
 

 موانع تاریخی و شخصیتی توسعه در ایران

 حمید رزاقی         

 مقدمه و طرح مسئله

کند که بتوان جوامع را بر حسب  موضوع توسعه و توسعه نیافتگی هنگامی معنا و مفهوم واقعی پیدا می

صورت موضوع  ها و خصوصیات عام و مشخص توسعه با یکدیگر به مقایسه گذاشت. در غیر این ویژگی

ن به آن شود که توسعه چیست که ایرا از هیچ معنایی برخوردار نیست. در آغاز این سئوال مطرح می

ها و وضعیتی است که جوامع غرب به آن دست  دست نیافته است. توسعه و پیشرفت، آن شرایط، ویژگی

چه که در تمدن معاصر  اند. توسعه عبارت است از آن یافته و جوامع توسعه نیافته مانند ایران بدان نرسیده

داری، رشد و  ناسبات سرمایهشود. این توسعه ترکیبی از م وقوع پیوسته و با آن شناخته می غرب به

شکوفایی فلسفه عقلی و علوم جدید، ظهور و گسترش طبقات جدید )بورژوا و پرولتاریا(، انقالب 

ملت، شهرنشینی فرآینده، دموکراسی سیاسی،  -گرایی، دولت  صنعتی، رشد فن آوری های نوین، ملت

یی دین از نهاد قدرت سیاسی، دولت مدرن انتخابی و قانونی، فردیت، تقسیم و انفکاک قدرت، جدا

جامعه ی مدنی، رعایت حقوق بشر و حقوق مدنی شهروندی، رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و بهزیستی 

(. با این تعریف بیان سه نکته حائز اهمیت است. نخست 83-82: 9731ذهنی و عینی است. )علمداری، 

  شود که در جوامع معاصر غرب محسوب میی توسعه مدرن  بافته ی فوق اجزای بهم  که وجوه برشمرده آن

حادث شده است، بنابراین پذیرفتنی نیست که چیزی تحت عنوان توسعه غیرمدرن داشته باشیم. دوم 

که توسعه بار معنایی مثبت دارد و جریانِ بهبود و بهتر شدنِ جامعه در ابعاد اقتصادی، سیاسی،  این

که  (. و سوم این82-82: 9721رد )ازکیا و غفاری، گی بینی را در بر می اجتماعی، فرهنگی و جهان

ای ناتمام است و به پایان راه نرسیده است  وجهی فرآیندی و تاریخی دارد و هم پروژه ی مدرن هم توسعه

 و در حال حاضر تداومش را با آگاهی و بازاندیشی به پیش می برد. 

حب نظران اجتماعی روزگاری از سئوال اساسی این است که چرا ایران که به نظر بسیاری از صا

های بزرگ جهان بوده نتوانسته است در دوران معاصر به توسعه با وجوه فوق دست یابد؟ چرا  تمدن

ی ایران در امر توسعه چندان موفق نبوده است؟ و چه عللی و موانعی بر آن دخیل بوده است؟ به  جامعه

این مقاله در پی آن است در گام اول به علل و  توان از مناظر مختلفی نگریست. موضوع موانع توسعه می

موانع تاریخی توسعه نیافتگی جامعه ایران بپردازد و مختصات آن را روشن سازد و در گام دوم موانع 

 شخصیتی منبعث از آن را معرفی و بیان کند.



ری که به طو شود، به ترین بحران ایران معاصر محسوب می ترین و بزرگ چالش بین سنت و مدرنیته مهم

ویژه شناسایی  ی ایرانی تبدیل شده است. لذا بررسی موانع توسعه و تجدد و به ی جامعه ترین مسئله اصلی

موانع تاریخی و شخصیتی آن برای ما ایرانیان که در وضعیت کنونی به  دنبال توسعه و پیشرفت کشور 

راوانی برخوردار است. با شناخت هستیم؛ بسیار سودمند، آموزنده و رهگشا بوده و از اهمیت و ضرورت ف

توان با آگاهی و چشم باز  آموزی از تاریخ گذشته است که می موانع تاریخی و شخصیتی توسعه و درس

 موانع توسعه را مدبرانه از سر راه برداشت و اسباب و لوازم ضروری پیشرفت را مهیا کرد.

سعه در ایران به موضوع مدرنیته و توسعه جا الزم است قبل از بیان موانع تاریخی و شخصیتی تو در این

 مدرن در جهان غرب پرداخته شود.

 مدرنیته و توسعه مدرن

بار در اروپای غربی و از  اجتماعی است که برای اولین -مدرنیته و توسعه مدرن مفهوم و فرآیندی تاریخی

داری تکامل یافته  رمایهدل نظام روبه انقراض فئودالی سر برون آورده و با پیدایش و توسعه مناسبات س

دهد. در این فرآیند تاریخی که از  به راه خود ادامه می پر چالشیی ما با پویایی  چنان در زمانه است و هم

ی با خودش را تغییر داد  ی قرن چهاردهم و قرن پانزدهم میالدی آغازیدن گرفت؛ انسان رابطه میانه

بینی ربانی و کلیسایی قرون وسطی را  انسان جهان که به تدریج طوری (. به13-37: 9738)عبداللهی، 

بیان دیگر انسان خود، دائر بر مدار هستی گردید و  بینی فلسفی و طبیعی پیدا کرد. به کناری نهاد و جهان به

دانست. این امر از طریق  خویشبه قول اومانیسم انسان خود را یافت و خود را مسئول تعیین سرنوشت 

های آن عملی شد که در خالل دوره نوزایی  مندی گیری از قانون طبیعت و بهرهشناخت روابط حاکم بر 

متناسب با رشد نیروهای مولد و پیدایش مناسبات  در عصر روشنگری و عصر روشنگری پدیدار گشت.

