Archive of SID

تبیین جامعهشناختی علل وابستگی ایران در دوره قاجار
فاطمه گراوند ،1عبداهلل ساجدی

2

-1دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه پیام نور تهران،نویسنده مسئول
-2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
چکیده
هدف این پژوهش بررسی علل وابستگی ایران در دوره قاجار میباشد .در واقع این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤؤلال ا سؤ
که چه عوامل داخلی و خارجی سبب شد که ایران در دوره قاجار به کشوری وابسته ت بؤؤدیل شؤؤود .بؤؤه من تؤؤور د سؤؤتیابی بؤؤه ا یؤؤن
سلال نقش عوامل مختلفی از جمله :شاه و درباریان ،اوضاع اقتصادی و فرهنگی آن دوره ،ارتش ،دول های روس و انگ لؤؤی
و  ...مورد بررسی قرار گرفته اس  .در مبانی نتری از نتریه نتام جهانی و نتریه توسعه وابسته ب هؤؤره گرف تؤؤه شؤؤده ا سؤ  .روش
مورد استفاده در این پژوهش روش تحلیل تاریخی میباشد.
واژگان کلیدی:وابستگی ،توسعه وابسته ،نتام جهانی ،قاجار
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بیان مسأله و ضرورت تحقیق
گذشته چراغ راه آینده اس ؛ تاریخ تکرار میشود .تاریخ و بررسی گذشته به ما آگاهی میدهد تا شرایط زمان را به تؤؤر درک
کنیم ،گذشته را به آینده پیوند دهیم ،دربارهی گذشتگان به درستی قضاوت کنیم ،م شؤؤک،ت ،درگیری هؤؤا ،موا نؤؤع ،ا شؤؤتباهات،
تقصیرها ،ناتوانیها ،نارسائیها ،توطئهها و اخت،فات را هریک درجای خود قرار دهیم و ثمرات آن را ارز یؤؤابی ک نؤؤیم ( مؤؤدنی،
 .)20 :1387این سخن دکتر زر کؤؤوک کؤؤه میگو یؤؤد :تؤؤاریخ ،بؤؤا یؤؤادآوری ا شؤؤتباههای بؤؤگرگ گذ شؤؤته ،بؤؤا تؤؤذکر جنای
بدبختیهای گذشتگان ،میتواند انسانی

را از تکرار آنها و یا الاقل از اینکه با عمد و اختیار خویش به نتایر آنها دچار آ یؤؤد

باز دارد (زرین کوک )18 :1375 ،ما را به مطالعه تاریخ کشور و شناخ
اس

هؤؤا و

آن وامیدارد .کشور کنونی ایران مح صؤؤول ت حؤؤوالتی

که در طول تاریخ از سر گذرانده اس ؛ سلسلههای پادشاهی مختلف بر روند تحول و آبادانی و همچ نؤؤین تو سؤؤعهنیافتگی

و وابستگی آن تأثیرگذار بودهاند .آنچه در این پژوهش به دنبال بررسی آن میباشیم نقش سلسله قاجاریه که حدود  124سؤؤال
بر ایران حکوم

کردند ،بر وابستگی و توسعهنیافتگی و همچنین کوچکتر شدن این مرز و بوم میباشد .قاجاریه با به قؤؤدرت

رسیدن آغامحمدخان در سال  1175آغاز به کار کرد و با به قدرت رسیدن رضاخان پهلوی در سال  1299پایان یاف  .دورهی
طوالنی حکمرانی آنان بر ایران با عؤ
سرنوش

بر بؤؤاد ر فؤؤتن م نؤؤاط حا صؤؤلخیگ ز یؤؤادی از ک شؤؤور شؤؤد .در وا قؤؤع ،ا یؤؤن دوره با عؤ تغی یؤؤر

کشور ما شد و اقداماتی که در ا یؤؤن دوره صؤؤورت گر فؤ

بیگانگان را تثبی

ک شؤؤور را وارد مرح لؤؤهای کؤؤرد کؤؤه واب سؤؤتگی ک شؤؤور بؤؤه

کرد .هر چند یکسری موقعی ها در این دوره برای پیشرف

کشورمان پیش آمد اما به دلیل نداشتن زمی نؤؤهی

مناسب ما نتوانستیم از این موقعی ها به نفع کشورمان استفاده کنیم .در این دوره بود کؤؤه ا سؤؤتعمارگران رو سؤؤی و انگلی سؤؤی بؤؤر
ایران سلطه پیدا کردند و هر کدام بخشهایی از سرزمین ایران را به یغما برد نؤؤد .در ا یؤؤن دوره بؤؤود کؤؤه مؤؤا مج لؤ  ،م شؤؤروطه،
قانون و  ...را بدس

آوریم و به سادگی تمام آن را از دس

دادیم .این دوره همگمان بؤؤود بؤؤا ت حؤؤوالت ع مؤؤدهای در ج هؤؤان از

جمله انق،ک  1798فرانسه و انق،ک صنعتی در کشورهای اروپایی .دورهای کؤؤه بؤؤرای ک شؤؤورهای غر بؤؤی ه مؤؤراه بؤؤا ب یؤؤداری و
رنسان

و برای کشور ما فرو رفتن در خواک غفل

و ناآگاهی و عقبماندگی و وابستگی بود .عواملی سبب شد کؤؤه در ا یؤؤن

دوره شاهد وابستگی و عقب ماندن ایران از بسیاری از کشورها باشیم که در این پژوهش به دن بؤؤال برر سؤؤی ع لؤؤل آن میبا شؤؤیم.
شد که در ا یؤؤن دوره واب سؤؤتگی ا یؤؤران آ غؤؤاز و تثب یؤ

در واقع میخواهیم بدانیم که چه عوامل داخلی و خارجی باع

بنابراین ابتدا به بررسی تحوالتی میپردازیم که در این دوره رخ داده اس
بدانیم.
چارچوب نظری
 -1نظریه نظام جهانی
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و باع شده این دوره را سؤؤرآغاز واب سؤؤتگی ا یؤؤران
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نتریهی نتام جهانی با ایمانوئل والرشتاین مارکسی تاریخی شناخته میشود که در مورد پیدایش اقتصاد ج هؤؤانی سؤؤرمایهداری
اروپای سدهی شانگدهم ( )879 -979مربوط میشود و تحلیل خود را معطوف به یک چهارچوک جهانی میکند که در درون
آن ،سرمایهداری وابسته یا توسعه نیافتهی اغلب کشورهای جهان سوم میگنجد .در این نتام ج هؤؤانی ه مؤؤه چ یؤؤگ بؤؤا هؤؤم مؤؤرتبط
اس  .نتام جهانی نتام واحدی اس

و هر جامعه بخشی از یک ساختار کلی را تشکیل میدهد (ریتگر .)249 :1386 ،این نتام

در درون خود به سه بخش مختلف تقسیم میشود:
 )1جوامع مرکگ :این جوامع از نتر تاریخی به پیشرفتهترین فعالی های اقت صؤؤادی نت یؤؤر بان کؤؤداری ،تول یؤؤد صؤؤنعتی ،ک شؤؤاورزی
پیشرفتهی فنی و کشتی سازی اشتغال داشتهاند .این فعالی ها زیرساخ های عمده اقتصادی آنها را تشکیل میدهد .این د سؤؤته
از کشورها کاالهایی را تولید می کنند که مستلگم بکارگیری فناوری پیچیده و شیوههای مکانیگه «سرمایه بر» اس  .دول
مرکگ قدرتمندترین و سازمان یافتهترین دول ها هستند .این دول ها و جوامع دارای دو کارکرد م هؤؤم در ح فؤ
نوین جهانی هستند :نخس

اینکه ،برخی از دول

سؤؤاختار ن تؤؤام

های مرکگ نقش مرکگی مسلط و «هژمون یؤؤک» را در ن تؤؤام بینالمل لؤؤی بؤؤازی

میکنند .دوم اینکه ،دول های مرکگی قدرتهای نتامی عمدهای در نتام بوده و از زور برای منضبط کردن دول
قواعد بازی را رعای

هؤؤای

هؤؤایی کؤؤه

نمی کنند ،استفاده میکنند .به نتر والرشتاین ،در بخش اعتم تاریخ نتام جهانی(یعنی تا قؤؤرن نؤؤوزدهم)

مرکگ شامل تعداد اندکی از دول های اروپای غربی بود اما در قرن بیستم ،ابتدا ایاالت متحده و سپ

ژاپن بؤؤه مر کؤؤگ پیو سؤؤتند

(ودیعه ،کشانی و رجبلو.)58 :1396 ،
 )2جوا مؤؤع پیرا مؤؤونی :ویژگی هؤؤای ک شؤؤورهای پیرا مؤؤونی عبارت نؤؤد از -1 :ک شؤؤاورزی و خؤؤدمات مت کؤؤی بؤؤر تول یؤؤد مؤؤواد خؤؤام و
کشاورزی؛  -2نبود نتام قدرتمند صنعتی -بانکی؛  -3نبود سرمایهی متشکل؛  -4وجود طب قؤؤهی سؤؤرمایهدار ضؤؤعیف ه مؤؤراه بؤؤا
خیل عتیم دهقانان و کارگران فقیر شهری؛  -5ضعف دول

چه از نتر ساختار داخلی و چه از نتر قدرت خؤؤارجی؛  -6تؤؤأثیر

پذیری از مرکگ .درقرن شانگدهم پیرامون شامل اروپای شرقی (به جگ روسیه) بود .این مناط مناط تؤؤک مح صؤؤولی بؤؤوده و از
کارگران اجباری استفاده میکردند .مشخصهی بارز این مناط از لحاظ سیاسی عدم وجود یک حکوم
ویژگی دول

پیرامونی حرک

در جه

اص،ح و نوسازی جام عؤؤه و اقت صؤؤاد بؤؤرای هماهن

قوی بؤؤود .مهم تؤؤرین

سؤؤازی بی شؤؤتر بؤؤا فرآی نؤؤد انبا شؤ

سرمایهی جهانی اس ؛ یعنی تأمین نیروی کار آزاد یا نیمه آزاد برای تولید کاالهای صادراتی .اقتدار طل بؤؤی و تمر کؤؤگ سؤؤلطهی
سیاسی واکنشی اس

از طرف بورژوازی محلی (ملی) نسب

به بحران انباش

سرمایه در جهان یع نؤؤی یؤؤک نؤؤوع رقا بؤ درون

طبقاتی برای بهرهبرداری از نتام تقسیم کارجهانی ،همچنین بسط نتامیگری در ک شؤؤورهای پیرا مؤؤون و سؤؤیلهای بؤؤرای ح فؤ و
افگایش روند استثمار مازاد اقتصادی اس

(ازکیا 314 :1386 ،ؤ .)313

 )3جوامع نیمه پیرامونی :این دسته از کشورها به عنوان واسطهی بین مرکگ و پیرامون ،نقش مهمی در نتام جهانی ایفا میکن نؤؤد.
کشورهایی نتیر آرژانتین و برزیل در این دسته قرار دارند .به ن تؤؤر والر شؤؤتاین جوا مؤؤع نی مؤؤه پیرا مؤؤونی یؤؤا نی مؤؤه حا شؤؤیهای دارای
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ترکیبی از ویژگیهای جوامع مرکگ و پیرامون هستند .این جوامع عمدتاً کشورهای در حؤؤال تو سؤؤعه یؤؤا ک شؤؤورهای صؤؤنعتی در
و هؤؤم ک شؤؤاورزی دار نؤؤد؛ ا مؤؤا هؤؤیي یؤؤک از آن هؤؤا بؤؤه قؤؤوت صؤؤنع

حال سقوط هستند که در نتام تولید خؤؤود هؤؤم صؤؤنع

و

کشاورزی در مرکگ و ناتوانی این بخشها در مناط پیرامون نیس  .طبقهی سرمایهدار آنها گر چؤؤه بؤؤه قدرتم نؤؤدی ک شؤؤورهای
مرکگ نیس

اما دچار ضعف مفرط و ساختاری بورژوازی جوامع پیرامونی نیگ نمیبا شؤؤد .ا یؤؤن ا مؤؤر در مؤؤورد سؤؤاخ

و میگان تأثیرپذیری این جوامع از مرکگ نیگ مصداق دارد .در حقیق

دول

و قؤؤدرت

جوامع نیمه پیرامونی نقش پل ارتباط تعدیل کننده

نتام جهانی را به عهده دارند و در بسیاری از موارد به عنوان عامل انتقال سرمایه و کاال بین مرکگ و پیرامون عمل میکنند یا بؤؤه
تولید کاالیی که مورد نیاز نتام جهانی اس

اما به انباش

سریع سرمایه منجر نمیشود ،میپردازند .در واقع این نوع جوا مؤؤع از

رویارویی مستقیم مرکگ و پیرامون و تقسیم نتام جهانی به دو قطب کام ً،ضؤؤعیف و قؤؤوی ج لؤؤوگیری میکن نؤؤد ( سؤؤاعی1384 ،
.)196:
 -2نظریهی توسعهی وابسته:
نتریهپردازان مکتب وابستگی معتقدند که توسعه نیافتگی تا حد زیادی نتیجهی تاریخی که ارتباط گذ شؤؤته و مؤؤداوم اقت صؤؤادی
میان کشورهای توسعهنیافته (اقمار) و کشورهای توسعهیافته (مادر) میباشد .در نتر یؤؤات واب سؤؤتگی ،اهم یؤ

