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 دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تھران

  

  امیر كبیر سردمدار مدرنیته دولتي

  كیھان ولدبیگي

  

  كارنوشت دانشجويي براي درس مباني تاريخ اجتماعي ايران

  نقد و بررسي اقدامات امیركبیر: موضوع

  زير نظر دكتر محمدرضا جوادي يگانه

  ١٣٨٤دي 

  

با اين كه اولین بار ايرانیان در دوره صفويه با غربیان و تفكر غربي آشنا شدند ولي اين برخورد و تماس چنان عمیق   

برخورد با تمدان (در دوره قاجاريه اين مسئله . و تكان دھنده نبود، كه باعث تغییراتي عمده در روش و تفكر ايرانیان شود

عباس میرزا نوزده ساله، ولیعھد ايران . رانیان را به فكر و تعمق بیشتري فرو بردشكل پر رنگتري به خود گرفت و اي) غرب

ھاي ايران و روس و از دست دادن بخش  در دوره فتحعلي شاه، به دنبال شكست از روسیه در دوره نخست جنگ

بال او افراد ديگري به دن. بزرگي از سرزمین ايران نخستین كسي بود كه به فكر نوسازي وضعیت آشفته ايران بر خاست

  . ترين اين اشخاص میرزا تقي خان امیر كبیر بود به راه او ادامه دادند كه يكي از برجسته

امیر كبیر به عنوان فردي كه دغدغه پیشرفت و ترقي را در سر داشته و به فكر سر و سامان دادن وضعیت نامنظم 

میرزا يعقوب خان پدر . جتماعي وسیاسي ايران بوده وھستحكومت ايران بوده ، ھمواره مورد توجه پژوھندگان تاريخ ا

ايران به فاصله پنجاه سال، سه دفعه از روش ترقي بازمانده؛ دفعه اول از وفات مرحوم «: خان بر اين باور كه میرزا ملکم

: ١٣٥٢ آدمیت،(» . ناب السلطنه؛ دفعه دوم از قضیه مرحوم قائم مقام؛ دفعه سوم از قضیه مرحوم میرزا تقي خان

نوآوري در : اھمیت مقام تاريخي امیر به سه چیز است«: فريدون آدمیت در کتاب امیر کبیروایران معتقد است كه).٨٨

راه نشر فرھنگ و صنعت جديد، پاسداري ھويت ملي و استقالل سیاسي ايران در مقابله با تعرض غربي، اصالحات 

  )١٥٧: ١٣٥٥ت،آدمی.(»سیاسي مملكتي و مبارزه با فساد اخالق مدني

. يكي از مھمترين كارھايي كه امیر كبیر بر آن تأكید داشت و سعي در اجراي آن داشت محدود كردن قدرت شاه بود

ماندگي و بي نظمي موجود در حكومت به خاطر قدرت لجام گسیخته  امیركبیر به فراست دريافته بود يكي از داليل عقب

را از حالت خودكامگي به درآورد ، در عین اينكه سلطنت  ]ت مطلقه شاهقدر[خواست كه آن  مي«امیركبیر . شاه است

امیر كبیر ). ١١٧: ١٣٧٧علي رضا قلي، (» مند كند دانست ولی در صدد اين بود كه استبداد او را ضابطه را حق شاه مي

خصي استوار ساختن و يعني اداره مملكت را بر پايه قواعد مش«. بود constitution -” كنس طیطوسیون“ در صدد ايجاد 

به تعبیري ديگر، نفي نسبت مالك الرقابي و اين كه ھر . حقوق و جان و مال افراد را از اعمال خود سرانه مصون داشتن

  ).٨٦: ١٣٥٢آدمیت، (» . گیرد ، بدون رسیدگي حكمي صادر نگردد گاه از اركان دولت مورد اتھامي قرار مي

ھاي اقتصادي و صنعتي قرار داده  كبیر بیشتر توان خود را بر توسعه زير ساختعالوه بر اين اقدام قابل توجه، امیر 

اي از آنھا توسط امیر كبیر صورت گرفته بود  ناظم االسالم كرماني اقدامات دوره ناصرالدين شاه را كه بخش عمده. بود

ايجاد تلگراف ... انه و دواخانه ، ايجاد مدرسه دارالفنون در طھران، نشر علوم عالیه، ايجاد مريضخ«: شمرد چنین بر مي