پذیری ریشه دواند  سرمایه داری، اتکا به علم و شناخت پذیری جهان هستی، خِرَدگرایی، آزادگی و فعال

شناسی گردید که زمینه را برای  ی علومی چون فیزیک، شیمی و زیست یدایش و توسعهو موجب پ

دنبال پیشرفت علوم جدید، تکنولوژی در سطحی نوین  پیدایی علوم انسانی جدید فراهم کرد )همان(. به

 متحول شد و موجبات انقالب صنعتی در اروپا را مهیا کرد.

طوری که کارِ با دست و ابزارهای ابتدایی به کارِ با  ول شد بهدر این انقالب رابطه انسان با طبیعت متح

ای را به همراه  ماشین و تجهیزات صنعتی تبدیل شدکه گسترش مؤسسات و نهادهای تولیدی وکارخانه

طور گسترده  ی انسان با انسان نیز تغییر پیدا کرد، بدین معنی که روابط تولید به داشت. بدین ترتیب رابطه

ای که شکل مالکیت جدید )مالکیت خصوصی سرمایه(، نحوه توزیع  رگون شده به گونهو فراگیر دگ

ی وجود نهادند؛ این  ها و طبقات اجتماعی نوین )بورژوا و پرولتاریا( پا به عرصه ثروت جدید و گروه



، داری آن داشت )پیران ای مستقیم با پیدایش و گسترش شهر و شهرنشینی در معنای سرمایه فرآیند رابطه

977.) 

ها تغییر پیدا کرد؛ بدین ترتیب که روابط سرواژی و توزیع ثروت  در بُعد اقتصادی، روابط اقتصادی انسان

ی کار و سرمایه شد؛ تولید برای مصرف به تولید برای فروش در بازار   مبتنی بر اشرافیت تبدیل به رابطه

« کاال -پول -کاال»ی  جای رابطه به تبدیل گشت و انباشت ثروت جای خود را به انباشت سرمایه داد.

 نهادینه شد و منبع سرمایه ناشی از ارزش اضافی پدید آمد.« پول -کاال -پول»ی  رابطه

دار صنعتی  دار تجاری و سرمایه از بُعد اجتماعی ترکیب طبقات اجتماعی تغییر یافت. یعنی طبقات سرمایه

های تاجر پیشه شهری استقرار یافتند. هم چنین  و گروه دار مالی به جای طبقه فئودال و به دنبال آن سرمایه

های اجتماعی جدید مبتنی  جای طبقه سرواژ حیات اجتماعی یافت و بورکراسی و سازمان طبقه کارگر به

 بر روابط عقالیی استقرار پیدا کرد.

، جامعه مدنی بار در تاریخ های اشرافی و اریستوکراتیک نابود شدند و برای اولین در بُعد سیاسی دولت

پدید آمد که در آن حوزه خصوصی جامعه از حوزه عمومی یعنی دولت جدا گشت و هویتی مدرن 

(. در حوزه خصوصی، فرد و فردیت و حقوق مدنی و شهروندی  12-12: 9738مستقل یافت )جهانبگلو، 

فرد بود که  جای پیوندهای صنفی، خونی و نَسَبی، این ترتیب که به  گرفت ونهادینه شد؛ بدینشکل 

عنوان انسان آزاد، مالک کار و ثروت و سرمایه و اندیشه خود گردید. به بیان دیگر مالکیت مبتنی بر  به

گرفت  اصل و نَسَب و سنت جای خود را به مالکیت خصوصی و فردی داد که کلیّت جامعه را در بر می

کسان شدند. اعضای جامعه که که در آن افراد جامعه به تدریج در بستر جامعه مدنی واجد حقوقی ی

دولت »دارای حقوق فردی شدند، منافع گروهی پیدا کرده و به دنبال آن دارای منافع طبقاتی شدند و 

ای از روابطی شد که تحت تأثیر  مجری منافع طبقاتی طبقات اجتماعی گردید. یعنی دولت مجموعه

(. نزاع طبقاتی بین طبقه حاکم 793: 9738، )بشیریه« گیرد. جریان مبارزه طبقاتی در جامعه مدنی شکل می

رو  دار( و طبقات تحت سلطه در جامعه مدنی به جریان افتاد و دولت مدنی به آن انتظام داد. از این )سرمایه

ها شکل گرفته و تشکل یافتند. یعنی دموکراسی،  ها، احزاب، سندیکاها و اتحادیه بود که پارلمان