خا صؤؤی بؤؤه ن قؤؤش

اقتصاد امپریالیستی و نتام سیاسی جهانی به عنوان متغیرهای تعیین کنندهای که سبب ایجاد ،دوام و دایمی شدن تو سؤؤعهنیافتگی
میشود داده شده اس  .مضمون اصلی نتریههای وابستگی بر حول این محور دور میزند کؤؤه مطال عؤؤهی تو سؤؤعهی ک شؤؤورهای
جهان سوم به طور مجرد و بدون در نتر گرفتن توسعهی جوامع پیشرفته ارزش نؤؤاچیگی دارد .بؤؤر ا سؤؤاس نتر یؤؤههای واب سؤؤتگی
ضرورت دارد که روابط کشورهای توسعه نیافته و کشورهای تو سؤؤعهیافته و پد یؤؤده تو سؤؤعه ن یؤؤافتگی در چؤؤارچوک یؤؤک ن تؤؤام
جهانی واحد مورد مطالعه قرار گیرد (ازکیا 261 :1386 ،ؤ  .)259دیدگاه وابستگی جدید ،با اط،حاتی در بعضی از پؤؤذیرههای
دیدگاه وابستگی ک،سیک به وجود آمد .بدین ترتیب دیدگاه وابستگی جدید ،بسیاری از مفاهیم اول یؤؤه را نت یؤؤر آن چؤؤه کؤؤه در
دیدگاه ک،سیک وابستگی مطرح اس
توسعهی مقارن با وابستگی ،1دول

مورد بح

قرار میدهد اما در کنار آن برخی م فؤؤاهیم جد یؤؤد را ن یؤؤگ م طؤؤرح می سؤؤازد:

دیوانساالر اقتدارگرا ،اتحاد سهگانهی میان دول  ،سرمایهی محلی وسرمایهی بینالمل لؤؤی و

همچنین توسعهی پویا .نتریهپردازان وابستگی جدید ،وابستگی را به عنوان یک فرایند تؤؤاریخی ،داخ لؤؤی و سیا سؤؤی-اجت مؤؤاعی
مفهومبندی میکنند که میتواند به توسعهی پویا منجر شود .از نقطهنتر مطالعات وابستگی جدید ،دول
به عنوان یک دول

وابسته به خارجیان در نتر گرفته نمیشود ،بلکه دول

عامل فعالی اس

در جهان سوم دی گؤؤر

که به طؤؤور ضؤؤمنی بؤؤا سؤؤرمایهی

محلی و سرمایهی بینالمللی همکاری دارد .بع،وه ،این منازعهی سیاسی میان دول  ،سؤؤرمایهی مح لؤؤی و سؤؤرمایهی بینالمل لؤؤی
اس

که وضعی های دائماً متغیر وابستگی را شکل میدهد (سو .)210-209 :1373 ،کاردوزو 2نتریهپرداز رویکرد واب سؤؤتگی
Associated Dependent Devlopment
Cardoso
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جدید ،از نقش عوامل خارجی و داخلی در قالب منافع خارجی و پیوندی که بین منافع خارجی و داخ لؤؤی بؤؤه و جؤؤود میآ ؤید و
در کنار یکدیگر قرار گرفتن توسعه و واب سؤؤتگی کؤؤه از آن ت حؤ ع نؤؤوان تو سؤؤعه واب سؤؤته یؤؤا تو سؤؤعهی م قؤؤارن بؤؤا واب سؤؤتگی یؤؤاد
مینماید ،بح

میکن د« .بدین ترتیب به رغم مکتب سنتی وابستگی که روند توسعه ن یؤؤافتگی ک شؤؤورهای ج هؤؤان سؤؤوم را یؤؤک

طرفه در نتر میگرف  ،کاردوزو استدالل میکند که ا یؤؤن احت مؤؤال و جؤؤود دارد کؤؤه تو سؤؤعه واب سؤؤته ،یع نؤؤی « هؤؤم تو سؤؤعه و هؤؤم
وابستگی» را در کنار یکدیگر نیگ داشته باشیم و وابستگی ،اشکال پو یؤؤاتری ن سؤؤب

بؤؤه اقت صؤؤاد جگ ؤیرهای یؤؤا موقعی

هؤؤای شؤؤبه

استعماری دارد»؛ بنابراین کاردوزو به عمد از دو تعبیر متباین توسعه و وابستگی استفاده مینماید زیرا ن تؤؤرات نو سؤؤازی تن هؤؤا بؤؤه
توسعه و نوسازی اشاره دارند و نتریات سنتی وابستگی و امپریالیسم نیگ بر رابطهی استثمار و ب هؤؤره ک شؤؤی م یؤؤان ک شؤؤور مؤؤادر و
کشور وابسته تأکید میورزند اما ادعای کاردوزو این اس

که با ظهور شؤؤرک های چ نؤؤد ملی تؤؤی ،ورود سؤؤرمایهی صؤؤنعتی بؤؤه

کشورهای پیرامونی و پیدایش تقسیم کار جدید بینالمللی ،مرحلهای نوین آغاز شده اس  ،به گونهای کؤؤه م نؤؤافع شؤؤرک های
خارجی تا حدی با رون داخلی کشورهای وابسته سازگار میشود و بدین معنا آنها خود بؤؤه ارت قؤؤای تو سؤؤعه ک شؤؤور پیرا مؤؤونی
کمک میکنند .حاصل این روند توسعهی وابسته اس  .توسعهای ناقص و وابسته به سرمایهداری جهانی اس  .نهای
اندیشهی کادوزو سه عامل دول
توسعهی وابسته دارند که دول

این کؤؤه در

اق تؤؤدارگرا ،شؤؤرک های چ نؤؤدملیتی و بؤؤورژوازی مح لؤؤی مهم تؤؤرین ن قؤؤش را در شؤؤکلگیری
دیوان ساالر-اقتدارگرا با ویژگی هؤؤای حاکم یؤ

د یؤؤوان سؤؤاالری ،انح صؤؤار سیا سؤؤی ،انح صؤؤار

اقتصادی ،سیاس زدایی در تعمی سرمایهداری وابسته شناخته میشود (ازکیا.)294-296 :1386 ،
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سؤال پژوهش
چه عواملی سبب شده اس

دوره قاجار سرآغاز وابستگی ایران و ثبی

وابستگی در این دوره باشد؟

و اما در این راستا میتوان نقش عواملی چون نقش شاه و دربار یؤؤان ،ار تؤؤش ،موقع یؤ
وضعی

ا سؤؤتراتژیک ا یؤؤران ،و ضؤؤعی

اقت صؤؤادی،

فرهنگی ،نقش پدیده نخبهکشی و نهایتاً نقش عوامل خارجی را مؤؤورد برر سؤؤی قؤؤرار داد تؤؤا نتی جؤؤهی حا صؤؤل ،جؤؤوابی

درخور به سوال اصلی باشد.
روش تحقیق
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موضوع این تحقی بررسی علل وابستگی ایران در دوره قاجار میباشد؛ بنابراین به لحاظ زمانی تمام دوره قاجار یع نؤؤی از سؤؤال
 1175هجری شمسی تا پایان آن یعنی سال  1299را شامل میشود .این پژوهش به روش تحلیل تاریخی انجام گرفته ا سؤ  .بؤؤه
منتور انجام این پژوهش از کتاکها و مقاالت متعددی بهره گرفته شده اس .
یافتههای تحقیق
به منتور دستیابی به عل

کؤؤه در ادا مؤؤه آورده شؤؤده

وابستگی ایران در دوره قاجار به نقش عوامل مختلف پرداخته شده ا سؤ

اس :
 )1نقش شاه و درباریان
در این دوره جایگاه و نقش پادشاه اصلیترین و تعیین کنندهترین کانون قدرت و عنصر تفکیکناپذیر و ملثر سؤؤاختار قؤؤدرت
سیاسی ایران عصر قاجار را تشکیل میداد .پادشاه به منگلهی هستهی مرکگی منتومهی قدرت و دارندهی نقش محوری ،یگا نؤؤه
مرجع ص،حی دار برای رسیدگی به کلیهی امور و مسائل کشوری و لشکری ،فرما نؤؤدهی کؤؤل نیرو هؤؤای م سؤؤل ک شؤؤور ،و لؤؤی
نعم

همهی افراد مل  ،دستور او الزم االجرا و سلطن

او موهب

بود .هر قدرتی از شاه ناشی میشد و سرانجام به او باز میگش
سلطن

الهی و وجود او منشأ خیر و برک

برای عامهی رعا یؤؤای او

(ع لؤؤم .)208 :1387،رژ یؤؤم حکو مؤ

قاجار یؤؤه دنبا لؤؤهی رژ یؤؤم

استبدادی فردی دو هگار و پانصد سالهی ایران و طبعاً دارای همان ماهی

و خصوصیات بود با مختصر تفاوتی .کل ؤیهی

ا فؤؤراد ،ح تؤؤی صؤؤدراعتم و وز یؤؤران و مؤؤأموران عالیرت بؤؤهی دو لؤ  ،نؤؤوکران شؤؤاه مح سؤؤوک می شؤؤدند .سؤؤلطنتی کؤؤه بؤؤه د سؤ
آغامحمدخان قاجار ایجاد شد ،بنابر اصل مرور ز مؤؤان روز بؤؤه روز از سؤؤادگی و بیآالی شؤؤی کؤؤه خا صؤؤه دوران کو تؤؤاه سؤؤلطن
آغامحمدخان بود ،به تجملپرستی گرایید و هر چه زمان پیش میرف  ،بر تفصیل دستگاه سلطن
آن ،س،طین قاجار یکی پؤ

از دی گؤؤری در راه ا سؤؤتحکام بن یؤؤان سؤؤلطن

افگوده می شؤؤد و عؤؤ،وه بؤؤر

خؤؤود میکو شؤؤیدند و در ا یؤؤن راه ح تؤؤی از تو سؤؤل بؤؤه

بیگانگان نیگ دریغ نمیکردند .به قول لرد کؤؤرزن شؤؤخص شؤؤاه دارای سؤؤه وظی فؤؤهی حکمرا نؤؤی یع نؤؤی ،قانون گؤؤذاری ،اجرا یؤؤی و
قضایی بود و وجود او محوری بود که تمام ماشین زندگی عموم مردم روی آن گردش میکرد (شمیم 327 :1387 ،و .)328
دربار قاجاریه با آن ج،ل و شکوه ،کانون فساد و مرکگ توطئهچینی و در حقیق

منبع و منشأ بسیاری از مفاسد آن ع صؤؤر بؤؤوده

اس  .نه تنها شاهگادگان درجه اول (شاهنشاه زادگان) و شاهگادگان درجه دوم (عموها و ب نؤؤی اع مؤؤام و بؤؤرادر زاد گؤؤان سؤؤلطان
وق ) درعگل و نصبها و تقسیم مقامات کشوری و لشکری و مناصب درباری دخیل و ذینفع بودهاند ،بلکه حرمسرای شاه نیگ
در بند و بس ها و تغییرات دربار و حتی عگل و نصب بعضی از نوکران عالیرتبهی شؤؤاه سؤؤهم بؤؤه سؤؤگایی دا ؤشته ا سؤ
 .)332 :1387سوای مالکی

( شؤؤمیم،

اربابی و خردهمالکی در ایران ،پادشاه معموالً زمینها را به صورت اقطاع در اختیار ح کؤؤام مح لؤؤی

و یا افراد دیگری که خود اراده میکرد ،میگذا شؤ

تؤؤا آن هؤؤا ضؤؤمن بهرهک شؤؤی از دهقا نؤؤان در صؤؤدی از درآ مؤؤد خؤؤود را بؤؤه

خگانهی شاه واگذار کنند .واگذاری اقطاع معموالً از نسلی به نسل دیگر ثاب
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زمین را از کسی بگیرد و به شخصی دیگر بدهد ،مگر آنکه اقطاع به صورت سیورغال 3بود (علمداری .)241 :1380 ،در وا قؤؤع
« شؤؤاهان قا جؤؤار بؤؤرای در مؤؤان بحران هؤؤای مخت لؤؤف ،مقام هؤؤا و منا صؤؤب حکو مؤ

ا یؤؤالتی ،ضؤؤرابخانه و گ مؤؤرک را بؤؤه مگا یؤؤده

میگذاشتند ،برندهی مگایده هم از طری مالیاتهای مختلف از مردم کسب درآمد میکرد» (فوران.)215 :1387 ،
اگر چؤؤه در ا یؤؤن دوره ا یؤؤران هیچ گؤؤاه م سؤؤتعمره ن بؤؤود ،و لؤؤی حاکمی

هؤؤای داخ لؤؤی بؤؤه دل یؤؤل ضؤؤعف و ف سؤؤاد درونی شؤؤان ،تؤؤابع

حکوم های بیگانه میشدند .همین وضعی  ،سرانجام به جدایی بخش هؤؤایی از خؤؤاک ا یؤؤران و همچ نؤؤین وا گؤؤذاری امت یؤؤازات
ننگین به بیگانگان در این عصر شد (بهشتی سرش .)89 :1380 ،
 )2نقش ارتش
در اوایل قرن نوزدهم می،دی ،ایران فاقد نیروی قابل توجه و سؤؤازمان مت شؤؤکل و مؤؤنتم ن تؤؤامی بؤؤود .جنگجو یؤؤان ف قؤؤط هن گؤؤام
جن

و بروز خطر ،جمع آوری و متمرکگ میشدند .برای جمعآوری و تمرکگ آنان بود جؤؤه و اعت بؤؤار خا صؤؤی ن بؤؤود و هگی نؤؤهی

نگهداری این دستهها از طری مصادره تأمین میشد .تعداد لشکریانی که به این ترتیب مم کؤؤن بؤؤود ج مؤؤع آوری شؤؤوند ،ب سؤؤیار
محدود بود .تا پیش از ورود مربیان نتامی اروپایی ،قشون از افراد زیر تشکیل مییاف  )1 :دستهی سواره ن تؤؤام نؤؤامنتم :این هؤؤا
دستههایی بودند که از میان افراد ای،ت صحرانشین جمع آوری میشدند .این دستهها مرکب از واحدهایی بودند کؤؤه هر کؤؤدام
توسط رئی

