا مي

از  اسرافيل ايام  ندين صور دميده ولي ايراناي سار شود کهميکتاب سياسي طالبي مدعي 

شود که گفتاه اسات: را يادآور مي« حکيم آلماني»يا قول  12خواب جهالت بر نداشته است!

 .13«اندتوان گفت جماد متحرکفقر روحاني ايران به جايي رسيده که مي»

 . الفباي فارسي1

ماندگي ايرانيان معرفاي کارده ميارزا ملکام نااام اولين کسي که خط موجود را مايه عقب

باشاد او تقد بود علت عقب ماندگي ايران خطوط و ا لفباي موجاود مايمعالدوله است او 

کند که حتي نبود آزادي و امنيت جاني و مالي و شيون فارسي غلو مي الفباي نان در مورد 

ملال  الفبايداند.  از نظر وي فارسي مي الفبايالم و روا  بي انصافي را ]نشان[ نقص در 

ب کرده است . و راه ترقي ملل اساالمي فقاط باا تارويج ها سلاسالم امکان ترقي را از آن

 کند: او تصريح مي 14توان افراد را باسواد ساختعلوم ميسر است و با اين الفبا نمي

با اين خط بي معني که االن داريم ، محال و ممتنع است که بتوانيم هيچ يکي از شرايط بقاي خود »

با کمال جرئت ميتوانيم بگوييم که منشأ مشکالت حاليه ما، عزم دشمنان دولت اسدالم » 55«را فراهم بياوريم

 56«نبوده و نيست ، مگر اين خط بي انصا  که آخر االمر ما را منکوب و ذليل ملل عيسوي خواهد ساخت

                                           
 .238-231،  3. حيات يحيي،   18 

  . 111،   انديشه ترقي...آدميت:  -11
 .122  ، سياست طالبي عبد الرحيم طالبوف،   12
 .114، با مقدمة باقر مؤمني،   المحسنينمسالکعبدالرحيم طالبوف تبريزي:   13
 131،    1311، نصري   14

 .314،   1311، . اصيل 11
 ،رزا ملکم خان ناام الدولهيشه مي: اند يران معاصر؛ مطالعه مورديدر ا ييتجدد گرا ،فر  اهلل علي قنبري و ديگران 11

، 1313ز ييپا ،شماره سوم ،سال پنج ،يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،معاصر  ياسيس يمندر  در فصلنامه جستارها



 نين کتب قديمي و ماندگي ايران را خط نوشتاري آن و هميکي از علل عقب نيز طالبوف

 را که از نظر طالبوف وجود اين ميراث علمي مانع از  11ذکر کرده است.موجود آن  ميراث علمي

 اقبال گسترده مردم و نخبگان به کتب اروپايي است.

 ب( عوامل توسعه براي ايران 

اند هايي پيچيده اند و عواملي را براي توسعه مطرح کردهروشنفکران براي پيشرفت ايران نسخه

 رح زير است:ها به شترين آنکه مهم

 . اجراي پروتستانيزم اسالمي1

جا تنها به عنوان اند و ما در ايندرباره لزوم اجراي پروتستانيزم اسالمي افراد زيادي داد سخن داده

سد راه الفباي جديد و سد راه »:کنيم ايشان معتقد است کهنمونه به سخنان آخوندزاده بسنده مي

و فناتيزم آن است. براي هَدم اساس اين دين و رفع فناتيزم و  پويلزاسيون در ملت اسالم، دين اسالم

براي بيدار کردن طوايف آسيا از خواب غفلت و ناداني و براي اثبات وجوب پروتستانتيزم در اسالم 

تغييرات اساسي در دين اسالم ايجاد و اصطالحاً  امروزه بايد .11«الدوله، شرون کردم به تصنيف کمال

  .11«تقاضاي عصر و اوضان زمانه بر پروتستانتيزم محتا  است دين اسالم، بنابر»

لاذا باه نقاد به پروتستانتيزم اسالمي پنااه بارد؛ معتقد بود که براي پيشرفت ايران بايد نيز طالبوف 

تمامي که  بود ناميد و معتقدو آنها را خرافه و افسانه مي پرداخته اجتماعي اسالم هاي احکام و انديشه

احکام ديني بايد بر مبناي علوم تجربي و دانش بشري، مورد دخل و تصرف قارار گيرناد و برخاي از 

» هاااي، ، در کتابعقايااد اومفاااهيم دينااي، کنااار گذاشااته شااوند يااا حااذف و اضااافه گردنااد! اياان 

يد گويد: باطالبوف در يک جا مينوشته:  بيان شده؛ پدر عبداهلل مستوفي« احمد» و « المحسنينمسالک

 ! 18«هزار مستله بر دين اسالم شد تا به روز شودافزدون سي»