 بیان در غرب ریشه دواند و مستقر شد.مشارکت سیاسی و آزادی عقیده و 

ای و استاد و شاگردی در معنای مرسوم و سنتی جایش را به مدارس  خانه در بُعد فرهنگی نیز نظام مکتب

اندوزی از انحصار خواص  های نوین با شکل و محتوای آموزشی و تربیتی جدید داد و دانش و دانشگاه

رد. و در نهایت انسان الهوتی و تقدیرطلب تبدیل به ی عمومی و همگانی پیدا ک خارج گشت و جنبه

انسانی این جهانی شد که قادر گشت با علم و خِرَد خویش، جهانِ طبیعت و جامعه را تغییر داده و با 



طوری که ایدئولوژی فئودالی جای خود  تر شود. به توانمندی و مهارت فزاینده بر جهان پیرامونش مسلط

 اری داد.د را به ایدئولوژی سرمایه

 موانع ساختار تاریخی توسعه در ایران

اندرکار مدرنیته و توسعه مدرن بود؛ در ایران خبر چندانی از تحول مدرن  ای که غرب دست در هنگامه

نبود. بسیاری از صاحب نظران علوم اجتماعی و اقتصادسیاسی چرایی عدم ورود ایران به این فرآیند را در 

 کنند. عی فالت قاره ایران جست و جو میاجتما -شرایط ساختار تاریخی

دهد که شیوه معیشت و تولید دراین سرزمین از مراحل و  ی ایران نشان می نگاهی به سیر تاریخی جامعه

اجتماعی به مانند جوامع غرب نگذشته است. در شرایط اقلیم خشک و  -های اقتصادی بندی صورت

شده  ضل اساسی برای تولید کشاورزی محسوب میخشک فالت قاره ایران، کمبود آب همواره مع نیمه

طوری که بنابه گفته کاتوزیان عامل کمیاب برای تولید در ایران  (. به32و  927: 9731است )علمداری، 

اند و از یکدیگر دور افتاده  ها مازاد تولیدی چندانی نداشته آب بوده است و نه زمین. در نتیجه آبادی

های فئودالی مستقلی  داشته که براساس مالکیت یک یا چند آبادی قدرتاین ترتیب امکان ن بودند. به

توانسته مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع  عالوه یک نیروی نظامی متحرک می پدید آیند. به

دولت مرکزی مقتدری بدل شود. این نیروی نظامی متحرک را ایالت فراهم آوردند  کند و به 

با توجه به گستردگی خاک ایران، مازاد جمعی این روستاهای جدا از هم افتاده  (.33: 9712)کاتوزیان، 

توانست  افتاد؛ می چنان عظیم بود که وقتی به چنگ یک نیروی نظامی چه بیرونی و چه درونی می

: 9712کار آید )کاتوزیان،  عنوان بنیان اقتصادی یک دولت یا امپراطوری خودکامه ی کشورگستر به به

28.) 

گیری اجتماعات اولیه انسانی و آبادی های پراکنده و با برآمدن امپراطوری  ایران بعد از شکل در 

هخامنشیان همواره نظام استبدادی مبتنی بر مالکیت ارضی دولتی برآن حاکم بوده است که از سه خُرده 

بین نظام  (. همیشه98-97نظام روستایی، عشایری و شهری تشکیل شده و سازمان یافته بود )رهین، 

عشایری و نظام شهری بر سرحاکمیت بر روستاها درگیری و نزاع وجود داشت. نظام روستایی به لحاظ 

تحرک بود. شهر همواره مقر حاکمیت سیاسی بود. َارگ شاهی مستقر در  سیاسی عمدتاً غیرفعال و کم

ا در شهرها مستقر می ها و هم بر شهرها تسلط داشت. شاه مستبد قوای نظامی خود ر شهر هم بر روستا

: 9731آورد )علمداری،  صورت یک اردوگاه نظامی و پادگان درمی  کرد؛ به طوری که  شهرها را به

عنوان عامل اصلی  (. پس شهر همواره مقر حاکمیت سیاسی و قدرت نظامی بود. این حاکمیت به928

از روستائیان در ازای اخذ باج و خراج در  کرد. حکومت شاهی مستقر در شهر گیری شهر عمل می شکل



راند. بنابراین در ایران تمرکز سیاسی در شهر و در  کرد و برآنان فرمان می برابر هجوم عشایر محافظت می

طوری که هر از چندگاهی یکی از عشایر، شهر را فتح  تضاد و تعارض با نظام عشایری بوده است. به

ع آن قدرت اقتصادی را به چنگ آورد. به بیان دیگر تغییرات و کرده تا قدرت سیاسی و به تَََبَ می

دست گرفتن قدرت یکی از عشایر در شهر بوده است  ها و پادشاهان در ایران ناشی از به جابجایی سلسله

 ( 97)رهین، 

ترین مالک نیز بوده است. هر سلسله  شد، خودش بزرگ این قدرت متمرکز که در شهر حاکم می

کرد. در چنین نظامی  رسید، قدرت بالمنازغ داشت و نظم استبدادی را مستقر می قدرت می عشایری که به

دار و قابل احترام نبوده و قدرت حاکم مستبد خارج از اراده واحدهای  مالکیت خصوصی هرگز ریشه