و فرماندهی هدای

میشدند .دستههای سواره فقط هنگام جن

که فرماندهی آنان را برحسب معمول خان یا رئی
سرتیپ یا سرهن

بودند .این افسران تابع و زیردس

اردوگاه خود دور و عم ً،به خؤؤدم

احضار میشدند؛  )2دستهی سواره ن تؤؤام مؤؤنتم:

طایفه و یا یکی از منسوبان آنها بر عهده داش
هم داشتند .افسران تابع مواجبی دریاف

این هؤؤا خؤؤود دارای ع نؤؤوان

نمیکرد نؤؤد ،و لؤؤی وق تؤؤی کؤؤه از

م شؤؤغول می شؤؤدند ،ج یؤؤره میگرفت نؤؤد؛  )3د سؤؤتههای پ یؤؤاده ن تؤؤام؛  )4د سؤؤتههای تؤؤوپچی و

زنبورکچی (ورهرام.)352-356 :1368،
انگلی

تأثیر و نفوذ غرک از سال  1800م .با فشار نتامی روس و سپ

آغاز شد .معاهدههای خف

بار گلستان و ترکمانچای

در زمان فتحعلیشاه به دلیل همین ارتش ضعیف و شکس از قوهی نتامی روسیه بود .بریتانیا نیگ با اشغال نؤؤواحی ج نؤؤوبی ا یؤؤران
قرارداد پاری
دس

را به شاه قبوالند .بر اثر همین ضعف ارتش ،ایران ،گرجستان ،ارمنستان و ح ک شؤؤتیرانی در در یؤؤای خؤؤگر را از

داد و از همهی ادعاهای خود نسب

به افغانستان چشم پوشید و رشتهای از امتیازات تجاری را به روسیه و بریتانیا وا گؤؤذار

کرد .با این گونه امتیازات ،دو قدرت توانستند هر جا کؤؤه بخواه نؤؤد مرا کؤؤگ کن سؤؤولی و ت جؤؤاری دا یؤؤر کن نؤؤد و ت جؤؤار خؤؤود را از
 3سيورغال از كلمه سيورغاتميش به معني هبه و بخشش اخذ شده است كه از سوي پادشاه به ارباب استحقاق داده ميي شيده ا سيت .در مالک ييت سييورغال
صاحبان امالک از معافيت هاي مالياتي قضایي و اداري برخوردار بودند .ریشه این نوع مالکيت ز ميين بيه واپ سيين دوره ایل خياني و ضيع

دو ليت مر كيیي

بازميگردد كه امراي نظامي سعي مي كردند اقطاع نظامي خود را به سيورغال تبدیل كنند .چنين وضعيتي از اواخر دوره ایلخاني به بعد كم و بييش در ا یيران
حاكم بود.
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مشک،تی مانند پراخ های زیاد گمرکی ،تعرفههای داخلی ،محدودی های مسافرت داخ لؤؤی و ق ضؤؤاوت دادگاه هؤؤای شؤؤرعی
آسوده کنند .به این ترتیب ،شکس های نتامی به امتیازات دیپلماتیک منجر شد ،امتیازات دیپلماتیک ،امتیازات ت جؤؤاری را بؤؤه
دنبال آورد ،امتیازات تجاری راههای نفوذ اقتصادی را هموار ساخ

و نفوذ اقتصادی ن یؤؤگ صؤؤنایع سؤؤنتی را ت ضؤؤعیف کؤؤرد و در

نتیجه آشفتگیها ی اجتماعی شدیدی پدیدآورد .شاهان قا جؤؤار بی شؤؤتر ،دو لؤ

را در برا بؤؤر جام عؤؤه تقو یؤ

کرد نؤؤد تؤؤا درمقا بؤؤل

دول های خارجی (آبراهامیان.)66-67 :1389 ،
حکوم گرن قاجار بعد از شکس

از روسیه و برخورد با تمدن غرک و مشاهدهی ارتشهای مدرن اروپایی بؤؤه ناکارآ مؤؤدی و

سنتی بودن ساختار ارتش خود پی بردند و ت،شهای متعددی انجام شد تا نیروهای نامنتم یؤؤا نی مؤؤهمنتم را بؤؤه صؤؤورت ار تؤؤش
متشکل و منضبط به سبک اروپایی سازمان دهند .بنابراین ،دولتمردانی اص،حطلب ،همچون عباسمیرزا ،امیرکبیر ،سپهساالر و
 ...در نیمهی نخ سؤ

حکو مؤ

قا جؤؤار هیأت هؤؤا و مست شؤؤاران ن تؤؤامی از ک شؤؤورهای مخت لؤؤف ارو پؤؤایی را بؤؤه خؤؤدم

گرفت نؤؤد و

اص،حات متعددی را انجام دادند تا بتوانند با کمک این هیأتها ارتش مدرنی را شکل دهند؛ ا مؤؤا ا یؤؤن ا صؤؤ،حات و ت،ش هؤؤا،
مسیری پر فراز و نشیبی را طی کردند و با موانع و مشک،ت ساختاری و همچنین مخالف
و خارجی بسیاری روبرو گردید .از زمان عباس میرزا تؤؤا م شؤؤروطی

و کارشکنیهای کارگگاران داخ لؤؤی

ا فؤؤگون بؤؤر ه یؤؤأت ژ نؤؤرال گؤؤاردان و هیأت هؤؤای انگلی سؤؤی،

هیأتهای نتامی متعددی ،از کشورهای فرانسه ،روسیه ،اتریش ،آلمان ،ایتالیا به ایران سؤؤفرکردند؛ ا مؤؤا آن هؤؤا ن یؤؤگ ت حؤ

تؤؤأثیر

موانعی خارجی و داخلی کاری از پیش نبردند و حکوم گران قاجاردر رسیدن به تشکیل ارتش مدرن ناکام ماندند .از جم لؤؤه
مخالفان داخلی تشکیل ارتش مدرن ،رؤسای ای،ت و شاهگادگان پرنفوذ در ساختار قدرت سؤؤنتی حکو مؤ قا جؤؤار بود نؤؤد کؤؤه
اص،حات نتامی و تشکیل ارتش مدرن واحد را موجب کاهش قدرت و از د سؤ

ر فؤؤتن جای گؤؤاه خؤؤود میدان سؤؤتند .مخال فؤؤان

خارجی نیگ شکل گیری ارتش مؤؤدرن در ا یؤؤران را در ت ضؤؤاد بؤؤا م نؤؤافع ا سؤؤتعماری خؤؤود ت شؤؤخیص داده بود نؤؤد و در ر س آن هؤؤا
دول های روسیه و انگلی

و کارگگاران وابسته به آنها بودهاند .انگلیسیها برای حف هندوستان و رقاب

میکردند تا با استفاده از راههای مختلف نفوذ خود را در ایران افگایش دهند و امتیازات مختلفی به دس
برای رقاب

با انگلی

بؤؤا روس هؤؤا تؤؤ،ش
آور نؤؤد .روس هؤؤا ن یؤؤگ

و کسب امتیازات و دسترسی به خلیج فارس ت،ش میکردند تا هر چه بی شؤؤتر حکو مؤ قا جؤؤار را مط یؤؤع

خود کنند .ضعف و ناتوانی قاجارها سبب گردید تا روسها وانگلیسیها ابتدا با در هم کوبیدن ار تؤؤش مت فؤؤرق و ایل یؤؤاتی ا یؤؤران
بخشهای زیادی از این کشور را جدا کنند و سپ

با بکارگیری تمه یؤؤدات سیا سؤؤی و دیپلمات یؤؤک و توط ئؤؤههای گو نؤؤاگون بؤؤه

نفوذ خود بیفگایند و در بخشی از زمینهها از نوگرایی و مدرن شدن ایران جلوگیری کنند (علم و حسینی.)126-116 :1397 ،
 )3نقش موقعیت استراتژیک ایران
به هنگام سلطن

قاجاریان ،کشور ایران در نتام بینالمللی جایگاهی درخور یافته بؤؤود .ا یؤؤران در سیا سؤ

بینالم لؤؤل ،از ح یؤ

ژئوپولیتیک ،پنج کاراکتر ممتاز یافته و این موضوع سبب شده بود به کشوری تأثیرگذار در عرصهی روا بؤؤط بینالم لؤؤل ت بؤؤدیل
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شود .موقیع

کر یؤؤدوری ا یؤؤران سؤؤبب می شؤؤد ک شؤؤورهای قدرتم نؤؤد نتوان نؤؤد از و ضؤؤعی

راه بؤؤردی ا یؤؤران کؤؤه در رقا بؤ

م یؤؤان

قدرتهای بگرگ نقشی مؤؤلثر دا شؤ  ،چشمپو شؤؤی کن نؤؤد .کا نؤؤال ا یؤؤران بؤؤرای انگل سؤؤتان ن قؤؤش م مؤؤانعتی ای فؤؤا می کؤؤرد و بؤؤرای
قدرتهای بگرگ دیگر نقش ویژهی نفوذیابی داش  .همچنین ،کشور ایران در میان دو دول
انگلستان ،نقش دول
رقاب

مداخلهگر و قدرتمند رو سؤؤیه و

حائل را بازی میکرد که نه مستعمره میشد و نه مستقل میماند؛ بله فقط بؤؤه ای فؤؤای ن قؤؤش ضؤؤربهگیر در

نف گیر میان دو ابرقدرت زمانه میپرداخ  .ناگفته نماند که ایران و آسیای مرکگی درگیر یک بازی بگرگ نیگ شؤؤده

بودند؛ بازی بگرگی که میان بریتانیا و روسیه بر سر ایران ،افغانستان ،هند و آسیای مرکگی به وجود آ مؤؤده بؤؤود .م سؤؤألهی ه نؤؤد،
ویژگی دیگر بود؛ زیرا هند اهمیتی غیرقابل چشمپوشی برای انگلستان داش

و میبایس

به هر ترت یؤؤب در اخت یؤؤار بریتانیایی هؤؤا

باقی میماند .ایران برای انگلستان ،نقش قلعهی مدافع هند را در برابر قدرتهای بگرگی چون فرانسه ،رو سؤؤیه ،پؤؤروس (آل مؤؤان
بعدی) داش ؛ زیرا هر یک از این قدرتها میخواستند ه نؤؤد را از ت صؤؤرف انگل سؤؤتان خؤؤار کن نؤؤد و قؤؤدرت ی کؤؤهتاز و تؤؤوازن
دهندهی انگلیسیها را در اروپا از بین ببرند (خلیلی .)105-106 :1390 ،انگلستان در زمان نا صؤؤرالدین شؤؤاه بؤؤا ب سؤؤتن معا هؤؤدهی
پاری

افغانستان را از ایران جدا کرد و منتور سیاسی خود را در انتگاع افغانستان از ایران و بستن دروازهی هند به روی رو سؤؤیه

پیش برد .از آن پ

نفوذ دریایی انگلی

ب،مانع در سراسر خلیج فؤؤارس و در یؤؤای ع مؤؤان بر قؤؤرار گرد یؤؤد و دروازهی ت جؤؤارت

خارجی ایران در خلیج فارس که تنها دریای آزاد ایران و یگانه راه ارتباط تجاری این ک شؤؤور بؤؤا سؤؤایر ن قؤؤاط ج هؤؤان ا سؤ  ،بؤؤه
دس

انگلستان افتاد (شمیم .)241 :1387 ،دول

روسیه برای دس

یافتن به دریای آزاد از راه قفقازیه و ترک سؤؤتان غر بؤؤی و یؤؤا

از طری آسیای صغیر کوشش میکرد و این اصل سیاسی را که پطرکبیر ملس
از مدنتر دور نمیداش  .دس

دول

جدید روسیه طرح کرده بود ،هیچگاه

اندازی به خاک قفقازیه که ساکنین آن از نژادهای مختلفی تشکیل یافته و سؤؤکنهی آن طا لؤؤب

خودمختاری بودند ،بدان جه که قفقازیهی مرکگی و جنوبی همیشه جگیی از کشور ایران مح سؤؤوک می شؤؤد و بؤؤه تمام یؤ
استق،ل ایران بستگی داش  ،خواه ناخواه موجب بروز جن

بین ایران و روسیه بود؛ کؤؤه در نها یؤ

مناط ایران به تصرف روسیه درآمدند (همان .)83 ،در این دوره ک شؤؤف ن فؤ  ،اهم یؤ

ا یؤؤن جن

و

هؤؤا ب سؤؤیاری از

ا یؤؤران را دو چ نؤؤدان سؤؤاخ ؛ ز یؤؤرا بؤؤه

منگلهی موتور توسعه بود و تصاحب آن ،سبب برتری بیچونوچرا در رقاب های دریایی میان قدرتهای برتر میشد (خلیلی،
 .)106-105 :1390ایران میتوانس
بپیماید و پیشرف

کند اما به دلیل عدم وجود پادشاهان و درباریان کاردان و الی و ارتش ضعیف نتوان سؤ از چ نؤؤین مؤؤوقعیتی

استفاده کند و این موقعی
ساخ

از موقعی

استراتژیک جغرافیاییاش بؤؤه ن فؤؤع خؤؤویش ا سؤؤتفاده ک نؤؤد و گام هؤؤای تر قؤؤی را

استراتژیک به نوعی پاشنه آشیل ایران گردید و دس اندازی دشمنان بر ا یؤؤن مؤؤرز و بؤؤوم را ه مؤؤوار

و موجب جدایی مناط بسیار حاصلخیگ و مهمی از ایران گردید و موجب نفوذ عوامل خارجی به کشور شد.