                                                                                                                            
 .134،    118-131صفحات 
 .184 -181  ،المحسنين  کمسال. رک عبد الرحيم طالبوف ، 11
به نقل  314(،   1311( )تبريز، احياء، آخوندزاده فتحعلي) مکتوبات و جديد الفباي :(گردآورنده) محمدزاده حميد .11

 .ق(1221-1211) نگاهي به ميم ترين انديشه هاي نوگرايانه ميرزا فتحعلي آخوندزادهمرضيه: يحيي آبادي، از: 
 .181   ،آخوندزاده فتحعلي ميرزا هاي انديشه آدميت: فريدون .11
. 11)ادبيات مشروطه(، با مقدمه و حواشي باقر مؤمني،   کتاب احمد: عبدالرحيم طالبوف نجارزاده تبريزي: . ر. ک18

)تغيير احکام زکات، قرباني حج(، 11تا  13، با مقدمة باقر مؤمني،صصالمحسنينمسالکعبدالرحيم طالبوف نجارزاده تبريزي:  

   (.11و  21، 31،21، 42، 41،   «هزار مستله جديد به اسالمسي» ) خواستار افزودن 14  



 . پذيرش سکوالريسم )جدايي دين از سياست(2

 نان به يکي ديگر از اموري که نسل اول روشنفکران روي آن تتکيد داشتند و تا امروز نيز هم

عنوان يک از اصول روشنفکري براي پيشرفت ايران مطرح است مسئله لزوم پذيرش 

 است. « جدايي دين از سياست»يا « کوالريسمس»

سپهساالر معتقد بود که براي ترقي ايران همانناد اروپاايي هاا باياد در قادم اول روحانيات را در 

مساجد منزوي کرد. از نظر او جدايي دين از سياست در ايران شرط اول پيشرفت و ترقي جامعه ايران 

در ايان مستشاارالدوله  يوسف خاان به دوست خودشاي خطاب در نامهباشد. بر همين اساس او مي

 نويسد:مي خصو 

ها را اي در امورات حکومتي آنقدر ذرهاعتقاد من درباره حضرات ملّاها بر اين است که: ...به»

 .11«مداخله نداد و مشاراليهم را ابداً واسطه فيمابين دولت و ملت مقرر نکرد

 بايد: »نويسد:مياسالمي معرفي کرده،  يسمسکوالرشرط اصلي ترقي را  آخوندزاده نيز  

، تصرفي در امور دنيايي نداشته باشد و باالخره، سياست و دين به کلي از هم تفکيک گردند و دين

امر »  نويسد که: ميوي در جاي ديگري،  12«سراي خرد گام نهيمپرده اوهام را برداريم و به روشن

، جميع بالکليه، بايد از دست علماي روحانيه باز گرفتهمرافعه را در هر صفحه اي از صفحات ايران 

هاي امور مرافعه را وابسته به وزارت عدليه نموده باشيد که بعد از اين، علماي روحانيه، هرگز محکمه

به امور مرافعه مداخله نکنند. تنها امور دينيه از قبيل نماز، روزه، وعظ، پيش نمازي، نکاح و طالق و 

 .13«ل ذلک در دست علماي روحاني بماند، مثل علماي دول يوروپادفن اموات و امثا

 لزوم تدوين قوانين جديد به سبک اروپاييان. 3

ترين عواملي بود که توساط يوساف خاان مستشاارالدوله پيشانهاد تدوين قوانين شايد از مهم

 اقدام نمود : « يک کلمه»شد او خود براي اين منظور به تدوين کتاب مي

داشاته اسات، « نوزده فصل» ، ترجمه قانون اساسي فرانسه است که آن زمان «مهيک کل»کتاب 

                                           
  .111آدميت: انديشة ترفي و حکومت قانون در عصر سپهساالر،   فريدون . 11

 .181   همان، آدميت: فريدون .12
خواهان مذهبي و به نقل از: محمدصادق مزيناني: تمايزات مشروطه 111   ميرزا فتحعلي آخوندزاده: الفباي جديد و مکتوبات، .13

ميرزا فتحعلي  :باقر مؤمني )گردآورنده(. 114و.  181لي آخوندزاده، صص هاي ميرزا فتحع. فريدون آدميت: انديشه121   گرا،غرب

نگاهي به مهم ترين انديشه هاي نوگرايانه ميرزا فتحعلي به نقل از: يحيي آبادي، مرضيه:  181(،  1311آخوندزاده )مقاالت( )تهران، آوا،

 .ق(1221-1211آخوندزاده )



در  ايشان(14)پرداخت.ميو به شرح و بيان معاني آن  ستدانبرتر مي« کتب ديني»يوسف خان، آن را از 

 گويد:  مي کتابش

اييا الناس! تنيا راه آبادي مملکت، متابعت قانون، مالحظه قانون، حفدظ قدانون، احتدرام قدانون و  

. هيچ کس در مملکت حکمش مجري نيست، مگر قانون مجلس شوراي ملي، يعني …اجراي قانون است. 