گرفت. به طوری که در کشور ایران، اصالً صحبت  کرد و تصمیم می پراکنده اجتماعات انسانی عمل می

ترتیب  ز قانون نیست، بلکه اساساً صحبت از رأی و سلیقه فرمانروا و سران نظام حاکم بوده است. بدینا

کرد، امالک و اموالی  در این نظام مالکیت خصوصی هیچ امنیتی نداشته و شاه و دولت هروقت اراده می

یافت، این  ومت تغییر میکرد و یا هر زمانی حک نمود، مصادره می که به کارگزاران و وابستگانش اعطا می

های  بیان دیگر در ایران بخش بزرگی از زمین گرفت. به  مصادره به نفع کارگزاران جدید صورت می

داران واگذار  طور مستقیم در مالکیت دولت بود و بخش دیگر به اراده شاه و دولت به زمین زراعی به

نداشت بلکه این امتیازی بود که دولت به او  دار حق مالکیت شد. بنابراین زمین شد و یا پس گرفته می می

 (.3: 9718ستاند. )کاتوزیان،  خواست آن را باز می داد. و هروقت می می

طوری که مثالً در دولت شهرهای رومی  در غرب اما وضعیت به گونه ی معناداری متفاوت بوده است. به

لحاظ تمامیت ارضی، صاحب استقالل بوده و در درون خود تصمیمات اقتصادی، ارضی و   هر دولتشهر به

ین در هر کرده و حکومت مرکزی چندان درآن مداخله نداشته است. عالوه بر ا حقوقی را اتخاذ می

-81: 9728آمیز بوده اما نهادمند بوده است )کوروفکین،  دولتشهر، قانون و رعایت آن هرچند تبعیض

(. هم چنین در انگلستان لردها در مقابل پادشاهان استقالل داشته و طبقه اریستوکراتیک از حقوق 89

ژه طبقه اریستوکرات بوده وی اند و حکومت متکی به طبقات به قانونی و شخصیّت حقوقی برخوردار بوده

 (.981: 9711است )موروآ، 

داران حقوق و  علت وجود قدرت متمرکز سیاسی که در شهرها مستقر بوده، مالکان و تیول  در ایران به

استقاللی نداشتند و این قدرت سیاسی حاکم بوده که امور و سازوکارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

بنابراین در طول تاریخ ایران دولت استبدادی و در رأس آن شاه خودکامه  کرده است. جامعه را تعیین می

حد و حصر  (. این قدرت بی32: 9712واجد  نیروی مافوق طبقات و جامعه بوده است )کاتوزیان، 



ی رشد و توسعه طبقات و نیروهای اجتماعی مستقل و توانمند را  نمی داده است و بنابراین قادر  اجازه

چون و چرای خود را بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استوار کند.  لط بیبوده است، تس

ایلی و جامعه شهری، فقدان سنت مالکیت خصوصی، بی   نتیجه این که تقابل و برخوردهای دائم جامعه

های  قانونی، مصادره مداوم اموال، اتکا و وابستگی طبقات اجتماعی به قدرت سیاسی و عزل و نصب

گرانه به جامعه و  پی و بی ضابطه در ارکان دولت یک ویژگی خودکامگی و یک ویژگی غارتدر پی

 (.97حکومت در ایران داده است )رهین، 

به بیان دیگر فقدان طبقات اجتماعی دیرپا و نهادینه، عدم انباشت طوالنی و درازمدت دارایی، ثروت و  

نهادهای اجتماعی، قانونی و خصوصی یک سرمایه و هم چنین ضعف و کم مایگی و بی  تداومیِ  

ویژگی عدم پیوستگی و استمرار به جامعه ایران داده است. چیزی که صاحب نظران اقتصاد سیاسی ایران 

های  ای از دوره اند. تاریخ ایران به صورت رشته مدت و جامعه کلنگی خوانده آن را جامعه کوتاه

. این ویژگی در تقابل با جوامع بلندمدت اروپایی است قطعه بهم پیوند خورده است مدت و قطعه  کوتاه

ی پیدایش طوالنی، یک  ای از تحوالت یک مرحله (. در اروپا هر دوره77، 72و  28: 9712)کاتوزیان، 

ی  ی انقراض طوالنی دارد. وقتی یک دوره به پایان رسید؛ دوره ی طوالنی و یک مرحله ی توسعه مرحله

گیرد و مراحل پیدایش، توسعه و انقراض جدیدی را  گی آغازیدن میجدیدی از شیوه معیشت و زند

پیماید. توسعه تنها نیازمند نوآوری و فراگیری نیست، بلکه ویژگی انباشت  صورت طوالنی و مستمر می به

و نگهداری ثروت، دارایی، حقوق، دانش و علوم را نیاز دارد؛ چیزی که در ایران در پرتو جامعه و 

دلیل فقدان ساختارهای اجتماعی در تاریخ ایران،  (. به28میسر نگردیده است )همان، حکومت خودکامه 

مشروعیت و »دولت استبدادی نماینده حکومت خودسر و جامعه خودسر است که با سه مشکل 

(. هرگاه 72: 9719روبروست )کاتوزیان، « عدم انباشت درازمدت »و « اعتباری مال و جان بی»، «جانشینی