 )4نقش وضعیت اقتصادی ایران
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( )1174-1212دورهی بازیابی سؤؤریع ،پؤؤر کؤؤردن خگا نؤؤهی

ایران دورهی قاجار را به چهار دوره تقسیم کردهاند :مرحله نخس

شاه و رشد سریع تجارت خارجی بود .مرحلهی دوم ( )1212-1242دورهی ر شؤؤد سؤؤریع و پیو سؤؤتهی ت جؤؤارت خؤؤارجی ،آ غؤؤاز
کش

محصوالت قابل فروش و واردات روزافگون کاالهای ساخ

( )1242-1268دورهی فاج عؤؤهها و بازگ شؤ

بؤؤه ع قؤؤب بؤؤود :آ فؤ

اروپا بود .اقتصاد هنوز در حال رشد بؤؤود .مرح لؤؤهی سؤؤوم
مو سؤؤکارینی سؤؤبب ات فؤ تول یؤؤد ابری شؤؤم شؤؤد ،سل سؤؤلهای از

خشکسالیها و آفات و بیماریها کشور را غرق پریشانی کرد ،به دنبال آن ارزش پؤؤول م لؤؤی مرت بؤاً کؤؤاهش پ یؤؤدا کؤؤرد و تؤؤورم
ایجاد شد .تجارت خارجی همچنان رو به رشد بود اما با پیامدهای من فؤؤی بؤؤرای ک شؤؤور .دورهی چ هؤؤارم ( )1268-1304دورهی
ادغام تدریجی اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی بود .مشخصهی ا یؤؤن دوره مواز نؤؤهی من فؤؤی روزا فؤؤگون در حؤؤوزهی ت جؤؤارت بؤؤود.
ع،وه بر این ،صنع

نف

و نیگ بسیاری نهادهای مالی و شرک های صنعتی تأسی

شدند و استقرار یافتند؛ اما نتی جؤؤهی ن هؤایی

این دوره ،توسعه نیافتگی ،وابستگی و دیکتاتوری بود (امیراحمدی.)38 :1396 ،
از سال  1260و  1270ایران در یک بحران مالی مگمن فرو رف
امتیاز تنباکو که دول

مجبور به پرداخ

غرام

در این بحران فشارهای خارجی نقش مهمی دا شؤ

م ثؤؤل ل غؤؤو

معادل  500هگار و قرض کردن این مقدار از بانک شاهنشاهی بؤؤود ( .فؤؤوران،

 .) 173 :1388امتیازات واگذار شده به بازرگانان خارجی نه تنها تولیدکن نؤؤدگان بؤؤومی بل کؤؤه بازرگا نؤؤان ایرا نؤؤی را ن یؤؤگ ت ضؤؤعیف
کرد .مث ً،اروپایی وارد کنندهی تولیدات پنبهای 5 ،درصد عوارض گمرکی پرداخ

میکرد ولی وارد کنندهی ایرا نؤؤی ه مؤؤان

کاال افگون بر این  5درصد 8-7 ،درصد عوارض اضافی ،مالیاتهای بازار محلی و عوارض راه مؤؤی پردا خؤ  .یؤؤک واب سؤؤتهی
بازرگانی انگلیسی هشدار میدهد که این زیادهستانیها ،تجار بؤؤومی را بؤؤه تؤؤرک ت جؤؤارت و یؤؤا ک سؤؤب تابع یؤ

خؤؤارجی وادار

میکند (آبراهامیان .)77 :1389 ،در این زمان میگان واردات کاال به کشور چند برابر صادرات آن بود کؤؤه ت فؤؤاوت مب لؤؤغ آن بؤؤا
مسکوکات ط ،و نقره پرداخ

میشد .این امر منجر به خرو بیوقفهی ط ،از کشور توسط تجار غربى گردید و ذخایر طؤؤ،

و نقره را در ایران کاهش داد (عیسوی )229 :1369 ،و کسری تراز بازرگانی پدید آمد .ایران به ناچار از خارجیان وام گرف ،
ارزش پول خود را کاهش داد و امتیاز هؤؤای ت جؤؤاری بی شؤؤتری بؤؤه بیگان گؤؤان وا گؤؤذار کؤؤرد و ه مؤؤهی این هؤؤا ن شؤؤانههای واب سؤؤتگی
فگایندهی ایران به غرکاند و همگی نیگ با پیامدهای ناگوار ه مؤؤراه بودها نؤؤد .در سؤؤال  1236ش 27 ،در صؤؤد صؤؤادرات ا یؤؤران را
پارچههای دستباف پنبهای ،پشمی و ابریشمی تشکیل میداد اما تا اوایل قرن  ،20این عدد به حدود  1درصد کاهش پ یؤؤدا کؤؤرد
و جای آن را از یک طرف صنایع سنتی مث ً،فرش  12درصد و از طرف دیگر مواد خام و اولیه مثل بؤؤرنج ،خ شؤؤکبار ،گؤؤردو و
تریاک تشکیل میداد .در زمینهی واردات ،دیگری هم چای و قند اس که در طی همان مؤؤدت ( )1280-1233از  11در صؤؤد
به  30درصد افگایش یاف  .در دههی  1230ش اشیای ساخته شدهی صنعتی  76درصد واردات و  32درصد صادرات ا یؤؤران را
تشکیل میداد .در این دوره ،صادرات بیش از حد گندم به خاطر کاهش شدید قیم

با عؤ

کا سؤؤته شؤؤدن م یؤؤگان خودک فؤؤایی

ایران به این محصول اساسی شد و بعد از آن واردات آرد گندم از صادرات آن پیشی گرف  .در اوایل قؤؤرن  ،20شؤؤرک های
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خارجی تمامی بخشهای صادراتی کلیدی به جگ تریاک ،خشکبار و گردو را در کنترل داشتند .سرازیر شؤؤدن سؤؤیل کاال هؤؤای
خارجی به بازارهای ایران ،به بسیاری از بازاریان آسیب وارد کرد .درمورد صنایع دستی ،عمدهترین گؤؤرایش ،انح طؤؤاط صؤؤنایع
کارگاهی ایران در طول سدهی نوزدهم ( )1279-1179بود (فوران .)198-196 :1380 ،خر یؤؤد کاال(ع مؤؤدتاً پار چؤؤه) از ارو پؤؤا،
بازار فروش محصوالت خارجى را در ایران گسترش داد و در نتیجه بر اثر افگایش واردات ا نؤؤواع من سؤؤوجات ارو پؤؤایى صؤؤنع
پارچهبافى رو به رکود گذاش ؛ تنها تولید قالى در این دوره رون بیشترى گرف
حریربافى ،ابریشمبافى و ریسندگى به دس

و بازار به تؤؤرى از دی گؤؤر تول یؤؤدات ،از جم لؤؤه

آورد .قالیهاى ایرانى ،از مهمترین کاالهایى که ز نؤؤان در تول یؤؤد آن سؤؤهم ز یؤؤادى

داشتند ،در این دوره از شهرتى جهانى برخوردار بود و مقادیر زیادى قالى از شؤؤهرهاى تبر یؤؤگ و ه مؤؤدان ،از طر یؤ ا سؤؤتانبول بؤؤه
بافندگی دستی به نوبهی خود بر سایر اصناف وابسته نت یؤؤر

سایر نقاط دنیا صادر میگردید (دلریش .)46 :1375 ،سقوط صنع
رنگرزان ،ح،جان و کارگران بخش تمیگ کردن پارچهها تأثیر گذاش

و میتوان گف

این م شؤؤاغل ع مؤؤدتاً از م یؤؤان رفت نؤؤد .بؤؤا

کمتر شدن دامنهی زیربنای اقتصادی ،تقاضا برای کفاشان و منب کاران نیگ کاهش یاف

و صنعتگران و بازرگانان این کاال هؤؤا

شهر را ترک کردند .در دیدار گروهی از بازرگانان با شاه در سال  1272ش ،امینالسلطنه به نبود صؤؤنع

درا یؤؤران و واب سؤؤتگی

ایران بؤؤه صؤؤنایع غر بؤؤی ا شؤؤاره کؤؤرد و گ فؤ  « :مؤؤا در مؤؤورد کارخا نؤؤهها و صؤؤنایع چؤؤه کؤؤردهایم کؤؤه ب گؤؤوئیم کاال هؤؤای فرن گؤؤی
نمیخواهیم؟» (فوران 197 :1380 ،و  .)198در این دوره به عل
که البسة گوناگونى داشته باشند و ح

ارزانى ،طرح و تنوع منسوجات انگلیسى ،مردم تما یؤؤل یافت نؤؤد

ت نؤؤوعطل بؤؤى خؤؤود را ار ضؤؤا نمای نؤؤد .ح تؤؤى طب قؤؤات اع یؤؤان جام عؤؤه ،چ یؤ

پارچههاى ابریشمى گرانبهاى ایرانى ترجی میدادند .تجارت خارجى به صنایع دستى ایران که در رقا بؤ
لطمه زد اما باع

ارو پؤؤایى را بؤؤه

بؤؤا واردات بود نؤؤد،

رشد صنایعى شد که محصوالت آن صادر میشدند مانند :چؤؤرم ،تر یؤؤاک ،ح نؤؤا و ابری شؤؤم (عی سؤؤوى:1369 ،

.) 399
 )5بررسی نقش وضعیت فرهنگی
یکی از ملگومات پیشرف

و توسعه در هر جامعهای سط علمی در آن جامعه میباشد .یکی از م سؤؤائل ا صؤؤلی کؤؤه در راب طؤؤه بؤؤا

عقب ماندگی ایران در قرن نوزدهم مطرح اس  ،فقدان یا غیب
کسی به دنبال علم جدید اس

بنیادهای علمی در آن جامعه میباشد .در ایران عصر قاجار نه

و نه اساساً کسی از وجود علم و دانش هؤؤای مؤؤدرن ا طؤؤ،ع و آ گؤؤاهی دارد .در طؤؤی قرو نؤؤی کؤؤه

غرک از خواک گران قرون و سؤؤطی سؤؤر برمیدا شؤ

بؤؤه ه مؤؤراه ان قؤؤ،ک عل مؤؤی ،ت صؤؤور ان سؤؤان غر بؤؤی را از خؤؤود و

و رن سؤؤان

جامعهاش دگرگون نموده و انق،ک صنعتی اسباک پیدایش جامعهی نوین غر بؤؤی را پا یؤؤه گؤؤذاری مین مؤؤود ،در ا یؤؤران از چ نؤؤین
تحوالتی کمترین خبر و اثری نبود .پ

از چندین قرن که علوم طبیعی به کل از ایران رخ

بر بسته بود ،او لؤؤین بؤؤار در نی مؤؤهی

اول قرن نوزدهم بود که فکر ضرورت فراگرفتن این علوم در ایران به وجودآمد .البته ایران تنها کشوری نبود که حتی تؤؤا قؤؤرن
نوزدهم نسب

به علوم بیگانه مانده بود؛ بسیاری دیگر از مناط دنیا نیگ در چنین وضعی به سر میبردند؛ اما این مسئله در مؤؤورد

www.SID.ir
12

Archive of SID

ایران از آنجایی غریب و شگف
و دانش در دن یؤؤا بؤؤوده ا سؤ

آور مینماید که ایران برخ،ف بسیاری از آن مناط در مقطعی از تاریخ خود ج لؤؤودار ع لؤؤم

(زی بؤؤاک،م 17 :1387،و  215و  .)216در دورهی قا جؤؤار ،بی شؤؤتر اعیان هؤؤا و تؤؤوانگران و بازرگا نؤؤان

فرزندانشان را برای درس خواندن به مدرسه میفرستادند و ای نؤؤان خوا نؤؤدن و نو شؤؤتنی کؤؤه در در بؤؤار و بؤؤازار بؤؤه کار شؤؤان بیا یؤؤد
میخواستند .دانشهایی که امروز هس  ،نبود و تودهی انبوه به درس نیازی نمیدیدند (کسروی.)1378:19 ،
شبانی حاکم بوده و مجموعاً ن تؤؤام ع شؤؤایری در مؤؤنش و ح یؤؤات اقت صؤؤادی و اجت مؤؤاعی ا یؤؤران

بر جامعه ایران از دیر باز فرهن

حاکم میباشد .به این ترتیب بخش عتیمی از ظرفی

ان سؤؤانی و اقت صؤؤادی ایران یؤؤان بؤؤه دا مؤؤداری اخت صؤؤا

سن ها و آداک و رسوم و حیات سیاسی و اجتماعی ایرانیان به طور قاطعی تح

پ یؤؤدا کؤؤرده ا سؤ .

تأثیر ز نؤؤدگی ع شؤؤایری و شؤؤبانی بؤؤوده ا سؤ

(شعبانی .)57-58 :1373 ،تا حدی که «در دورهی قاجار جنگاوی و نتامیگری در انحصار ای،ت و عشایر ماند» (فوران:1388،
کشور  6.750.000نفر بوده که از این تعداد  2.250.000در شهرها و  4.500.000ن فؤؤر در

 .)212در سال  1891می،دی جمعی

دروستاها و  2.250.000نفر در عشایر تخمین زده شده اس
دوره قاجار حدود  25درصد و جمعی
نیمی از کل جمعی

(جر کرزن .)577 :1349 ،بنابراین جمع یؤ شهرن شؤؤین ا یؤؤران در

عشایری نیگ حدود  25درصد کل جمعی

بوده اس

و جمع یؤ

رو سؤؤتایی بؤؤه تن هؤؤایی

بوده اس .