  65«ظ قانونحافظ قانون...  وزير يعني مجري قانون. سلطان يعني رئيس قوه مجريه قانون. سرباز يعني حاف

 . پذيرش فرهنگ اروپايي بدون قيد و شرط4

يکي ديگر از عواملي که تقريباً همه روشنفکران نسل اول بر آن اتفاق داشتند پذيرش فرهنگ 

 اروپايي بدون قيد و شرط است 

پيشرفت را به  از اولين کساني است که به صراحتميرزا ملکم ارمني معروف به ناام الدوله 

اخذ تمدن » اعتقاد و شعار ملکم، اين بود که:  11معنا کرده است. اروپا بدون تصرف ايرانياخذ تمدن »

 .11«اروپايي، بدون تصرف ايراني

گام براي تسليم کردن اياران در برابار تمادن و الدوله را پيشخان نظامملکمبسياري از نويسندگان 

 :اندگفتهفرهنگ غرب نوشته و 

ملکم پيشرو اصلي و در واقاع، فلسافة عقاياد سياساي او،  ايران، در تاريخ نشر مدنيت غرب در» 

مبتني بر تسليم مطلق و بالشرط در مقابل تمدن اروپايي بود. او عقيده داشت که ايران در تمام ارکاان 

 11«زندگي سياسي و اقتصادي، بايد اصول تمدن غربي را بپذيرد

رفت و ترقي، مردم را به اخاذ تمادن براي پيش»المحسين که در مسالکبعد از آننيز طالبوف 

 نويسد:؛ مي11«کندمي فرنگي ترغيب
 ...، هر ايراني که وطن خود را مثل بالد اروپا بخواهد ، آرزوي آزادي و مسداوات آنيدا را بکندد» 

 70« .در اعمال و اقوال آنيا را تقليد نمايد]بايد[ 

نيز معتقد بود که بايد در فرهنگ و آيين از اروپايي ها تقليد نمود لذا تتکيد آبادي يحيي دولت

                                           
 .18تا  44و  38صص  پيشين،مستشارالدوله تبريزي:  -14
. و نيز ر. 314 _ 311،   11به نقل از: ياد )فصلنامة تخصصي بنياد تاريخ انقالب اسالمي ايران(،  ،  ش  31روزنامة الجمال، ش   11

 (.1313، ارديبهشت 31)خاطرات وحيد، ش  41سيد جمال الدين واعظ معروف به اصفهاني،    ،ک: محمدعلي ، جمال زاده

 .113و  11، صص فکر آزادي...ن آدميت: ر. ک: فريدو -11

 .113و  11. ک:  آدميت، فريدون: فکر آزادي و مقدمه مشروطيت، صص ر . 11

 .113. فريدون آدميت: فکر آزادي و مقدمة نهضت مشروطيت،   11

 .31المحسنين، با مقدمة باقر مؤمني،  . عبدالرحيم طالبوف تبريزي:  مسالک 11

 . 31المحسنين، با مقدمة باقر مؤمني،صص ي:  مسالک. عبدالرحيم طالبوف تبريز 18



 ؛11هستم« به عالم انسانيت»؛  ون در پي خدمت «دانمدنيا را وطن خود مي»کند که: مي

داند و حتّي از اين ميمساوي با اروپايي شدن  را توسعه و پيشرفتنيز سپهساالر ميرزا حسين خان 

و  ، )ولو از نظر صانعتينيستترقي  نباشد،هر نون ترقي که درش سبک زندگي غربي  باالتر از نظر او

يکاي از »نويساد: کساروي در بااره تقلياد سپهسااالر از غارب ماينظامي خيلي هم پيشرفته باشد.( 

 «.(12)ها و درباري به آيين اروپا پديد آورد کارهاي...او اين بود که وزارتخانه

، دو ساال پايش از 1331در مجله کاوه ا در غرّه جماادي اخخار  انيز صراحتتقي زاده سيد حسن 

  :کودتاي رضاخاني ا سخن تاريخي خود را بر زبان آورد
  و تسليم مطلق شددن بده اروپدا و اخدذ آداب و و شرط قيدط قبول و ترويج تمدن اروپا بال …»

)جز از زبان(  بدون هيچ استثنا ،عادات و رسوم و ترتيب و علوم و صنايع و زندگي و کل اوضاع فرنگستان

شود و آن را  معني که از معني غلط وطن پرستي ناشي ميو کنار گذاشتن هر نوع خودپسندي و ايرادات بي

 73 «توان خواند...مي« وطن پرستي کاذب»

 : نويسد او در جاي ديگر مي
و شعر، در عادات و آداب، ما ايرانييا...مادةً و معناً، در علم و ادب، در صنعت و ذوق، در موسيقي »

در زندگي و مردگي، در جسم و روح، در اداره و سياست...بايد پشت سر فرنگييا بدويم و اجتيدادات بدي 