دهد، کلیت  شود و فرمانروای خودکامه مشروعیتیش را از دست می بر جامعه تضعیف می تسلط دولت

هایی که از داخل و خارج آن را  طوری که حکومت در برابر انواع بحران گراید، به جامعه به آشوب می

فراگرفته است و در فقدان حمایت طبقات اجتماعی و حتی عدم پشتیبانی نیروهای درون دولت، در 

ثباتی عدم امنیت و ناامنی سراسر جامعه را در بر  افتد. سپس بی ت با یک قیام، شورش و انقالب مینهای

شوند و بنابراین فرمانروای  گیرد. تا این که جامعه و مردم  دوباره  جویای امنیت از دست رفته می می

ناامنی(  -خودکامگیی کلنگی ) دهد. این چرخه خیزد و ندای امنیت سر می جدیدی از میان جامعه برمی

( و در نتیجه 27-29: 9733یابد )پیران،  گری هم چنان ادامه می ی سازندگی و ویران یا گِردگشتی رابطه



ی  تردید رابطه ماند. بی اجتماعی مسدود و سترون می -شود و راه توسعه اقتصادی چیز از اول آغاز می همه

 یخ ایران است.دیالکتیکِ ماندگی فوق از موانع اساسی توسعه در تار

 داری در ایران های تاریخی عدم رشد و توسعه مناسبات سرمایه ریشه

داری بود؛ ایران نتوانست وارد این  ای که اروپا در حال رشد و نمو مناسبات سرمایه چرا در هنگامه

 مناسبات شود؟

یری و سازمان گ نظامی، تجارت بازار و صنایع کارگاهی نیز در شکل -در ایران عالوه بر عامل سیاسی

(. شهر چه در دوره باستان و چه دوره اسالمی از ارکان 99: 9739یافتن شهر مؤثر بوده است )کاستللو، 

آمد. شهر اسالمی متشکل بود از ارکان  شمار می اساسی حیات سیاسی و اقتصادی در جامعه ایرانی به

وران(. در این  )جایگاه کسبه و پیشه گانه َارگ )جایگاه عمال دیوانی(، مسجد )جایگاه علما( و بازار سه

میان بازاریان و تجار بزرگ در رأس هرم ثروت و منزلت بازار قرار داشتند. اغلب تجار بزرگ روابط 

های بازرگانی خود شریک و  ها را در فعالیت ای با شاه و سران حکومت داشته و آن مالی در هم تنیده

سو ضمن حمایت تجار از  ا فراهم آورد که در آن از یککردند. این اشتراک منافع شرایطی ر سهیم می

حکومت، بخشی از نیازهای مالی حکومت از جانب آنان تأمین شده و از سوی دیگر تجار را وابسته و 

کرد. هم چنین تجار شهر بخشی از ثروت خود را صرف خرید زمین در مناطق  متکی به حکومت می

ماندند و بدین ترتیب بود که از پیدایش و  روستایی وابسته می کردند و بنابراین به اقتصاد روستایی می

های قدیم  (. از زمان87-81: 9721شد )اشرف،  رشد طبقه مستقل و خودفرمان تجار شهری جلوگیری می

داشت، تعیین می کرد تا رابط « التجار ملک»در ایران رسم براین بود که شاه برای تجار، رئیسی که لقب 

التجار صالحیت آن را دارد که اختالفات  ملک»گوید:  ر باشد. چنان که کمپفر میمیان دولت و بازا

های بافندگی، طباخی و  مابین بازرگانان را فیصله بخشد. در جوار این وظیفه، او سرپرستی کارگاه فی

ناظرِ شاه  هرحال او این کار را زیرنظر عهده دارد. اما به دوزی ]شاه[ را نیز به شمشیر و چاقوسازی و ابریشم

(. بنابراین در نظام 83)همان، « دهد. وی در حال تاجرباشی و مشاور امور تجاری شاه نیز هست انجام می

داری رشد کند و صنعت جدید پدید آید. در ایران، بازرگانی  استبدادی ممکن نبود مناسبات سرمایه

ها بسیار پررونق  بعضی دوره داخلی و خارجی خیلی پیش از رشد بورژوازی در اروپا وجود داشته و در

بوده است؛ اما به دلیل فقدان حق مالکیت و عدم امنیت در یک چارچوب قانونی نهادمند، امکان 

مدت میسر نبود و در نهایت از ظهور  دراز  گذاری درازمدت و در نتیجه انباشت سرمایه انداز و سرمایه پس

(. وابستگی طبقات تجار و 32: 9712یان، شد )کاتوز داری جلوگیری می مناسبات و توسعه سرمایه



بازرگانان به دولت و حکومت خودکامه از علل اساسی      توسعه نیافتگی سرمایه داری در ایران بوده 

 است.