در دورهی قاجاریه بازرگانان قدرتمندترین طبقهی شهری بودند .در ضمن جگ نخستین کسانی بودند که برای اولین بؤؤار تؤؤ،ش
در راه صنعتی کردن ایران را آغاز کردند (فوران .)1388:194 ،بازرگانان ثروتمند درگیر در تجارت خارجی به دلیل ارتباط با
دنیای پیشرفته جوامع اروپایی و آمریکا ،به منتقدان سیاس

و حکوم

ا یؤؤران ت بؤؤدیل شؤؤدند .ج نؤؤبش اقت صؤؤاد م لؤؤی کؤؤه ت حؤؤریم

کاالی خارجی و ترویج کاالهای وطنی را پشتیبانی میکرد ،از همین قشر آغاز شد و بر اثر آشنایی بؤؤا بانک هؤؤا و ملس سؤؤههای
بازرگانی ،با تسهی،ت و حقوق تجارت و امکانات دستیابی به سود بیشتر آشنا شدند و خوا سؤؤتار ر سؤؤیدن بؤؤه آن ح قؤؤوق بود نؤؤد.
بدین ترتیب تشکیل و گسترش ثروتمندان جدید خواهانِ مشارک

سیاسی که بازرگانان طیف گستردهای از آنان بودند ،یکی

از دالیل وقوع انقالب مشروطه بود (عسکرانی.)127 :1397 ،
دو گروه مهم دیگر در جامعهی شهری وجود داش  :روحانی

و روشنفکران متجدد.

روحانیون از طبقات ممتاز جامعهی آن روز به شمار میرفتند و مورد احترام مردم و درباریان بودند .آ نؤؤان در راوا بؤؤط دو لؤ

و

جامعه ،حکم میانجی را داشتند و نقش شناخته شدهی آنان پادرمیانی بین ا یؤؤن دو بؤؤود .رو حؤؤانیون بؤؤرای ای جؤؤاد یک پؤؤارچگی در
حیات اجتماعی و سیاسی شهرها ،مقامی مهم داشتند .نیاز نهاد سلطن
بود که افگایش اعتبار موقعی
جه

تقوی

و مقبولی

به برخورداری از حما یؤ

عل مؤؤا ی کؤؤی از عوا مؤؤل مه مؤؤی

علما را به دنبال داش  .نفوذ اجتماعی علما برای هیأت حاکم ،نتایج و پیا مؤؤدهای مت فؤؤاوتی را در

یا تضعیف حکوم
اجتماعی خود پرداخ

به دنبال داش  .از یکسو ،حکوم

به بهرهگیری از نفوذ علما برای کسب م شؤؤروعی

و از سوی دیگر ،عالمان دینی میتوانستند عل یؤؤه حکو مؤ
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جه

برای حکوم

ایجاد خطر کنند (شریفی شکوه .)147-146 :1397 ،علمای دینی ایران بؤؤر ا سؤؤاس ات خؤؤاذ موا ضؤؤع عم لؤؤی

آنان در برابر حکوم

و مناسبات آنان با شاه و دربار به سه گروه اصلی علمای ساک  ،علمای معتقد به همکاری بؤؤا حکو مؤ

و علمای مخالف حکوم

تقسیم شده بودند .مواضع هر یؤؤک از گروه هؤؤای مخت لؤؤف در برا بؤؤر حکو مؤ  -بؤؤا شؤؤدت و ضؤؤعف

متفاوت و متغیر در شرایط مختلف -دارای ماهی  ،علل ،انگیگه و کارکردهای مختلف بود (حائری .)18 :1372 ،میرزای ق مؤؤی
از علمای طراز اول در عصر فتحعلیشاه قاجار در خصو
و بر طب مشی

حکوم

خدا شاه شده ،بندهای را نشاید که سر از کمند اطاع

و جایگاه پادشاهان مینویسد« :شاه شبیه جانشین خدا سؤ
او بپیچد ...اصل مرتبهی شاهی به تقدیر الهی اس

ولی

خداوند این مقام را به پادشاه نیکوکار بر سبیل استحقاق و به نابکاران بر سبیل امتحان واگذا شؤؤته و پاد شؤؤاه بؤؤد را تن هؤؤا در برا بؤؤر
خداوند رحمان پاسخگو قرار داده و نه تنها حکم یا فتوا نمیدهد که مردم از یک پادشاه ستمگر -که او هم از سؤؤوی خؤؤدا بؤؤه
پادشاهی رسیده -اطاع

نکنند که سر نهادن بندگان را بر فرمان آنان نیگ سخ

بایسته دانسته اس

(همان.)325-324 :

روشنفکران نیگ همچون روحانیون به خؤؤاطر نق شؤؤی کؤؤه در شؤؤکل دادن بؤؤه ا ؤیدئولوژیها در ا یؤؤران دا شؤؤتند ،از اهم یؤ خا صؤؤی
برخوردار بودند .پایگاهشان  5درصد جمعی

شهری بود اما منبع آموزششان با منبع آموزش روحان یؤ

روشنفکران اندک بود .اینان ایرانیان تحصیل کرده در غرک یا در دارالفنون تازه تأ سؤؤی

فؤؤرق می کؤؤرد .ت عؤؤداد

ا یؤؤران بود نؤؤد .دارالف نؤؤون سؤؤاالنه 250

محصل را جذک میکرد .مشغلهی روشنفکران ،کار برای دول  -آموزگاری ،کار اداری ،افسر ارتش ،روزنامه نگار -و یؤؤا در
بخش خصوصی ،روزنامه نگاری و چاپ بود .میانگین امید به زندگی درایران سال  1279کمتر از  30سال بود ( فؤؤوران:1388 ،
.)206-204
در طی سدهی نوزدهم ( ،)1279-1179دستگاه حکومتی دولتی رشد کرد و به صورت نوینی درآمد ،وقتی به سالهای د هؤؤهی
 1270ش میرسیم ده وزارتخانه در ایران مشغول فعالی اند .خدمات پستی ،روزنامهی رسمی تل گؤؤراف و آ مؤؤوزش و پؤؤرورش
جگ حوزههایی بودند که به صورت نوینی اداره میشدند (فوران.)214 :1388،
شکس های پیاپی فتحعلشاه در برابر روس و شکس های محمدشاه و ناصرالدین شاه در برا بؤؤر انگ لؤؤی

بؤؤه ا یؤؤران ز یؤؤان ب سؤؤیار

رسانید و از بگرگی آن بسیار کاس  ،ولی پاد شؤؤاهان قا جؤؤاری و تؤؤودهی ایران یؤؤان را ب یؤؤدار نگردان یؤؤد .فتحعلی شؤؤاه و محمد شؤؤاه و
ناصرالدین شاه ،بیآنکه رفتار خود را عوض کنند پی هم آمدند و رفتند و مردم نیگ چ شؤؤم ب سؤؤته و ناآ گؤؤاه ،در زیرد سؤ

آ نؤؤان

روزگار گذراندند و تنها در سالهای بازپسین پادشاهی ناصرالدین شاه بود که اندک تکان و بیداری در توده پد یؤؤدار گرد یؤؤد:
همان ماجرای جنبش تنباکو (کسروی.)7-8 :1387،
 )6نقش نخبه کشی
شاهان قاجار خود کاری نمیکردند و دیگران را هم نمیگذاردند .در زمان محمدشاه میرزا ابوالقاسم قائم مقام وزیر کؤؤاردانی
بود و به خوبی کارها را پیش میبرد ولی محمدشاه او را کش

و جایش را به حاجی میرزا آقاسی داد .درزمان ناصرالدین شاه
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میرزاتقی خان امیرکبیر برای آبادانی ایران میکوشید و چه در سیاس
ناصرالدین شاه او را کش

و چؤؤه در ک شؤؤورداری کؤؤاردانی از خؤؤود ن شؤؤان مؤؤیداد.

و به جایش میرزاآقاخان نوری را نشاند ،سپ

هم میرزا حسین خان سپهساالر به کارهایی پرداخ
و مؤؤردم ن یؤؤگ ار او و کار هؤؤایش را ندان سؤؤتند

و آ گؤؤاهی و کؤؤاردانی از خود شؤؤان داد و لؤؤی نا صؤؤرالدین شؤؤاه او را ن گؤؤه ندا شؤ
(کسروی .)8 :1387 ،فتحعلیشاه نیگ حا ابراهیم خان ک،نتر شیرازی را کش .
در دو سدهی اخیر برخی از نخبگان سیاسی ایران میخواستهاند در ساخ

جامعهای که بر صدر آن قرار میگرفتتهاند،

و باف

اص،حاتی بکنند و تغییراتی دهند .گرچه اینان در وجدان تاریخی توفیقاتی به دس

آورد نؤؤد و نام شؤان بؤؤه نی کؤؤی بؤؤر صؤؤفحهی

روزگار برجا ماند ،اما خود قربانی خواس ها و بستر نامساعد اجتماعی شدند .نمونهی بارز آن میرزا تقی خان امیرکبیر ا سؤ

و

پیش از او میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی در تؤؤاریخ  21ذی الق عؤؤده  1264م طؤؤاب بؤؤا اکت بؤؤر ( 1848همگ مؤؤان بؤؤا ای نؤؤان اسپن سؤؤر،
مارک  ،آگوس

کن  ،نیچه ،ادیسون ،بنگ ،میلشن ،ولتر ،روسو ،هگل و کان ) به نام میرزاتقی خان امیرکبیر اتابک اعتم بؤؤه

منصب صدارت اعتمی ای،ت ایران رسید؛ و به مدت سه سال و یک ماه و  27روز صدارت را برع هؤؤده دا شؤ  .در ارو پؤؤا ،در
زمان امیر ،همه دانههای کاشته به ثمر رسیده اس  ،ریاض

در حرفه و مواظب

درکار« ،شرعیات» سرمایهداری جد یؤؤد شؤؤده و

این همان آیین سرمایهداری اس  .اما در ایران زمان امیر ،شاه هفده ساله با تربیتی ایلیاتی در پی عیش کردن پ شؤ
بود .اهل علم و صنع

کؤؤوه قؤؤاف

وجود خارجی نداش  ،همان طور که کارگر و کار مگدوری به معنی صنعتی آن مف هؤؤوم ن بؤؤود .زارع از

ظلم خان به ستوه آمده و خان از ظلم خان خانان جر ت فعالی

اقتصادی نداش  .تعداد مردان متعرض انگش

شؤؤمار و ت عؤؤداد

وابستگان سفارت بیشمار بود .در این زمان بود که در ذهن امیر این سلال به وجود آمد که این ه مؤؤه ف قؤؤر و ع قؤؤب ما نؤؤدگی و
ناامنی و جهل چگونه میتواند با آن همه فوالد و آهن و تیر و تفن
ماس

وعلم و پیشرف

که برای ادارهی کشور و نجات آن از وابستگی و عقب افتادگی نتریه داش  .امیر از عم فرمول رشد غرک بؤؤا ا طؤؤ،ع

بود و اوضاع ایران را نیگ به خوبی میشناخ  .امیر شخصی بود کؤؤه بؤؤه د سؤ
شخصیتی که داش  ،در تاریخ دول

کؤؤه آن را از حا لؤ

خود کؤؤامگی بؤؤه در آورد .در عؤؤین این کؤؤه سؤؤلطن را حؤ شؤؤاه

میدانس  ،در صدد بود که استبداد او را ضابطهمند کند .امیر دیوانخانه عدال
گذاش

قؤؤائم م قؤؤام ترب یؤ

شؤؤده بؤؤود؛ و بؤؤا ویژگی هؤؤای

ایران خوک درخشید (رضا ق لؤؤی .)107 -110 :1389 ،ی کؤؤی از اب عؤؤاد کؤؤار ام یؤؤر قانونم نؤؤد

کردن قدرت مطلقه شاه بود؛ میخوا سؤ
دول

در آمیگد؟ امیر یکی از سه نخس

وز یؤؤر

را بنا نهاد و رسیدگی و دادخواهی مردم عل یؤؤه

را برای اولین بار جاری کرد .حقوق شاه را نیگ تقلیل داد و از ماهی شص هگار تومان به دو هگار تو مؤؤان ر سؤؤانید و قؤؤرار
که هر ماه به او کارسازی کنند .کاری که امیرکبیر کرد در واقع در حکم انق،بی فرهن گؤؤی-سیا سؤؤی بؤؤود و ا گؤؤر ام یؤؤر

کشته نمیشد ،شاید وضعی

ایران از ژاپن نیگ بهتر میشد .اگر او زنده میماند ،بؤؤا ا قؤؤدامات تؤؤدریجی و گؤؤام بؤؤه گؤؤام ،پاد شؤؤاه

قاجار را از اریکهی دیکتاتوری خار میساخ
تقی خان امیرکبیر چهارده سال قبل از ژاپنیها دس

و بدون خونریگی اقدام به ایجاد قانون اسا سؤؤی و م شؤؤروطی

مین مؤؤود .م یؤؤرزا

کسانی چون سلطنهها و دو لؤؤهها را از در بؤؤار کو تؤؤاه کؤؤرد .آن هؤؤا در در بؤؤار
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ناصرالدین شاه همان مقامی را داشتند که شگونها در دربار امپراتور ژاپن ،ولی افسوس که د سؤ
ایران گرف  .امیرکبیر توانس

مف سؤؤدین ا یؤؤن راد مؤؤرد را از

دارالفنون را در  1854می،دی (  1233شمسی) آمادهی بهره برداری نماید و در ه مؤؤان سؤؤال بؤؤه

قتل رسید ولی ژاپنی ها  14سال بعد به مدت  21سال با ساختن دارالفنونها و فرستادن دان شؤؤجو بؤؤه خار جؤؤه و ا سؤؤتخدام ا سؤؤاتید
خارجی ،ژاپن را به قول آلبرماله ،مورخ فرانسوی ،به اندازه ششصد سال جلو بردند .در اثر این دگرگونی بگرگ فرهن گؤؤی کؤؤه
در تاریخ ژاپن به انق،ک میجی 4معروف بود این کشور در رد یؤؤف قؤؤدرتهای ارو پؤؤایی قؤؤرار گر فؤ