 . 74«م و بال شرط تسليم تمدن مغرب بشويمنيمعني اخذ نک

 لزوم تغيير الفباي فارسي به التين . 5

ا تغيير خاط از فارساي باه التاين يکي از عوامل پيشرفت ر« مسالک المحسنين» کتاب درطالبوف 

در کتاب نخبه سپهري نيز به رجال او  .11شمارد!ساز اتحاد شيعه و سنّي ميآن را زمينه حتي و 11داندمي

مدفون شده توسط « بهترين وسايل احياي توحيد»کند که سياسي و سالطين ايران و عثماني توصيه مي

   11«!ملت اسالم را در تغيير الفبا دانند»

                                           
 .111تا  111،  3. حيات يحيي،    11

 .1، بخش يکم،   تاريخ مشروطه ايرانکسروي:  -12

: کتاب بوسه بر خاکِ پي به نقل از: علي ابوالحسني )منذر( 2،   1331مجله کاوه)دوره جديد(، غره جمادي اخخر  -13

،   مشروطه و پهلوي...همو:  ؛13ا  12،   آخرين آواز قوو نيز همو:  ؛121فردوسي...(، بخش  هارم،    بحثي در ايمان و آرمانحيدر)

  . 113و  14تا  18

 مشروطه و پهلوي...، ، به نقل از: علي ابوالحسني )منذر(:41م، ش  1128/ 1331)دوره جديد(، غره جمادي اخخر مجله کاوه -14

113 . 

 .181  ،مسالک المحسنين . رک عبد الرحيم طالبوف ، 11

 183   . همان، 11

 (.11ايران در آستانه انقالب مشروطيت ايران و ادبيات مشروطه،   ، باقر مؤمني  11



 اروپائيان لزوم سپردن مديريت کشور به . 6

ميرزا ملکم خان در راس نسل اول روشنفکران درباره لزوم تقليد از اروپائيان در اداره جامعه 

اما هنوز ملکم زنده بود که نسل بعدي روشنفکران پا را فراتر نهاده و در لزوم  11سخن گفته بود.

  سپردن مديريت کشور به اروپائيان داد سخن راندند

 سيد جمال در يکي از سخنراني هايش، به پيروي صريح از ملکم خان مي گويد: 
من بنده سيد جمال الدين ...مکرر خدمت شما عرض کرده ام، حاال هم عرض مي کنم، مدا مدردم » 

 ايران جاهليم. بدون معلم و مربي و استاد، کار ما درست نمي شود. 

واسته باشيم يک کارخانده کبريدت سدازي تشدکيل به فرمايش جناب ...پرنس ملکم خان اگر ما خ

بدهيم. بدون معلم خارجه محال است. اگر خواسته باشيم يک کارخانده ريسدمان سدازي بسدازيم مسدلماً 

محتاجيم به يک نفر معلم خارجه. اگر بخواهيم يک کارخانه چلوار بافي تشکيل بدهيم بدون معاونت يدک 

تمام کارها. اما مي خواهيم يک بانک ملي تشکيل بدهيم بدون نفر معلم خارجه محال است و ق س علي هذا 

معلم و اين نمي شود. حاال يک گريز مي زنيم آيا اداره کردن يک وزارت خانه دولتي به قدر يک کارخانه 

توانيم يک قدوطي کبريدت الکدي ها بدون معلم خارجه نميصابون پزي، علم الزم ندارد. چگونه ما ايراني

عدد قوري يا استکان يا يک المپ بسازيم البد محتاج به معلم خارجه هستيم  اما از بدراي بسازيم و يا يک 

اداره کردن وزارت ماليه يا وزارت خانه عدليه و غيره اصال وزراي ما محتاج به معلم خارجه نيستند. خددا 

 .79«شاهد است اين وزراي ما خيلي بي انصا  هستند....

 نويسد:يبه صراحت م نيزآبادي يحيي دولت
دانيم و در هر کار، حاجتمند آموزنددگان کامدل و اول چيزي که ما بايد بدانيم، اين است که نمي» 

کرد. آن ترتيدب بدر هدم معلمين آگاهيم. يک وقت مملکت ما را يک حکومت استبدادي ظالمانه...اداره مي

بدار از روي جيالدت زيدر م،خورد و خواستيم به تقليد ملل متمدنة عالم اساس حکومت شوروي داير نمايي

 خبر بوديم، مداخله نماييم... و خواستيم خودسرانه در کارهايي که از همه چيزش بي  دانيم، نرفتيمنمي

ما ايرانيان علم اداره کردن کارها را نداريم، محتاجيم به مشاورين عالم کارآگاه که به دسدتورالعمل 

بدانيم که علم و اطالع از روي کتاب، کافي براي حسن عمل  ايشان ادارات خود را داير نماييم و بايد يقين

 80 «و ترتيب اداره نيست...