ترین شاخص شهرهای اسالمی از جمله در عهد صفوی استیالی قدرت سیاسی در تار  ترین و اساسی مهم

عنوان اجتماعی همبسته و خودفرمان و حضور  جتماع شهری بهها بوده است. پدید نیامدن ا و پود آن

رقیب قدرت سیاسی در شهر و زورفرمایی حکومت بر اجتماعات شهری مانع از رشد و گسترش  بی

شده است. نه تنها حکومتِ شهر برگزیده مردم نبود، بلکه  های خودفرمان و مستقل می ها و انجمن تشکل

، 983: 9721تقل که منبعث از اراده شهرنشینان باشد را نداشت )اشرف، های مس قوانین، مقررات و دادگاه

شد.  می (Burger)و شهرنشین  (Citizen)(. تداوم این شرایط مانع از پیدایش شهروند 72، 72، 981

اجتماعی شهرهای اسالمی از جمله شهرهای  ایران، نظریه نظام  -عالوه ویژگی خاص اقتصادی به

کار اجتماعی بین تولید کشاورزی، تولید صنعتی و تجارت و  سعه نیافتگی تقسیمی تو استبدادی درباره

صورت که شیوه تولید شهر و روستایی در ایران مانع از توسعه یافتن تقسیم  مبادله  را تأیید می کند.  بدین

تولید  کار اجتماعی میان کشاورزی، صنعت و بازرگانی شده و در نتیجه جامعه را از تمایز تولید شهر و

توان از تضاد میان شهر و ده سخن  دارد. بنابراین در شهرهای ایرانی دوران اسالمی نمی روستایی باز می

ای واجد پیوندهای  گفت. بلکه اجتماعات شهری و روستایی در قالب واحدهای بزرگ تر منطقه

و روستا و رویارویی اند که در نهایت مانع از تمایز شهر  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی بوده

ی خود مانع خودفرمانی اجتماعات شهری شده و از  (. این ویژگی به نوبه72، 72شود )همان،  ها می آن

کرد.  وران ممانعت نموده و از مشارکت آنان در حکومت جلوگیری می استقالل بازاریان، تجار و پیشه

شهر به منزله پایگاه قدرت سیاسی و به مثابه ی َارگ شاهی و مسجد جامع بوده و  بازار در ایران زیر سلطه»

ها و تشکل های صنفی فراهم نمی  مرکز قدرت روحانی فرصت مناسبی برای رشد و توسعه انجمن

سیاسیِ مستقل از قدرت سیاسی و   -(.بنابر این به دلیل ممانعت از تشکل اقتصادی 983همان،«)آورد

های اجتماعی مانند  های دیگر تشکل نجمنی، قالبقدرت روحانی در شهرهای ایرانی و فقدان زندگی ا

کند. اگر هم  های مذهبی، خویشاوندی و قومی در شهر هرچه بیشتر ریشه دوانده و رشد می قالب

کردند  ی بالمنازع دستگاه حکومتی عمل می داشت،  زیرنظارت و سلطه های صنفی وجود می انجمن

داری تجاری و صنعتی در  سی رشد و توسعه سرمایهی این عوامل، از موانع اسا (. مجموعه983)همان 

رود. به بیان دیگر عدم پیدایش اصناف مستقل و فقدان حقوق قراردادی و به دنبال  شمار می درون بازار به

داری در  آن عدم رشد کافی طبقات اجتماعی مستقل از حکومت از موانع رشد و توسعه مناسبات سرمایه

 ایران بوده است.



طور که اریستوکراسی مداومی پدید نیامد، همانطور هم  ، همان«عدم تداوم و فقدان استمرار»ی  در جامعه

طبقه بورژوازی مستقل و مداومی پدید نیامد و همانطور که انباشت دراز مدت سرمایه در آن صورت 

اقعیت را یابد. این و های اقتصادی و اجتماعی و اداری و فرهنگی دوام نمی طور نیز پیشرفت نگرفت، همان

آوری، ادب و هنر نیز مشاهده کرد )کاتوزیان،  توان در مورد عدم تداوم علم، صنعت و فن حتی می

9712 :33 .) 

طور مستقل رشد کرده و به تدریج ثروت کسب نمودند و این ثروت را سرمایه کرده و  در اروپا تجار به

رفته و در  فتند و بدین ترتیب رفتهکار گر ها و تولیدات صنعتی به در راه ایجاد و گسترش کارخانه

ای  دنبال کسب قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی را به منزله طبقه درازمدت انباشت سرمایه کرده و به

بیان  ی بورژوا متشخص شدند. به دست گرفتند و در پرتو حقوق مالکیت خصوصی به طبقه اجتماعی به

ت مستقیم در اختیار گرفت، ولی قدرت سیاسی دیگر در غرب، طبقه بورژوا مالکیت اقتصادی را به صور

دست آورد. اما در ایران تجار و  طور غیرمستقیم و با میانجی جامعه مدنی و منازعه طبقاتی به را به

دنبال خرید زمین  دلیل وابستگی به دربار و برای اخذ منزلت به بازرگانان حتی بعد از ثروتمند شدن به

که خود  جای این د را هرچه بیشتر به دربار حکومتی نزدیک کنند. یعنی بهرفتند. تا بدین طریق بتوانند خو

که تجار و بازرگانان ایرانی  این  دنبال نظام سیاسی استبدادی رفتند. نتیجه را از وابستگی به زمین برهانند، به

ساز و کار  گرایانه عمل کرده و گرفتار  دار شدن را داشتند، واپس که ظرفیت مالیِ سرمایه رغم این علی

 مالکیت ارضی تحت سیطره نظام استبدادی شدند.