(ن مؤؤازی 185 :1391 ،و

 .)186اقدامات امیرکبیر در مجموع موجب اجرای «عدال » و «حقوق ثاب » و «رفاه» تودهی مردم گرد یؤؤد .از جم لؤؤه ا قؤؤدامات
امیر این بود که وی معتقد به عدم رشوهخواری حکام و تبدیل و تنتیم قؤؤوانین مال یؤؤاتی بؤؤود .در دوران حکو مؤ قا جؤؤار ،ف سؤؤاد
دستگاه اداری از جمله کمکاری ،کارشکنی ،رشوه ،ظلم و تعدی ،مردمآزاری ،ضعف و ناتوانی ،دنبا لؤؤهروی ،عؤؤدم خ،ق یؤ ،
حاکمی

روابط قبیلگی به جای روابط عق،نی ،حقارت و خودکم بینی ،در مقابل کارهای کار شؤؤناسجوا مؤؤع صؤؤنعتی ،ا تؤؤ،ف

نیروی انسانی و سرمایههای ملی و سفلهپروری ...از خطوط برجستهی فرهن
رضا قلی در بح

اداری مملکتی ا سؤ

(ر ضؤؤا ق لؤؤی.)135 :1389 ،

علل نخبه کشی در ایران نه تنها عواملی چون شاه و درباریان و کشورهای بیگانه را مصوک میداند اما بیشتر

از همه به نقش مردم و وضعی

اجتماعی جامعه توجه میکند .وی میگوید که جامعهی آن روز با آن باف

سنتی و عامه ( بؤؤی

سواد و سودجو) تحمل امیر را نمیکرد همانطور که تحمل قائم مقام و مصدق را ن یؤؤگ ن کؤرد؛ و در نتی جؤؤه در «ت مؤؤامی کؤؤار» آن
بگرگ کوشید (همان.)151 :

 )7نقش دولتهای خارجی (روسیه و انگلیس)
ایرانیان در اوایل دورهی قاجار اط،ع دقیقی از اوضاع اروپا نداشتند و به ه مؤؤین ع لؤ
کشورهای دیگر اتخاذ نمایند و چون از رابطهی بین روس و انگلی
اط،عی نداشتند ،بازیچهی دس

یا دشمنی آنها با فرانسه و رقاب

بین آنها به طؤؤور دق یؤ

آنان میشدند و چون قدرت آن را نداشتند که بر دشمن نیرومند شؤؤمالی غا لؤؤب شؤؤوند بؤؤرای

گرفتن کمک مالی و نتامی به کشورهای ثال
همیشه چه در میدان جن

نمیتوان سؤؤتند سیا سؤ

در سؤؤتی در برا بؤؤر

و چه در پش

متوسل میشدند ولی به عل همان جهل و بیخبری از او ضؤؤاع ا یؤؤن ک شؤؤورها،

میگ مذاکره ،دچار درماندگی شده ،مغبون میشدند و طی قرارداد هؤؤایی کؤؤه منع قؤؤد

میشد ،منافع دول های بیگانه تأمین میشد و اگر موادی از قرارداد هم تأمین کنندهی منافع ایران بود ،دول های خارجی هؤر
وق که میخواستند از اجرای آن خودداری میکردند (بوشاسب گوشه.)172-171 :1373 ،

Meiji
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فتحعلیشاه به بعد ،عنصر حمای

از دوران سلطن

خارجی ،یه یکی از ارکان اصلی تداوم حاکمی

استبدادی پادشاهان قا جؤؤار

تبدیل شد ،ولی از نیمهی دوم قرن نوزدهم که نتام اقتصاد جهانی وارد مرحلهی تکاثرطلبا نؤؤه و تجاوزکارا نؤؤهی خؤؤود گرد یؤؤد،
ایران به صورت همه جانبه به صحنهی نبرد منافع قدرتهای بگرگ زمان درآمد (ازغندی .)78 :1376 ،در این ز مؤؤان ،فران سؤؤه،
انگلی  ،روسیه و عثمانی بیش از گذشته وارد صحنهی سیاس

ایران میگردند .عمده نقش را در این عصر «ناپلئون بنا پؤؤارت»

امپراطور فرانسه« ،الکساندر اول» امپراطور روسیه و «ژرژ سوم» پادشاه انگلیسی دارند ( مؤؤدنی .)28 ،30 :1387 ،در اوا خؤؤر دوره
قاجار دول

ایرن در مجموع  32موافق نامهی واگذاری امتیاز با کشورهای خارجی امضا کرده بود کؤؤه سؤؤهم رو سؤؤیه تؤؤگاری

 ،12انگلستان  14و آلمان  6امتیاز بود (هوشن
از زمان حکوم
داش

توانس

آغا محمدخان جن
در جن

ایران تن به شکس

مهدوی.)372 :1384 ،

های ایران و روسیه شروع شد؛ اما آغا محمدخان به دلیل قدرت ن تؤؤامی و ک فؤؤایتی کؤؤه

با روسها موف باشد .در زمان فتحعلی شاه ایران دو دوره جن

داده اس ؛ البته به دلیل ضعف ن تؤؤامی و کار شؤؤکنی فران سؤؤه و انگ لؤؤی

نتیجهی این دو جن

با روس هؤؤا دا شؤ

کؤؤه در هؤؤر دوره

ا یؤؤن شک سؤ ها را متح مؤؤل شؤؤدیم.

تن دادن به دو قرارداد سنگین گلستان و ترکمانچای بود که روسها را وارد حوزهی سیا سؤؤی ،اقت صؤؤادی

ایران کرد که تا پایان دورهی قاجار ا یؤؤن ن فؤؤوذ شؤؤدت گر فؤ

و ک شؤؤور را بؤؤه ور طؤؤهی نؤؤابودی و غؤؤارت ک شؤؤاند .در طؤؤی ا یؤؤن

عهدنامهها بود که ایران ،دریای خگر و تجارت در آن را به نیروی دریای روس واگذار کرد .بسیاری از ایاالت سر سؤؤبگ شؤؤمال
را که میتوانس

از نتر اقتصادی ما را تأمین کند را روس هؤؤا بؤؤه غؤؤارت برد نؤؤد .ق بؤؤول آزادی کا مؤؤل رو سؤؤیه در مؤؤورد تأ سؤؤی

بازرگانی و کنسولگری در خاک ایران و ح رف
دخال

در دربار و سرنوش

تربی

شدند؛ و عم ً،سرنوش

مل

و آمد آزاد کشتیهای جنگی روسیه در سراسر دریای خؤؤگر ،رو سؤؤیه را بؤؤه

ایران کشانید که در دورههای بعدی حکوم
کشور را به دس

قا جؤؤار ،ح تؤؤی شؤؤاهان ایرا نؤؤی ز یؤؤر ن تؤؤر روس

گرفته بودند (شمیم .)82 :1387 ،این نفوذ از دوران فتحعلی شاه شؤؤروع شؤؤد

و در دوران محمدعلی شاه که به دستور روسیه مجل

را به توپ بستند به او خودش رسید.

روسها هم مانند انگلیسیها در صدد کسب امتیاز ،نفوذ در نهادها و افگایش داد و ستد با ایران برآمدند اما به اندازهی انگلی
موف نشدند؛ اما با این وجود امتیازات مهمی به دس

آوردند .امتیاز شی،ت نخستین امت یؤؤاز مه مؤؤی بؤؤود کؤؤه در سؤؤال  1242بؤؤه

اتباع روسیه داده شد که به موجب آن بهرهبرداری انحصاری از مراکگ صؤؤید مؤؤاهی در ب نؤؤدر انگ لؤؤی و ا طؤؤراف آن بؤؤه لیا نؤؤازوف
روسی داده شد ،اجازهی تأسی

تلگراف شمال هم به روسیه داده شؤؤد ( شؤؤمیم .)263-265 :1387 ،با نؤؤک استقرا ضؤؤی رو سؤؤیه

یکی از نهادهای کلیدی و عامل نفوذ روسیه در ایران بود که در سال  1890م ایجاد گرد یؤؤد و بؤؤه زودی ا مؤؤ،ک ز یؤؤادی را بؤؤه
رهن گرف  ،وارد معام،ت تجاری شد و وامهای سنگینی به دول

قاجار داد .روسیه بعد از سال  1229ش بر ت فؤؤوق ت جؤؤاری و

سیاسی خود در ایران افگود ،این امر تا حدی ناشی از صنعتی شدن روسیه و تا حدی تو سؤؤعهطلبی آن در آ سؤؤیای میا نؤؤه و ا یؤؤران
بود .در نیمهی سدهی نوزدهم ،ایران  900هگار روبل کاال به روسیه صادر کرد و روسیه در عؤؤوض  5/3میل ؤیون رو بؤؤل کؤؤاال بؤؤه
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این کشور صادر نمود .با این حساک یک دهم واردات و یک سوم صادرات ایران در اختیار روسیه بود .در بؤؤازار ا یؤؤران بؤؤرای
کار و اق،م محصوالت کشاورزی روسیه تقاضا ایجاد شد و ایران به بؤؤازاری بؤؤرای کاال هؤؤای صؤؤنعتی رو سؤؤیه ت بؤؤدیل گرد یؤؤد و
روسیه هم از حال

و به وسایل مسالم آمیگ و رخنهی اقتصادی متوسل شد .نقطهی عطف صعود روسیه و

فشار نتامی کاس

دستیابی به تفوق در ایران ،دهههای  1260و  1270ش بود .سلطهی بی حد و مرز رو سؤؤیه بؤؤر عر صؤؤهی اقت صؤؤادی ،در آ سؤتانهی
جن

توسط رانتنر بیان شده اس « :ایران تؤؤا حؤؤد چ شؤؤمگیری در مؤؤدار اقت صؤؤاد رو سؤؤیه قؤؤرار دا شؤ

جهانی اول به صراح

و

بخشی از اقتصاد آن کشور محسوک میشد» .روسیهی تگاری در میان بازرگانان و به درجهای کمتر ،در میان ای،ت و دهقا نؤؤان
شمال کشور نفوذ فراوانی داش

و ا یؤؤن ه مؤؤه ،راه ن فؤؤوذ آن ک شؤؤور را بؤؤه در بؤؤار قا جؤؤار ه مؤؤوار مین مؤؤود ( فؤؤوران.)175 :1388 ،

تجارت ایران با روسیه پیوسته رو به رشد بود و فقط در حوالی سال  1900م بود که با کسری مواز نؤؤه موا جؤؤه شؤؤد ،یع نؤؤی ه مؤؤان
سالی که ایران نخستین وامش 5را از روسیه گرف  .کسری موازنه در آغاز اندک بود اما در  14سال بعدی این کسری بؤؤه ر قؤؤم
هنگفتی رسید .بنابراین ،نمیتوان تقصیر کسری موازنه تا پیش از سال  1900م را به گردن روسیه انداخ  .ح تؤؤی در دوره ق بؤؤل
از سال  1900م هم سهم روسیه در این کسری نسبتاً اندک بود (امیراحمدی.)199-198 :1396 ،
روسها معاهدهی  1907را با انگلی

امضا کردند تا دس

کوتاه کنند و در نتیجه مشروطه را که به ظؤؤاهر انگ لؤؤی

دول

انگلی

از آن حما یؤ

را از کارهای م غؤؤایر بؤؤا سیا سؤ های خؤؤود در ا یؤؤران
می کؤؤرد ،از م یؤؤان ببر نؤؤد .ا قؤؤدام روس هؤؤا بؤؤرای ت شؤؤوی

محمدعلی شاه و کمک به وی در سرکوک مجل  ،امری انکارنشدنی اس  .به توپ بستن مجل

که بؤؤا ا جؤؤازهی سؤؤفیر روس

ایران را هتک حرم

امرا تؤؤوری روس میدان سؤؤتند.

انجام شد ،بیشترین فایده را برای روسها در بر داش ؛ روسها مشروطی
سؤؤرکوک مج لؤ

بؤؤه د سؤ قگا قؤؤان ترب یؤ

محمدعلیشاه همه نشان دهندهی دخال

آشکار روس در ایجاد استبداد صؤؤغیر ا سؤ

دوران روسها مانع هر اقدام اص،حی و پیشرف
ایران را با زنجیرهای سخ

شؤؤدهی روس ،پناه نؤؤده شؤؤدن امیرب هؤؤادر بؤؤه سؤؤفارت روس و ن فؤؤوذ شاپ شؤؤال 6در
(ع لؤؤم و ام یؤؤری .)96-95 :1386 ،در آن

مدنی در ایران میشدند و با گرفتن امتیازات اقتصادی ازهرنوع د سؤ

بسته بودند و مجال حر کؤ

تعهدی بود که روسها در سال  1308به زور از دول

و تؤؤنف

بؤؤه آن نمیداد نؤؤد .ی کؤؤی از شؤؤگف انگیگترین ا یؤؤن امت یؤؤازات

ایران گرفتند مبنی بر این کؤؤه تؤؤا مؤؤدت معی نؤؤی راهآه نؤؤی در ا یؤؤران سؤؤاخته

نشود یعنی نه امتیازی به خارجیها برای ایجاد راه آهن داده شود ،نه خود دول
آن را تمدید کردند که تا چند سال از دورهی مشرطی

و پؤؤای

ایران راهآهن بکشد و در پایان مدت تعهد نیگ

را میپوشاند (محتشم نوری.)145 :1385 ،

نقش دولت انگلیس در تحوالت داخلی ایران

 5به مبلغ  22.5میلیون روبل با بهره  5درصد به صورت استهالکی و قابل بازپرداخت در  75سال از بانک استقراضی روسیه گرفته شد.
 6نام معلم روسي محمدعلي شاه است كه در دوران مورد نظر از استبداد جانبداري ميكرد.
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سیاس

استعماری انگلستان در هند و آسیای جنوبی چنان اقتضا میکرد که با دول م جؤؤاور هندو سؤؤتان مخصو صؤاً ا یؤؤران کؤؤه از

لحاظ موقعی

جغرافیایی و دس

داشتن به معابر هندوستان و عتم

و قؤؤدرتی کؤؤه در خاورمیا نؤؤه دا شؤ

دیگر کشورها مورد توجه انگلستان بود ،نگدیک شود؛ بنابراین از همان ابتدا انگلستان سعی داش

و همچ نؤؤین بی شؤؤتر از

به خؤؤاطر م نؤؤافعش بؤؤه ا یؤؤران

نگدیک شود .امتیازاتی که ایران در خلیج فارس به انگلستان داده بود ،از جمله اینکه ،بازرگانان انگلی سؤؤی و ه نؤؤدی از آن پؤ
ح داشتند ،بدون پرداخ

مالیات در بنادر ایران به کسب و تجارت بپردازند و کاالهای انگلیسی مانند پارچه و فؤؤوالد و آ هؤؤن

و سرک و امثال اینها را بدون پرداخ

عوارض گمرکی وارد ایران کنند و در نتیجه عم ً،بازار اقتصادی ایران را قبضه کن نؤؤد.