                                           
 .  121خان،  . محيط طباطبايي، مجموعه آثار ميرزا ملکم 11
 281،   11ش  ، )فصلنامة تخصصي بنياد تاريخ انقالب اسالمي ايران(،   ياد ،  به نقل از:22، ش روزنامة الجمال 11

، 2 نژاد،  ين زرگريه غالمحسيح و تحشيت با تصحيدر  در رسائل مشروطمن ،ييحيارمغان آبادي: يحيي دولت .18 

 181. 



  



 ماندگي و پيشرفت از نظر ساير نخبگان: )رجال حکومتي و اشرا (. عوامل عقب2

به جز علما و روشنفکران افراد ديگري هم هستند که  در باب لزوم رشد و پيشرفت ايران 

اند؛ امّا ي وارد زير امور شده و به صورت جزئي برنامه توسعه ارائه دادهاند و حتّهايي نوشتهرساله

ها به درستي هويت نويسندگانشان روشن نيست علت اين امر اين است که تقريباً در اکثر اين رساله

دادند و از ترس اينکه ها را رجال دولتي يا منسوبين به دولت تشکيل ميمعموالً نويسندگان اين رساله

کردند اسم خود را در دا مورد سعايت همقطاران و يا مجازات دستگاه سلطنت واقع شوند تالش ميمبا

مشخص نيست يا « شرح عيوب و عال  نواقص مملکتي ايران»رساله ذکر نکنند مثالً نويسنده رساله 

ست معرفي شده که معلوم ني« خان خانان»اش شخصي به نام نويسنده« رساله در اصالح امور»رساله 

ها را جمع کرده معتقد است که خان خانان که اين رساله  نژادزرگري غالمحسين ه کسي است و  

براي خود استفاده « خان خانان»باشد که از اسم مستعار مي«  مرتضي قلي خان صنيع الدوله»همان 

هاي هاي روشنفکري دارند و هم گرايشها کساني هستند که هم گرايشکرده است. بعضي از اين

هاي مذهبي و ملّي که از آن جمله ابوطالب بهبهاني است که به جهت کمرنگ بودن گرايش

 ايم . روشنفکري ما او را به اين گروه ملحق کرده

ماندگي و عوامل رشد و توسعه به شرح زير خالصه نظرات اين گروه برشماري علل عقب

 است: 

 ماندگي عوامل عقبالف( 

تارين عوامال زيار را باه عناوان مهم «و عال  نواقص مملکتي ايارانشرح عيوب »کتاب نويسنده 

 شمارد : ماندگي ملّت ايران برميعوامل عقب

تصدي افراد . 2،  11به ييالق و شکار رفتن شاه زير در غياب او ادارجات دولتي نيمه تعطيلند. .1

ر دائام العمار باودن مادت متموريات وزيا. 3، لياقت در راس امور کشاوري و لشاکري بي

هااي هاا در انجاام متموريتمختارهاي ايران در کشورهاي خارجي و عدم بازخواسات از آن

نباود مجلاس . 1،  13. بي حساب و کتاب باودن درآمادهاي دولتاي و مخاار  ان4، 12محوله

 نظمي دستگاه ديوانبي. 1 ؛ مشورتي براي پادشاه

                                           
 .131شرح عيوب و عال  نواقص مملکتي ايران،     11
 131-131يران،    . رک: شرح عيوب و عال  نواقص مملکتي ا 12

 142. شرح عيوب و عال  نواقص مملکتي ايران،    13



مانادگي اياران ان عوامال عقبنيز موارد زير به عنو« منها  العلي»ابوطالب بهبهاني در رساله 

 کند ذکر مي

 باه خاود دلخاواه نحاو باه حکام تعديات. 2  ،مامورين سامانيبي و نظميبي و پريشاني. 1»

 الحقوق ذوي تمحرومي خود، ناموس و جان و مال از رعيت اطمينان و امنيت عدمو  رعيت،

 وجاوه جلاب و اخاذ بودن معمول رشوه، اداي و تدليس به االم يد بسط. 3 خود، حقوق از

 در رعيات و ملت عامه امنيت و اطمينان عدم مظلومين، و ديوان حقوق کردن مال پا و رشوه

 انتظار واسطه اين به که. واگذاري همه کارها به دولت، 4 مملکت هايخرابي اصالح و تعمير

 در دولات اوليااي آراء انحراف و تبديل و تغيير. 1 شود، متحمل دولت را کارها جميع دارند

 در جاهل و عالم و خائن و خادم تساوي. 1 ديوان، احکام اجراي تعويق و تعطيل . 1 احکام،

 و تنبياه و خادم احسان و اکرام تعيين عدم. 1 ها،آن به احسان و انعام و ديوان خدمات ارجان

 در قاعاده و قاانون نباودن. 18  ، ماليات گرفتن در قانون نداشتن .1 خائن، و مقصّر مجازات

 اعياان عجاز و ضاعفو در مقابال  خارجه، آحاد قدرت و استيال. 118 دولت، خر  و دخل

  14.«داخله

ماندگي ملّت ايران ،.  ريشه عقب«رساله در اصالح امور»نيز در  مرتضي قلي خان صنيع الدوله