از موانع دیگر رشد و توسعه مناسبات سرمایه داری در ایران وجود ناایمنی و عدم ثبات در این سرزمین 

 شد. بوده است که بر بازاریان و سایر اقشار مردم به دو شکل تحمیل می

داری صنعتی که نیازمند ثبات و  گیری سرمایه لالف( اول از سوی حکومت: این ناایمنی مانع از شک

داری تجاری فراهم کرد )اشرف،  جان سرمایه مقدار برای رشد کم هایی کم امنیت بود؛ شد و تنها روزنه

باره  جیمز فریزر که در اوایل دوران قاجاریه از ایران دیدن کرده است؛ در این(. »72، 71: 9721

ق کشور ایران، ناایمنی جان و مال مردمان این سرزمین است که از ی بهبود و رون گوید: مانع عمده می

طور مداوم در معرض آن است، نشأت  هایی که چنین حکومتی به سرشت حکومت و نیز از شورش

های مردم در راه تولید صنعتی است. چرا که هیچ کس دست به تولید  گیرد. این وضع مانع کوشش می

(. در کتاب موانع تاریخی رشد 71)همان، « ر برند، نخواهد زد کاالیی که ساعتی بعد از چنگش بد

مصادره اموال تجار بزرگ، مصادره بخش قابل »داری در ایران دوره قاجاریه، چنین آمده است:  سرمایه

ای از اموال درگذشتگان از طرف شاه و حکام آن و در مواردی از سوی برخی روحانیون،  مالحظه



هایی که از تجار دریافت کرده بودند،  پایه دیوانی از پرداخت قرضهخودداری حکام و عمال بلند

ها و بازارها از  کردند، غارت کاروان خودداری از پرداخت بهای کاالهایی که از تجار خریداری می

هایی همچون پیشکش و تعارف، اعمال فشار  عناوین و بهانه سوی شاهزادگان و قشون دولتی، اخاذی به

های سنگین و  های حکومت مانند مجازات ان در صورت ایستادگی در برابر زورگوییبر تجار و بازاری

 (.71-27)همان، « آمیز همچون چوب و فلک و زندان و تبعید تحقیر

های تجاری را در قلمرو خود از  ب( دوم از سوی اجتماع ایلی: ایالت و عشایر ایران غارت کردن کاروان

های بازرگانان  التجاره انداختند و مال خطر می های تجاری را به یّت راهامتیازات مشروع خویش دانسته و امن

ها  را غارت می کردند، و حتی گاهی تا همین اواخر در دوره قاجار به شهرها هجوم آورده و به آن

طور کلی فالت ایران همواره عرصه تاخت و تاز ایالت  (. به29کردند )همان،  های فراوان وارد می آسیب

رفته است. هرزمان مردمان این سرزمین،  شمار می بوده و از موانع مهم جریان انباشت سرمایه به و عشایر

ها و اصناف تشکل  اندوختند و در عین حال پیشه کرده و ثروت را هرچند ضعیف می شهرها را بنا می

بود؛ از میان افتاده و تمدن و هرچه  در آن ذخیره و انباشت شده  یافتند؛ یک هجوم ایلی اتفاق می می

داشتند. بنابر  اجتماعی باز می -بردند و جامعه و شهرهای ایرانی را از سیر پیشرفت و تکامل اقتصادی می

توان از موانع ساختاری رشد و توسعه ایران  این وجود ایالت و عشایر در تار و پود اجتماع ایرانی را می

 خص برشمرد.طور ا داری در آن به طور اعم و رشد مناسبات سرمایه به

 موانع شخصیتی توسعه در ایران

لحاظ تمایل و  فرد خود را از طریق آن و بهجمعی است که  -منظور از نظام شخصیتی هویتی فردی

طور  سازد. این هویت به نسبت پایدار به دهد و یا متمایز می دیگران پیوند می هایی که دارد به  ویژگی

جاری، اقتصادی و سیاسی است که از برآیند دو فرآیند های ارزشی، هن عمده شامل عنصرها و جنبه

(. نظام 37، 32، 32: 9717آید )فروم،  دست می سازی و اجتماعی شدن عنصرهای جامعه به همسان

شود. این نظام در  افزاری یا فرهنگ یک جامعه محسوب می شخصیتی از وجوه اهم و اساسی بخش نرم

شود. اما بعد از ایجاد و قوام یافتن در  گیرد ومتعین می ل میاقتصادی جامعه شک -بستر و محمل اجتماعی

طوری که بین  کند. به اجتماعی نقش ایفا می -گیری، تولید و بازتولید شرایط و بستر اقتصادی شکل

طوری که از  ساختار اجتماعی و نظام شخصیتی افراد جامعه روابط متقابل و دوسویه برقرار است. به

و کیف نظام شخصیتی افراد  ساختارها و نهاد های اجتماعی در نوع و کم سو نوع و کم و کیف یک

وکیف  وکیف نظام شخصیتی افراد جامعه در نوع و کم گذار بوده و از سوی دیگر نوع و کم جامعه تأثیر