با این اتفاق صنایع دستی پارچه بافی در ایران به انحطاط کشیده شد؛ و بازار داخلی فلج شؤؤده بؤؤود .انگلی سؤؤیها ح تؤؤی بیا جؤؤازه
وارد جگیرهی خارک شدند و استحکامات نتامی برای خود در آن جگیره که کلید سؤؤواحل ا یؤؤران در خ لؤؤیج فؤؤارس بؤؤود ،ب نؤؤا
نهادند و سستی و بی حالی دربار ایران و خیان  ،رشوه و بیگانهپرستی بعضی از عناصر خیانتکار داخلی به مقصود آنان ک مؤؤک
کرد .هر چند دول

انگلی

با روس قول همکاری داده بود اما این دول

به ایران در جن

در سؤؤال  1807مؤؤی،دی ( 1221ه

ق) با تراز روسیه در مورد تقسیم ایران به مناط نفوذ یک عهدنامهی سری بسته بود (شمیم .)70 -71 :1387 ،در سؤؤال  1273ه
ق .ناوگان جنگی انگلی

جگیرهی خارک را تصرف نمود .ناصرالدین شاه با میانجیگری فرانسه معاهدهای بؤؤا انگل سؤؤتان ب سؤ

که به «قرارداد پاری » معروف شد .این معاهده ،نفوذ سیاسی و اقتصادی دول های بیگانه را در کشور مه یؤؤا ن مؤؤود؛ بؤؤه ن حؤؤوی
انگلی

که خلیج فارس و دریای عمان در اختیار دول

قرار گرف

و دروازههای تجاری ایران به دس

آن هؤؤا اف تؤؤاد ( قؤؤدیانی،

 .)85 :1384این کشور با عقد عهدنامهی پاری  ،هرات را از خاک ایران جدا کرد و افغانستان هؤؤم بؤؤه ا سؤؤم ا سؤؤتق،ل از ت حؤ
حمای

و تابعی

نفوذ سیاسی انگلی

ایران بیرون رف  .انگلستان با این عهدنامه به منتور اصلیاش یعنی بستن دروازه هند به روی رو سؤؤیه ،ر سؤؤید.
بعد از عقد عهدنامهی پاری

مقدمهی به دس

آوردن امتیازات بگرگی برای اتباع آن کشور شد (شمیم،

.)241 :1387
قراردادها و امتیازاتی که در دوره قاجار دول

بریتانیا و یا اتباع آن دول

با دول

ایران منعقد کرده بودند بدین شرح بؤؤود)1 :

امتیازنامههای احداث خطوط تلگرافی میان تهران-خانقین ،تهران-بوشهر ،ت هؤؤران-بلوچ سؤؤتان ،ت هؤران-تبر یؤؤگ-جل فؤؤا و تلگرا فؤؤی
میان گوادر-جاسک-بندرعباس بر ا سؤؤاس پؤؤنج قؤؤرارداد کؤؤه از سؤؤال  1279ه ق تؤؤا  1284ه ق از سؤؤوی دو لؤ

ا یؤؤران بؤؤه اداره

تلگراف هند و اروپا و کمپانی تلگراف هند و اروپا اعطا گردید؛  )2اعطای امتیاز به بؤؤارون ژول یؤؤوس دو روی تؤؤر ،بؤؤرای تأ سؤؤی
بانک شاهنشاهی ایران ،استخرا معادن و نشر اسکناس در سال 1306ه ق؛  )3اعطای یک سلسله امتیاز به اتباع انگلستان بؤؤرای
احداث راه و راهآهن در مناط جنوبی کشور .بر اساس چ هؤؤار امت یؤؤاز کؤؤه در سؤؤالهای  1307ه ق 1308 ،ه ق و 1316ه ق ،بؤؤه
بانک شاهنشاهی ایران اعطا گردید ،احداث و بهرهبرداری از راههای تهران-اهواز ،بروجرد-اصفهان ،تهران-قم و قم-ا صؤؤفهان
به بانک مذکور وا گؤؤذار شؤؤد .کم پؤؤانی ح مؤؤل و ن قؤؤل ا یؤؤران متع لؤ بؤؤه بؤؤراداران ل یؤؤني ن یؤؤگ در سؤؤال  1325ه ق امت یؤؤاز ا حؤؤداث و
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بهرهبرداری از راه قم-سلطانآباد را دریاف کرد .در سال  1331ه ق نیگ سندیکای راهآهن ایران برای بررسی احداث راهآ هؤؤن
خرمشهر-خرمآباد-بروجرد امتیازی دریاف

نمود؛  )4اعطای امتیاز اکتشاف و ا سؤؤتخرا و بهره بؤؤرداری ازم عؤؤادن ن فؤ

طبیعی در ایران (به استثنای آذربایجان ،گی،ن ،مازندران ،خراسان و استرآباد) به ویلیام نوک
اجازهی احداث فانوسهای دریایی در خلیج فارس به دول

و مؤؤوم

دارسی در سؤؤال  1319ه ق؛ )5

بریتانیا در سال  1331ه ق (اشرف.)49 :1359 ،

بخش عمدهی کسری موازنهی تجارت خارجی ایران از تجارت با بریتان یؤؤا ن شؤؤأت میگر فؤ  .تؤؤا سؤؤال  1900م بریتان یؤؤا دو مؤؤین
شریک بگرگ تجاری ایران بعد از روسیه بود .در دورهی پیش از  1900م بریتانیا حجم تجارتش را با ایران افگایش داد .تاسال
 1919م ،سهم بریتان یؤؤا در واردات ا یؤؤران بؤؤه  61در صؤؤد ر سؤؤیده بؤؤود (در مقای سؤؤه بؤؤا  37در صؤؤد دورهی  1900تؤؤا  1904م) .ا مؤؤا
صادرات ایران به بریتانیا به همین نسب

رشد نکرد و سهم صادرات ایران به بریتانیا در مقایسه با روسیه چشمگیر ن بؤؤود .ک سؤؤری

موازنهی تجاری ایران با بریتانیا -که از همان آغاز ت جؤؤارت بریتان یؤؤا بؤؤا ا یؤؤران ر شؤؤد کؤؤرده بؤؤود -طبیع تؤاً غ یؤؤر قا بؤؤل اجت نؤاک بؤؤود
(امیراحمدی .)199 :1396 ،در توضی این کسری موازنه میتوان گ فؤ

کؤؤه « داد و سؤؤتد بریتان یؤؤا بؤؤا ا یؤؤران در نی مؤؤهی نخ سؤ

سدهی نوزدهم ( 1279-1179ش) در خلیج فارس و نیگ در مسیر بازارهای پرجمعی شمالی سیر صعودی شتابندهای پیدا کرد.
با استقرار تفوق سیاسی کمپانی هند شرقی در هندوستان ،این شرک

در مبادالت تجاری بؤؤا ا یؤؤران در خ لؤؤیج فؤؤارس ،بؤؤه جؤؤای

پارچههای هندی ،کاالها و پارچههای انگلیسی را به ایران صادر کرد .انگلستان در ضمن ،کاالهای خؤؤود را در م قؤؤدار ز یؤؤاد از
طری خاک عثمانی بؤؤه بازار هؤؤای تبر یؤؤگ و صؤؤفحات شؤؤمالی ا یؤؤران وارد مین مؤؤود .وق تؤؤی بؤؤه د هؤؤهی  1850میر سؤیم انگل سؤؤتان
بگرگترین طرف تجاری ایران اس

و  50درصد یا بیشتر صادرات و بیش از  50درصد واردات ایران را در د سؤ

مبلغ داد و ستد دو کشور ایران و انگلی

در سال  1254ش به  1/7میلیون پوند استرلین

دارد .ج مؤؤع

میرسید .در سال  1274به  3میل یؤؤون

پوند رسید و در این زمان تراز تجارت خارجی  20درصد به سود بریتانیا بود .به دلیل رشد روز افگون سهم رو سؤؤیه در ت جؤؤارت
خارجی ایران ،افگایش مطل سهم بریتانیا در تجارت ایران روند نگولی یافته بود و از  50درصد در دههی  1230بؤؤه  33در صؤؤد
در سال  1282ش کاهش یاف

و حدود نیمی از این حجم داد و ستد در اختیار ه نؤؤد بریتان یؤؤا بؤؤود .سؤؤهم امپرا تؤؤوری بریتان یؤؤا در

صادرات به ایران از این باالتر بود و به  25درصد میرسید .بنابر برآورد لیتن 7سرمایه گذاری بریتانیا در ایران از سال  1239ش
تا  1292ش در شرک های نفتی ،تسهی،ت ،حمل و نقل ،تلگراف و فرش جم عؤاً بؤؤه  10میل یؤؤون پو نؤؤد ا سؤؤترلین

بؤؤالغ می شؤؤد

(فوران 172 :1388 ،و.)174
نتیجهگیری
در این پژوهش ت،ش شد تا علل جامعهشناختی وابستگی ایران در دورهی قاجار مورد بررسی قرار گیرد .به من تؤؤور چؤؤارچوک
نتری از نتریهی نتام جهانی و رویکرد توسعهی وابسته استفاده شد.
1)Litten
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می توان گف

بر اساس نتریه نتام ج هؤؤانی ک شؤؤوری ا یؤؤران در دوره قا جؤؤار ک شؤؤوری پیرا مؤؤونی و بؤؤا ویژگی هؤؤایی نت یؤؤر تول یؤؤد

کنندهی مواد خام و سنتی مانند ابریشم ،پنبه و فرش؛ نبود ن تؤؤام قدرتم نؤؤد بؤؤانکی (نخ سؤؤتین بانک هؤؤا در ا یؤؤران تو سؤؤط رو سؤؤیه و
انگلی

ایجاد شد)؛ وجود دولتی ضعیف هم از نتر ساختار داخلی و هم سیاس های خؤؤارجی؛ جمع یؤ

(در این دوه حدود سه چهارم جمعی

رو سؤؤتایی و ع شؤؤایری

در مناط روستایی و عشایری زندگی میکرد نؤؤد) بؤؤود .بؤؤر مب نؤؤای ا یؤؤن نتر یؤؤه ،ت جؤؤارت

نابرابر با جوامع مرکگ به ویژه روسیه و انگلی

و تراز منفی که در رابطه با این کشورها پدید آمد سبب حاشیهای شدن بؤؤیش از

پیش و عدم توسعهی کشور ایران گردید.
بر مبنای نتریهی توسعهی وابسته (وابستگی جدید) در دورهی قاجار شاهد توسعهی مقارن با واب سؤؤتگی ه سؤؤتیم بؤؤدین صؤؤورت
که ظواهر توسعه نتیر توسعهی راهها ،خطوط تلگراف و با نؤؤک و  ...را شؤؤاهد ه سؤؤتیم ا مؤا ا یؤؤن تو سؤؤعه نؤؤه درو نؤؤی بل کؤؤه تو سؤؤط
نیروهای خارجی و بیشتر بر مبنای نیاز نیروهای خارجی (روسیه و انگلی ) شکل گرف  .بر اساس این نتریه ،منازعهی سیاسی
میان دول  ،سرمایهی محلی و سرمایهی بینالمل لؤؤی سؤؤبب و ضؤؤعی
گمرکی از سوی دول

واب سؤؤتگی می شؤؤود .در ا یؤؤن دوره شؤؤاهد تعر فؤؤههای بؤؤاالی

برای سرمایهگذاران داخ لؤؤی و عؤؤدم ا یؤؤن نؤؤوع تعر فؤؤهها بؤؤرای سؤؤرمایهگذاران خؤؤارجی (ات بؤؤاع روس و

انگلی ) هستیم .بر مبنای این رویکرد نتری ،عوامل خارجی و داخلی در کنار هم سؤؤبب بؤؤه و جؤؤود آ مؤؤدن و ضؤؤعی تو سؤؤعهی
وابسته در ایران این دوره شده اس  .عوامل خارجی ع،وه بؤؤر نق شؤؤی کؤؤه در ت جؤؤارت نؤؤابرابر بؤؤا ا یؤؤران و تؤؤراز من فؤؤی اقت صؤؤادی
داشتند ،به لحاظ سیاسی نیگ به روشهای مختلف نتیر حملهی نتامی ،تجگیهی کشور ،ج لؤؤوگیری از هرگو نؤؤه ا قؤؤدام ا صؤؤ،حی
در کشور (نتیر به توپ بستن مجل ) و  ...سبب وابستگی ایران در این دوره گشتند و از سوی دیگر بؤؤه من تؤؤور م نؤؤافع داخ لؤؤی
شرک های خودشان و پدید آوردن بازار مناسب برای کاالهای خویش به ا قؤؤداماتی نت یؤؤر ای جؤؤاد راهآ هؤؤن ،خ طؤؤوط تل گؤؤراف،
تأسی