 داند.مي 11.«دادن اجازه  اپ اسکناس به بيگانگان از طرف حکومت»را در  

وجدود فسداد در تشدکيالت . 1توان خالصاه کارد: ا در سه عامل زير ميتمامي اين عوامل ر

نبدود مجلدس . 3، استيالي اقتصادي و سياسي بيگانگان بر تشکيالت حکومتي ايران. 2، حکومتي

  شورا

 اشرا  و رجال سياسي نظر ازعوامل پيشرفت کشور ب( 

  هاي اين دسته ديده شده عبارتند از:پيشنهادهايي که در نوشته ترينمهم

                                           
: تهران قاجار، عصر سياسي رسائل ،(تحشيه و تصحيح) نژادزرگري غالمحسين: در ،«العلي منها » بهبهاني، بوطالبا 14

 242-241   ،1318 ايران، اسالمي جمهوري ملي کتابخانه

 و تصحيح) نژادزرگري غالمحسين: در مندر ( رساله در اصالح امور، الدولهمرتضي قلي خان صنيع . خان خانان، ) 11

 . 118 – 112   ،1318 ايران، اسالمي جمهوري ملي کتابخانه: تهران قاجار، عصر سياسي رسائل ،(تحشيه



 . تأسيس مجلس دار الشورا 1

اند که مجلس شورا يکي از اسباب پيشرفت و ترقي اسات تقريباً تمامي افراد اين دسته تتکيد کرده

کند بيشتر ميکنند با هم متفاوت است صنيع الدوله مجلسي که پيشنهاد امّا نون مجلسي که پيشنهاد مي

هدف از برپايي اين مجالس را: اوالً  اجراي قاوانين شارعي و  يک مجلس مشورتي براي شاه است او

عرفي مدون شده، ثانياً تمهيد و تدارک ملزومات تربيت و تجاارت )منظاور از تربيات، تربيات افاراد 

را باه ترتياب زيار عنوان کرده و انوان مجالس مورد نظار خاود  باشد(درستکار براي تصدي امور مي

 شمارد:برمي

 11. مجلس شوراي نظامي 3نفر،  14. مجلس وزرا مرکب از 2. مجلس امنا  ، 1

 صاراحتا و پاردازدمي ملّاي شوراي مجلس به ترصريح و بيشتر …امّا نويسنده رساله شرن عيوب

امّا در عين حال به جهت رعايات  11 شماردبرمي را مردم عموم منتخب ملّي شوراي مجلس ويژگيهاي

، )ابدان 11گذاريقانونشمارد؛ مجالس را يکي از انوان مجالس برمي 11حال شاه مجلس شوراي سلطنتي

از  11جالس ايااالتو م 18مجلس سنا  وانين موجود مثل قوانين شرن مقدس(،قوانين جديد يا تسجيل ق

 ساير انوان مجالس از نظر اوست.

 ه توسعه. تدوين قانون و برنام2

ابوطالب بهبهاني قدم اول توسعه و پيشرفت کشور را تدوين قانون براي تنظايم دساتگاه دولات و 

 کند: داند او براي تدوين قوانين در کشور  هار روش ترسيم مياي براي پيشرفت کشور ميبرنامه
د کده رفدع قسم اول: اينکه عقالء دولت و ملّت جمع شوند و قانوني جديد، تدبير و تمييدد نمايند

 سدالطين آداب و رسدوم: دويم قسم …اختالل و اغتشاش کند و موجب تأمين عامه و تأسيس عدل شود 

 کما را همان که است مطيرة شريعت قوانين استحکام و استقرار: سيم قسم … کرده پيشنياد را ايران سلف

چده در ايدن يدارم، آنچ قسم ….دهند قرار قانون دولتي و سلطنتي اعمال جيت به ساخته محکم حقة هو

ازمنه و ايام بتوان معمول داشت و از آن فايده و نتيجه برادشت که موجب ترقي دولت و رفدع کسدالت و 

 که جايي تا …مذلت و آسايش ملّت و افزوني ثروت و مکنت شود، تأسي و پيروي به اعمال دول خارجه 
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 92نباشد اسالم شريعت و مذهب با مغاير و منافي

داناد و کند و آن را شرط اول اجراي عدالت ميروي لزوم تدوين قوانين تتکيد مي زصنيع الدوله ني

 13داند  نين شرط اول نظم پذيري مملکت را قانون ميهم

 . اصالح دولت و دواير دولتي3

الح و تنظيم مجادد اصهايي که توسط اين دسته از نويسندگان نوشته شده،  تقريباً در تمامي رساله

ها و ابعاد اين اصالح در رساله شاخصه:  از مهمترين عوامل پيشرفت ايران ذکر شده استدواير دولتي 

 : است آمده زير شرح به «…شرح عيوب»