خانه، چرخ بخار در قورخانه، كارخانه توپ ريزي، باروت  خانه يا چرخ خانه، ايجاد چراغ گاز، ايجاد پست خانه، ايجاد ضراب
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انكشاف بعضي از معادن، ايجاد مجلس ... كوب خانه با چرخ بخار، كارخانه فشنگ سازي، كارخانه چاشني سازي و 

  ).١٢٨: ١٣٦٢ناظم االسالم كرماني، (» ھاي مرتب و دارالطباعه و ايجاد روزنامه در ايران تعیین وزارتخانه شوراي دولتي،

امیر كبیر سنگ بناي سنتي را در حاكمیت قرار داد كه بعد از او توسط افرادي كه دغدغه توسعه ايران را داشتند، 

اي مدرن در  فشاردند كه جامعه ر ايران بودند و بر اين پا ميد» دولتي مدرن«افرادي كه  خواھان ايجاد . ادامه پیدا كرد

به . مدرنیته ايراني تنھا بخشي از فرآيند مدرن شدن جامعه را ،اخذ كرده بود و آن مدرنیزاسیون بود.  سازند ايران را مي

و روشنفكران ايراني و دولتمردان . تبعیت از مارشال برمن اگر تجربه مدرنیته را شامل مدرنیزاسیون و مدرنیسم بدانیم

يعني ايجاد و . در رأس آنھا امیر كبیر به عنوان يكي از شروع كنندكان اين راه فقط به وجه مدرنیزاسیون توجه كردند

در حالي كه نه تنھا براي ايجاد نھادھاي مدني يا ھمان زير ساختھاي . »ساختارھا و زيربناھاي اقتصادي«توسعه 

به سركوبي ) مھندس اجتماعي راديكال(ش نكردند بلكه در راستاي تحقق اھداف خود تال) مدرنیسم(فرھنگي و فكري 

ھاي امیركبیر و طرفداران رويه او بعد از او،  تالش. و نابودي اين سازمان و نھادھاي مدني و غیر دولتي ھمت گماشتند

ر و خشونت استفاده كردند تا جامعه آنان ازتمام منابع و ساختارھاي دولتي و ابزارھاي قھ. ايجاد دولتھايي مقتدر بود

اي  ريزي مركزي و مطابق نقشه و برنامه دولتي متحول كنند و به جامعه سنتي و عقب مانده ايران را از طريق برنامه

اگر چه يكي از كارھاي برجسته امیركبیر ھمچنان كه در اول اين مقاله عنوان شد . پیشرفته و صنعتي تبديل كنند

اي كه امیر كبیر نا تمام آن را رھا كرد و بعد از او توسط حاکمان بورکراتیک و   اه بود ولي پروژهمحدود كردن قدرت ش

ادامه پیدا كرد ، ايجاد دولتي بوكراتیك و مستبد بود كه نه تنھا : روشنفكراني كه دلمشغولي نوسازي ايران را داشتند

تشديد كرد و اقتدار دولتي را به باالترين حد ممكنه  منجر به دموكراسي و محدود كردن قدرت حاكمان نشد بلكه آن را

  .رساند

. آمد پیمود كه از دل آن چیزي شبیه به آنچه رضاخان انجام داد  بیرون مي امیر كبیر در صورت زنده ماندن راھي را مي

یشینه اجتماعي، امیر نظام در پ«:محمد علي ھمايون كانوزيان زودتر از ھمه اين نكته را كشف كرد آنجا كه معتقد بود

اي بود كه براي او ساخته شد تا فرماندھي عالي او بر نیروھاي مسلح را نشان دھد  امیر نظام لقب ويژه(مقام نظامي 

ھاي شبه مدرنیستي  ھا و آرمان ھاي شخصي و روش جاه طلبي) ھمان طور كه سردار سپه براي رضا خان ساخته شد

جاي ترديد چنداني نیست كه اگر او زنده مانده بود در . ماند لوي مياي شگفت انگیز به رضا خان پھ او به گونه

. شد ھاي بیگانه و مستبدي بي رحم ياد مي شناسي تاريخي ايرانیان اينك از او به عنوان عامل يكي از قدرت اسطوره

  ).٩٥: ١٣٧٣كاتوزيان، (
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