بانک و ...پرداختند که موجب توسعهی کشور شد .بنابراین بر مبنای این نتریه شاهد توسعهی وابسته (توسعهی م قؤؤارن

با وابستگی) در ایران این دوره میباشیم؛ توسعهای ناقص و وابسته به سرمایهداری جهانی.
در توضی بیشتر نقش عوامل داخلی و خارجی در ثبی
قاجار مصادف با انق،ک صنعتی و رن سؤؤان
کاالهای خود بودند ،به دلیل موقعی

وابستگی ایران در دورهی قاجار میتوان گف

که از آنجا کؤؤه دوران

در غؤؤرک بؤؤود و ک شؤؤورهای غر بؤؤی بؤؤه دن بؤؤال کشورگ شؤؤایی و ک سؤؤب بؤؤازار بؤؤرای

استراتژیک و کریدوری (دروازهی هند و دسترسی به آک هؤؤای آزاد از طر یؤ قفقاز یؤؤه)

ایران مورد توجه کشورهای قدرتنمد از جمله روسیه و انگلستان قؤؤرار گر فؤ  .مؤؤوقعیتی کؤؤه ا گؤؤر ب خؤؤوبی مؤؤورد ا سؤؤتفاده قؤؤرار
میگرف

میتوانس

کشور ایران را در ردیف کشورهای پیشرفتهی کنونی قرار دهد که در این مورد نقش شاه و دربار یؤؤان و

ضعف ارتش بسیار حائگ اهمی

بود .همانند تمام دورههای تاریخی دیگر ،در این دوره نیگ تصمیمگیرنده اصلی کشور شخص

شاه بود که متأسفانه شاهان قاجار افرادی ناالی و خوشگذران بودند و ع،وه بؤؤر این کؤؤه خؤؤود کؤؤاری نمیکرد نؤؤد ،بؤؤه دیگرا نؤؤی
همچون قائم مقام فراهانی ،امیرکبیر ،میرزا حسین خان سپهساالر و حا ابراهیمخان ک،نتر که قصد ا صؤؤ،ح جام عؤؤه و آ بؤؤادانی
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ایران را داشتند نیگ اجازه ندادند و چون آنها را مانع اقدامات دیکتاتورمأبانهی خود میدیدند از سر راه بردا شؤؤتند .ا یؤؤن شؤؤاهان
به منتور استحکام پایههای سلطن

خود از هر کاری دریغ نمیکردند و حتی بؤؤه بیگان گؤؤان متو سؤؤل می شؤؤدند و زمی نؤؤهی ن فؤؤوذ

بیگانگان را به کشور ایران فراهم ساختند حتی بسیاری از آنان را نیگ همین بیگانگان از جمله روسیه به من تؤؤور ا مؤؤر ک شؤؤورداری
پرورش دادند که نتیجهاش ضعف در مقابل قدرتهای خارجی و ظلم و ستم به مردم بود .به دل یؤؤل ضؤؤعف و ف سؤؤاد درو نؤؤی در
این دوره ،حاکمی

هؤؤای داخ لؤؤی ن یؤگ تؤؤابع حکوم

هؤؤای بیگا نؤؤه شؤؤدند و موج بؤؤات جؤؤدایی بخش هؤؤایی از ک شؤؤور و یؤؤا ای جؤؤاد

قراردادهای ننگینی را فراهم آوردند.
یکی از مهمترین عوامل ملثر در سقوط جایگاه ایران و تثبی

واب سؤؤتگی آن ،ضؤؤعف ار تؤؤش و شک سؤ های پ یؤؤاپی بؤؤا د شؤؤمنان

خارجی بود که منجر به واگذاری امتیازات سیاسی و ت جؤؤاری بؤؤه بیگان گؤؤان شؤؤد کؤؤه ه مؤؤین امت یؤؤازات راه ن فؤؤوذ آ نؤؤان را ت مؤؤامی
شؤؤاهان ،تع لؤؤیم ن تؤؤامی ،سؤؤرکوک ج نؤؤبش م شؤؤروطه ،امت یؤؤازات

عرصههای جامعه به ویژه عرصهی اقت صؤؤادی و سیا سؤؤی (ترب یؤ

اقتصادی و  )...فراهم ساختند و موجب تضعیف زیربنای اقتصادی کشور و از بین رفتن اقتصاد محلی و واب سؤؤتگی هر چؤؤه بی شؤؤتر
ایران به کشورهای خارجی شدند .امتیازاتی که شاهان قاجار به روس و انگلی

واگذار کردند در واقع به نوعی تسلیم صؤؤنع

و اقتصاد کشور به خارجیان بود .ایران زمان قاجار خودکفایی خود را در هر زمینهای از دس
وابسته در اقتصاد جهانی تنگل پیدا کرد .در این زمینه نمیتوان از نقش مردم و وضعی
نخبگانی که توسط دول
داش

داد و بؤؤه جای گؤؤاهی حا شؤؤیهای و

فرهن گؤؤی جام عؤؤه غا فؤؤل بؤؤود .جؤؤدای از

قاجار کشته شدند ،درصد باالیی از مؤؤردم دوره قا جؤؤار بی سؤؤواد بود نؤؤد و ا گؤؤر ا فؤؤراد آ گؤؤاهی و جؤؤود

به راحتی با رشوه و سودجویی از مخالف

خودداری میکردند .ناآگاهی مردم سبب شد که ن سؤؤب

بؤؤه ا قؤؤدامات شؤؤاه و

درباریان و امتیازاتی که به بیگانگان واگذار شد واکنشی نشان ندهند .بدون شک ا گؤؤر مرد مؤان دوره قا جؤؤار آ گؤؤاهی سیا سؤؤی و
اجتماعی داشتند میتوانستند به مانند لغو امتیاز احداث راهآهن و  ...که به مدت  70سال به رویتر واگذار شد یا مانند لغو امت یؤؤاز
توتون و تنباکو و دیگر امتیازات واگذارشده به این بیگانگان که باع

باز شدن دس

آنان در سرنوش

کشور و وابستگی آن

شد ،قد علم کنند و جلوی واگذاری این امتیازات را بگیرند.
با وجود اینکه ایران قبل از دورهی قاجار از رشد اقتصادی بؤؤاالیی بر خؤؤوردار ن بؤؤود و م یؤؤگان صؤؤادارت بؤؤاالیی ندا شؤ
واردات چندانی از دیگر کشورها نداش

حؤؤداقل

و با کسری موازنه تجاری مواجه نبود و به نوعی جامعهای خودکفا بؤؤود ا مؤؤا بؤؤا آ غؤؤاز

دورهی قاجار به ویژه از دورهی فتحعلیشاه ،ایران در اقتصاد جهانی ادغام شؤؤد و بؤؤه ع نؤؤوان یؤؤک ک شؤؤور حا شؤؤیهای و پیرا مؤؤونی
ایفای نقش کرد و به دیگر کشورها وابسته شد .در این دوره با از بین ر فؤؤتن صؤؤنایع سؤؤنتی ،ا یؤؤران بؤؤه بؤؤازاری بؤؤرای ک شؤؤورهای
اروپایی تبدیل شد و در واقع میتوان گف که در این دوره نقش رو سؤؤیه و انگ لؤؤی
وابسته بسیار پررن

و حائگ اهمی

اس .

منابع
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 آبراهامیان ،یراوند ( ،)1389ایران بین دو انق،ک -ترجمهی احمد گل محمدی؛ محمدابراهیم فتاحی و لی ،یؤؤی ،ت هؤؤران :ن شؤؤرنی.
 ازکیا ،مصطفی و غفاری ،غ،مرضا ( ،)1386جامعهشناسی توسعه ،تهران :انتشارات کیهان. اشرف ،احمد ( ،)1359موانع تاریخی رشد سرمایهداری در ایران :دورهی قاجاریه ،تهران :انتشارات زمینه. -امیراحمدی ،هوشن

( ،)1396اقتصاد سیاسی ایران در دوران قاجار ،تهران :انتشارات گستره.

 -امیراحمدی ،هوشن

( ،)1396اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار ،تهران :نشر گستره.

 بهشتی سرش  ،محسن ( ،)1380نقش علما در سیاس  ،تهران :پژوهشکدهی امام خمینی (ره) و انق،ک اس،می. بوشاسب گوشه ،فیضل اهلل ( ،)1373بررسی تاریخ روابط خارجی ایران با غؤؤرک در اوا یؤؤل دوره قا جؤؤار ،مج لؤؤه ع لؤؤوم ان سؤؤانی(دانشگاه امام حسین) ،شماره .12
 حائری ،عبدالهادی ( ،)1372نخستین رویارویی اندیشهگران ایران با دو رو یؤؤه ت مؤؤدن بؤؤورژوازی غؤؤرک ،چؤؤاپ دوم ،ت هؤؤران:انتشارات امیرکبیر.
 خلیلی ،محسن ( ،)1390ویژگیهای بافتار ژئوپولیتیک ایرانِ دوران قاجار از منتر سفرنامهنویسان روسیه ،فصلنامهی عل مؤؤی-و یکم ،دورهی جدید ،شمارهی  ،12پیاپی .97

پژوهشی تاریخ اس،م و ایران دانشگاه الگهرا (س) ،سال بیس

 دلریش ،بشری ( ،)1375زن در دوره قاجار ،تهران :دفتر مطالعات دینی هنر. رضاقلی ،علی ( ،)1389جامعهشناسی نخبه کشی ،تهران :نشر نی. ریتگر ،جور ( ،)1384نتریهی جامعهشناسی در دوران معاصر ،ترجمهی محسن ث،ثی ،تهران :نشر علمی. زرین کوک،عبدالحسین ( ،)1375تاریخ در ترازو ،تهران ،چاپ چهارم :چاپخانه سپهر. زیباک،م ،صادق ( ،)1377ما چگونه ما شدیم ،تهران :روزنه. ساعی ،احمد ( ،)1384توسعه در مکاتب متعارض ،تهران :انتشارات سم . سو ،آلوین ( ،)1373دیدگاهها و نتریههای وابستگی جدید ،ترجمه حبیباهلل متاهری ،فصلنامه راهبرد ،شماره .5 -شریفی شکوه ،زینب ( ،)1397وضعی

فکری و فرهنگی ایران در عصر قاجار ،فصلنامه علمی-تخصصی فره نؤ

پؤؤژوهش،

شماره .33
 -شمیم ،علیاصغر ( ،)1387ایران در دورهی سلطن

قاجار ،تهران :انتشارات زریاک.

 عسکرانی ،محمدرضا ( ،)1397روابط تجاری با هند در نخستین سالهای قرن بیستم می،دی و تأثیر آن بر اقت صؤؤاد ا یؤؤران ،دوفصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال دهم ،شماره .35
 -علم ،محمدرضا ( ،)1385کانونهای مقاوم خار از کشور ،تهران :انتشارات ملسسهی تحقیقات و توسعهی علوم انسانی.
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 علم ،محمدرضا و امیری ،محمد ( ،)1386بازشناسی روابط خارجی ایران در دوره ا سؤؤتبداد صؤؤغیر ( بؤؤا تک یؤؤه بؤؤر د یؤؤدگاههایحبل المتین کلکته) ،فصلنامه تاریخ روابط خارجی ،شماره .31
 علم ،محمدرضا و حسینی ،حمگه ( ،)1397برر سؤؤی موا نؤؤع شؤؤکلگیری ار تؤؤش مؤؤدرن در نی مؤؤهی نخ سؤمطالعات تاریخی جن

حکو مؤ

قا جؤؤار،

؛ فصلنامه علمی پژوهشی ،سال دوم ،شمارهی دوم (پیاپی .)4

 علمداری ،کاظم ( ،)1380چرا ایران عقب ماند و غرک پیشرف کرد ،تهران :نشر توسعه. عیسوی ،چارلگ ( ،)1369تاریخ اقتصادی ایران ،ترجمه یعقوک آژند ،تهران :نشر گستره. فوران ،جان ( ،)1388مقاوم شکننده ،ترجمهی احمد تدین -تهران :ملسسهی انتشارات زریاک. -قدیانی ،عباس( ،)1384تاریخ ،فرهن

و تمدن ایران در دوره قاجاریه ،تهران :فرهن

معاصر.

 کرزن ،جر ( ،)1349ایران و قضیه ایران ،ترجمه :وحید مازندرانی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاک. کسروی ،احمد ( ،)1387تاریخ مشروطهی ایران ،تهران :ملسسهی انتشارات امیرکبیر. محتشم نوری ،حسین ( ،) 1385گؤؤذری بؤؤر تؤؤاریخ :روا بؤؤط ا یؤؤران و رو سؤؤیه تؤؤا آ غؤؤاز ان قؤؤ،ک م شؤؤروطی  ،اط ،عؤؤات سیا سؤؤیاقتصادی ،شماره .234
 مدنی ،ج،لالدین ( ،)1387تاریخ سیاسی معاصر ایران ،تهران :انتشارات اس،می. نمازی ،محمدرضا ( ،)1391نخبهکشی در ایران ،چاپ اول ،شیراز :انتشارات نامه پارسی ایران. -هوشن

مهدوی ،عبدالرضا ( ،)1384تاریخ روابط خارجی ایران :از ابتدای دوران صفویه تا پایان جن

جهانی دوم ،ت هؤؤران:

انتشارات امیرکبیر.
 ودیعه ،ساسان؛ کشانی ،سعید و رجبلو ،جعفر ( ،)1396نتریه نتام جهانی در اندی شؤؤه و آرای والر شؤؤتاین ،ف صؤؤلنامه پؤؤژوهشاجتماعی ،سال دهم ،شماره .37
 -ورهرام ،غ،مرضا ( ،)1368نتام حکوم

ایران در دوران اس،می ،تهران :ملسسهی مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
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