مملکت و مميزي در امالک خالصه سالطنت و »گيري: تجديد نظر در وضعيت کنوني ماليات .1

ر  معلاوم و ميازان دخال و خا»که  14«رعيت ، بايد ماليات بر اساس درآمدهاي واقعي باشد

 11و از اجحاف به رعيت و غارت ملّت پرهيز شود 11«آشکار باشد

وضاعيت  بهباود در تالش11جات و حکام و استانداران اياالت.تقويت سيستم نظارت بر اداره .2

و محکماه باا محکمه ها و  گونگي انتخاب قضات شرن و عرف و  گونگي ارتبااط ايان د

ارتقااء اداره نظمياه و بهباود  ،امنيت شاهرها نين کمک در حفظ ها، همهم، مخار  محکمه

  .…ها و سوانح اتفاقيه، حفظ صحت و مريض خانهاداره 

هيچکس را نبايد خرد شمرد و نادياده گرفات بلکاه از نظرات افراد در پيشبرد امور، استفاده  .3

  11نظرات هر کسي که ادعا دارد شنيده شود ولو آن فرد رعيت باشد.

طبقاات شاش  2.  ارکان اربعه،  1هاي دولتي به : و ديوان خانه تنظيم مجدد مناصب و ارکان .4

معتقد است که دولات باياد ده وزارتخاناه  صنيع الدوله  188.  ديوانخانه دوازده گانه.3،  11گانه

ها  هستند داشته باشاد او ساپس مفصال از مستقل و  ندين اداره که در تحت آن وزارتخانه
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وزارتخانه جنگ و وزارت ماليه بيشتر از بقيه شرح و  گويد خصوصاً ازها سخن ميوزارتخانه

معتقد است که نظام ماليات کنوني و وضعيت گمرکهاي اياران  صنيع الدوله 181دهدتفصيل مي

 182کند، بايد اصالح شودبه شرحي که پيشنهاد مي

هاي کارمندان دولات را پار نصب تصوير شاه در تمامي اداره جات دولتي تا ابهت شاه  شم .1

 183در بزم حضور حرکت نمايند   ]کارمندان[  نان باشد کهکند و 

 184سد باب رشوه خواري و باب طمع .1

  سراسريها خصوصاً ساخت راه آهن . توسعه راه3

سهولت تجاارت »کند که به ناصرالدين شاه توصيه مي «…شرح عيوب»رساله نويسنده 

آهن تمکن باشاد، ساالي باه  باز بسته به نزديک کردن راه است و  ون ايرانيان را به بناي راه

توانند با دول خارجه معامله نمايند از جنس ابريشام مالحظه حال حاضر، سي کرور جنس مي

بعد اضافه  181«و پوست و اسب و استر و شتر و انوان خشکبار و حبوب  کو پنبه و پشم و کر

درياي عماان کند که راه آهن بايد اقصي نقاط ممالک خراسان را به آذربايجان وصل کند و مي

به عبارت ديگر او راه آهن کريدور شرق به غرب و سپس شامال باه جناوب را  181را به خزر

صانيع الدولاه نياز کند که ضمن آن تمامي مراکز اياالت ايران به هم متصل گردند. پيشنهاد مي

اشاد اهميت راه آهن را امروز هيچکس نيست که نداند، در حديث وارد است کاه وقتاي ب»معتقد است که: 

 181«به هم نزديک شوند امروز همان وقت است هازمينکه 

 ديني ها و مدارس. رسيدگي به مساجد و مکتب خانه4

 :استمساجد، مکتبخانه ها و مدارس  ملّت ايران درمعتقد است که اساس پيشرفت  صنيع الدوله
اهل منبر در عقايد خلق و اخالق جميور امت نفوذي تمام و اثري بالکالم دارند رعايت حال ايشان 

 وقدو …واجب و تربيت ايشان الزم است که هر کس بر منبر نتواند رفت و از موعظه او ثمر نتوان بدرد 
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اين قوم بسته بر اوضاع عالم واجب عقيدت خالق به زبان  ايشان علم و است الزم وقت مصلحت بر ايشان

  108و اخالق ناس به اقوال اين طايفه پيوسته ]است[

اناد و ها را اشاغال کردهاين مکانبيجهت که دهد مي سواديسپس شرح مفصلي در مورد افراد بي

کنناد و از ها از طرفي امکانات را به بيهودگي تلف ميدهند ايناجازه تحصيل به محصيلن واقعي نمي

شوند. او معتقد است که دولت اگر خواهاان ماندگي جامعه ميمردم و عقبطرف ديگر موجب اغفال 

بااره گذاري کند سپس شرح مفصلي در اينپيشرفت کشور است بايد روي آموزش و پرورش سرمايه

 . 181کند.ارائه مي

 . تالش در رشد صنايع داخلي بدون اعتماد به فرنگيان5

شود اين مسئله هم بالفاصله تذکر ع داخلي ميها وقتي صحبت از رشد صنايدر اکثر اين رساله