 (. 973-971: 9732کند )عبداللهی،  ساختارها و نهادهای اجتماعی مؤثر است و آن را بازتولید می



م شخصیتی متأثر از نظام استبدادی و با تفسیر و ادراک و کنش ماندگار سوگیری استبدادی در ایران نظا

شود. این  اطالق می« استبدادی ذهن»را در خود ایجاد، حفظ و تداوم بخشیده است که به آن ساخت 

نگر،  ساخت  شخصیتی  در ایران متاثر از ساختار نظام استبدادی تاریخی عمدتاً سمت و سویی قشری

سلطه محور، غیرفردگرا، تسلیم طلب، آزمندانه، منفعالنه، متعصبانه،   گرا، قوم و خویش مدار، خاص

امید و بی آینده داشته است و در عین  خودمدارانه، استبدادزده، سترون و تقلیدی و خشونت جویانه و بی

-931: 9721ادی، حال کم و بیش یکدست و دارای تشابه و همگونی به نسبت باال بوده است )قاضی مر

(. به طوری که اغلب مردمان، 87-87: 9712خواه،  ( و )فراست972-923: 9723( و )قاضی مرادی، 987

آنها دیکته  ها، مناسک و رفتارها و کارکردی که از سوی ساختار استبدادی به ها، هنجارها، آیین ارزش

خصیتی افراد جامعه تمایز و اختالف کردند. بنابر این در نظام ش شده بود را پذیرفته و به آن عمل می

چندانی وجود نداشته است و به زبان مارکس نظام شخصیتی اعضای جامعه، محتوایی از خود بیگانه 

نهند. به بیان دیگر  ای که اوامر، عقاید و مرام فرمانروای مستبد را پذیرفته و به آن گردن می گونه داشته، به

و از خود بیگانه داشته است که به صورت وابستگی و « درخود»سنخ استثمار شدگان و بندگان الگویی 

کند )تنهایی،  ها و هنجارهای ماندگار به شکل استبدادپذیر و تعبدی بروز می ها، ارزش اعتقاد به اسطوره

9732 :828-827.) 

و لحاظ پایداری  به زبان ماکس وبر سوگیری شخصیتی اغلب ایرانیان در محمل و بستر نظام سلطانی به 

عدم تغییر در فهم و ادراک رابطه ی فرادست و فرودست عمدتاً معطوف به سنت و اخالق درباری و 

ای بوده و قوام یافته و معیار انتخاب کنش افراد براساس رفتار گذشتگان و قداست تاریخی و  اسطوره

 (.817ها شکل گرفته است )همان،  الیتغیر ماندن ارزش

شخصیتی افراد شکل و محتوایی ایستا پیدا کرده به طوری که قوای  در چنین شرایطی شخصیت و نظام 

ماند و نسبت به تغییر و اصالح اجتماعی و بهبود  دماغی شخص خفه و خاموش شده و از خالقیت باز می

(.  2-97کند )یوسفیان،  شود و نگرش و اندیشه پیشرفت مجال تجلی پیدا نمی زندگی جمعی بدگمان می

وار و پُر قید و بند جامعه ما بر اندیشه، عمل و نظام شخصیتی ایرانیان مؤثر افتاده و تردید شرایط دش بی

اینان را برآن داشت تا با تفسیر و کنش ماندگار در قبال زندگی اجتماعی دیدگاهی غیرفعال و 

اعتقادی ناامیدوارانه داشته باشند. مثالً این اعتقاد که زمین جای زندگانی و تالش و مبارزه نیست. چنین 

کند و  گری، خَِردورزی و تولید کردن و آفرینندگی را از فرد سلب می شور زیستن، اندیشیدن، پرسش

های اقتصادی و اجتماعی نزد  عالوه نابسامانی شود. به مانع خالقیت، نوآوری و زایندگی و فردیّت می



رد او در جهت بهتر شدن وضع شود و از انسان و اختیار و خَِ مردمان به سرنوشت و مشیّتی مقدر تعبیر می

 (.2-97شود )همان،  موجود سلب مسئولیت می

نتیجه این که بین  نظام )ساختار استبداد تاریخی( و نظام شخصیتی استبدادی یک رابطه ی دو سویه و 

دوطرفه  برقرار بوده است.  به طوری که این دو نظام دو پدیده از هم جدا نیستند که یکی علت وجودی 

باشد، بلکه بین این دو روابط متقابل برقرار است. بدین معنی که این دو پدیده در بر هم کنش دیگری 

یکدیگر خلق شده اند و باتنیدگی و هم فرخوانی یک دیگر باز تولید شده و نظم و پایداری و قوام یافته 

جانی خودادامه می اند و در محمل و بستر دیالکتیک ذهنی و عینیِ تاریخی جامعه ایران به حیات و گران

دهند و کلیت جامعه را دچار دیالکتیک ماندگی کرده اند و راه توسعه مدرنِ ایران را با انسداد و سترونی 

استبدادی و)منفعل( با ساختار ذهن و عمل مواجه ساخته اند. بنابر این ترکیب به هم پیوسته ی عاملیت 

 گی در جامعه ی ایران به شمار  می رود.نظام استبدادیِ تاریخی از موانع عمده ی توسعه نیافت
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