شرح عيوب »شود که نبايد به طرف غربي و به اصطالح فرنگي اعتماد کرد، نويسنده رساله داده مي

 گويد:در اين خصو  مي «…
، به اولياء اسالم قسم است همين ايران ويران را امکان دارد در مدت يک سال اوقدات صدر   …

ا طوري ترقي داد که ماليات ايران به هشتاد کرور برسد و قشون منظم دولدت، يدک کرد هزار سال ايران ر

کرور در چمن سلطانيه ، با تمام ملزومات جنگ ، در پيشگاه اقدس پادشاه سان بدهند. هزار افسوس هزار 

 110 …گذرد .دريغ که عمر دولت از روي هواي نفس جاهالنه ، به بطالت و کسالت مي

ساخن مفصاالً ده در اهميت راه آهن براي رشاد صانايع و تجاارت که نويسنبعد از آن

 افزايد:گويد، ميمي
 111اند.گاه بر فرنگيان اعتماد نشايد ، تا امروز صنعتي به ايرانيان ياد ندادهلکن هيچ» 

 که: شود  نين يادآور مياو هم
 فدرو را مدا اطدرا  کده بدزر  دولت چندين اکنون …کفار بر اکثر بالد و مسلمين چيره شدند »

اند و باز بترسيد به هر جايي از بالد اسالم، پداي فرقده فرندگ دندان طمع در واليات ما تيز کرده اندگرفته

  112بيفتاد بيخ و بن کندند 
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 نين معتقد است که شاه بايد در خورش و پوشش با اکتفاء بر محصوالت و منسوجات او هم

 لوحه ديگران در امر آباداني کشور باشد. سر  113داخلي

گذاري زياد الزم دارد باياد شاراکت را روا  کند که  ون صنعت سرمايهتتکيد مي صنيع الدوله نيز

 نين از روا  خام فروشي در کشور انتقاد دارد که بايد تالش شود تا جلوي خام فروشي هماو داد و 

  کند که: نين عنوان مياو هم 114گرفته شود 
 در دارندد العدادهفوق غوغاي که کارخانجاتي …احداث کارخانجات بايد به اجازه حکومت باشد 

 115شد نتواند احداث هااين امثال و مريضخانه و مدارس نزديکي

 گيري : نتيجه

گيري سه مدل از سه دسته فوق بدست بندي و نتيجهبا توجّه به نتايج بدست آمده در جمع

ي مدل رجال سياسي اولين مدلي است که براي پيشرفت کشور مطرح شد و آيد. به لحاظ تاريخمي

ماندگي و پيشرفت کشور بر بيشتر جنبه جزئي نگري و عملگرايي دارد در اين مدل عوامل عقب

اصالحات جزئي ديده شده است و از پرداختن به مباحث زير بنايي و فکري خودداري شده است و 

هاي قاجار دنبال اين که مردان بسياري در دولترغم آنه شد که عليبيشتر ناار به عمل است لذا ديد

 مدل بودند امّا به داليلي به شکست انجاميد 

مدل دوم که پيشنهاد روشنفکران بود تماما با مباني فکري غربي و بر اساس مراحل توسعه در 

ماندگي يا پيشرفت ماندگي يا پيشرفت بر اساس عوامل عقبغرب پيش رفته بود و حتّي عوامل عقب

که جامعه و کشورهاي غربي ترسيم شده بود و به عبارت ديگر در اين مدل سعي شده به جاي آن

تاريخ ايران مورد بررسي قرار گيرد، عمالً جامعه و تاريخ غرب بر جامعه و تاريخ ايران تحميل شده 

شده تا فرهنگ و تاريخ  است و نه تنها فرهنگ و تاريخ اين مملکت ناديده گرفته شده بلکه تالش

غرب بر جامعه ايران تحميل شود اين مدل که با روي کار آمدن رضا شاه عمالً زمينه و عرصه جوالن 

پيدا کرد تالش کرد تا با تمام قوا به پياده کردن منويات خود جامعه عمل بپوشاند و قدم به قدم 

ايراني بود بطوري که بعد از رضاخان  هاي خود را اجرا کند و نتيجه آن به  الش کشيدن هويتبرنامه

 هاي غربي کشور از آن جدا شوند.نزديک بود کشور تجزيه شود بخش
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هاي رغم تالشمدل سوم بر با توجّه به اقتضائات فرهنگ و تاريخ ايران پيشنهاد شده و علي

جامعه مضاعف علما در دوره مشروطه به خاطر برخي از شرايط نامطلوبي که بر مناسبات جهاني و 

هايي که بعدها توسط آيت اهلل کاشاني و ايران حاکم بود توفيق اجرا نيافت و هر  ند بعدها  تالش

فدائيان اسالم صورت گرفت امّا سرکوب شد تا اينکه با انقالب اسالمي تا کنون به صورت افت و 

 دهد.طلبد به حيات خود ادامه ميخيزهايي که جاي بحث ديگري مي

 


