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 چکیده 
ن قاجار، به این سؤال در این مقاله تالش بر این است تا با بررسی دورا

اساسی پاسخ داده شود که توسعه نیافتگی ایران در دوران ناصرالدین 
شاه قاجار، چگونه با توجه به شاخص های دولت نرم از دیدگاه میردال 
قابل تبیین است؟ یافته ها حاکی از این است که جامعه ایران در عصر 

د، در حال ناصرالدین شاه که مصادف با توسعه صنعتی در غرب بو
مواجهه فزاینده با خارج و تحوالت مذکور بوده و در عین حال در درون 
نیز، مشکالت فراوانی داشته است که از مهم ترین آنها می توان به فقدان 
انضباط اجتماعی، نقص وضع و اجرای قانون در کشور، عدم اطاعت 

، خوانین های قدرتمند جامعه از جمله خاندان قاجار، اشراف زمیندارگروه
و رؤسای قبایل و طبقه بازرگان از قوانین و مقررات و نیز فساد اداری 

تا  1227فراگیر اشاره کرد که این امر باعث شد تا دولت در سال های 
ه.ش توانایی وضع قانون یکسان، کنترل اوضاع داخلی و به تمکین  1275

و نیز  واداشتن گروه های قدرتمند برای اجرای قوانین و مقررات رسمی
 اقدام جدی در جهت رفع فساد اداری را نداشته باشد و لذا نتواند توسعه

مقاله  ینروش پژوهش در ا را در ایران مانند کشورهای غربی ایجاد کند.
 .است یلیتحل-یفیتوص

ایران، قاجار، عصر ناصری، توسعه نیافتگی، دولت نرم  كلیدواژه:
 میردال

 23/9/1399 یدتاريخ تأي  10/5/1399تاريخ دريافت 
  

 لمیع  فصلناهم-مقاهل ژپوهشی 
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 مقدمه
روی کار آمدن قاجار در ايران و مصادف بودن آن با انقالب صنعتی در غرب و توسعه 

های مادی به دست آورد، اين پرسش را به يک مسأله مهم و فراوانی که غرب در عرصه
چالش برانگیز تبديل کرد که چرا ايران در دوران ناصرالدين شاه که همزمان با رشد و توسعه 

نعتی در غرب بود از قافله تمدن کشورهای پیشرفته عقب ماند؟ در پاسخ به اين سؤال، ص
تاکنون نظريات گوناگونی توسط انديشمندان و نظريه پردازان مختلف داخلی و خارجی ارائه 
شده است. برخی به ابعاد توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب پرداختند و 

 عه نیافتگی ايران برشمردند. برخی ديگر از انديشمندان به کشورهایداليل مختلفی برای توس
 توسعه نیافته و ويژگی های مشترک توسعه نیافتگی در آن ها اشاره کردند. 

در اين میان از جمله انديشمندانی که به موضوع توسعه در کشورهای توسعه نیافته با 
، به 2«دولت نرم»کردن نظريه  است که با مطرح 1رويکردی جديد پرداخت، گونار میردال

اهمیت نقش و شاخص های دولت در توسعه اين کشورها تأکید کرد. آنچه در اين مقاله با 
توجه به نظريه میردال مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اين است که توسعه نیافتگی ايران 

ل یردال قابدر دوران ناصری، چگونه با توجه به نقش و شاخص های دولت نرم از ديدگاه م
تبیین است؟ فرضیه محوری در اين مقاله اين است که ويژگی هايی همچون نقص وضع 
واجرای قانون در کشور، عدم اطاعت گروه های قدرتمند جامعه از جمله اشراف زمیندار، 
رؤسای قبايل، روحانیون، خاندان قاجار و طبقه بازرگان از قوانین و مقررات موجود و نیز 

اگیر سبب شده است تا دولت در دوران ناصرالدين شاه قاجار با دارابودن فساد اداری فر
شاخص های دولت نرم میردال، توانايی وضع قوانین يکسان، کنترل اوضاع و به تمکین 
واداشتن گروه های قدرتمند جامعه و نیز اقدام جدی در جهت برکندن ريشه ای فساد اداری 

 را در ايران همانند کشورهای غربی ايجاد کند. را نداشته باشد و  لذا  نتواند توسعه
 پژوهش. پیشینه 2

 گرانسنگی در زمینه بررسی داليل توسعه غرب و توسعه نیافتگی ايران توسط آثار
 حمداز جمله م .در آمده است تحرير رشته انديشمندان و نظريه پردازان مختلف تا کنون به

 به ،ویلهپ هلسلس انايپ ات تروطیشم از: راناي یسایس ادصتاق کتاب ( در1372کاتوزيان ) علی

                                                      

1- Gunnar Myrdal 

2 . Soft State 
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 دهکر ارائهدر چهار بخش وی اين کتاب را . می پردازد ايران در ماندگی عقب يابی ريشه
 ارهدرب»سه عنوان کلی  به «دولت و انقالب: دورنمای تاريخی» ؛ در بخش اول با عنواناست
: انقالب مشروطه و پس از آن»و «تحوالت قرن نوزدهم»، «تبدادتولید: فئودالیسم يا اس شیوه

در ايران پس از رد نظريه جامعه فئودالی اشاره می کند و  «1280 – 1297انقالب و رکود، 
ه ای، نتاريخ ايران می آموزد که پیشرفت تکنولوژيک و مادی در هر جامعه»گويد: می

 1180 تحوالتی که در سه دوره ،در ادامه توزيان. کا«ناپذير ناپذير است و نه برگشت اجتناب
تغییرات جمعیت، مالیات، تورم و تجارت  در حوزه 1270تا  1250، و 1250تا  1230، 1230تا 

 را بررسی می کند. خارجی در قرن نوزدهم در ايران صورت گرفته 
 مل( در کتاب موانع توسعه سیاسی در ايران، به سه عا1387همچنین حسین بشیريه )

 ايدئولوژی و»و « چندپارگی های اجتماعی»، «ساخت قدرت سیاسی و تمرکز قدرت دولت»
به عنوان موانع توسعه سیاسی ايران تأکید می کند. عالوه  «فرهنگ سیاسی گروه های حاکم
( در کتاب خلقیات ما ايرانیان و علی محمد 1345بر ايشان، محمدعلی جمالزاده)

مانده ايم؟ بر عوامل فرهنگی و خرده فرهنگ هايی تأکید  ( در کتاب چرا عقب1383ايزدی)
دارند که جزء عادت های ما ايرانیان شده است و در توسعه نیافتگی ايران دخالت دارند. 

( با عنوان چرا ايران عقب ماند 1384می توان به کتاب کاظم علمداری ) آثار، اين بر افزون
با بررسی عوامل جغرافیايی، تاريخی و اشاره کرد. وی در اين کتاب  و غرب پیش رفت؟

 مذکورماندگی ايران را از منظر متغیرهای دينی و در مقايسه شرق با غرب، عوامل عقب
 می کند. بررسی 

 گیماند عقب بر ويژه صورتی به که کسانی جمله اما در بین همه اين انديشمندان، از
( 1360فشاهی ). برد نام فشاهی محمدرضا از توان می اند کرده تکیه قاجاری دوران ايران

 ار قاجاری وسطايی قرون حکومت ايران، در داری سرمايه تکوين عنوان با درکتابش
( 1359) اشرف احمد زمینه، همین در .داند می قاجار دوره ماندگی عقب عامل ترينمهم

جی ارايران: دوره قاجاريه، به عوامل داخلی و خ در داری سرمايه رشد تاريخی موانع درکتاب
 موانع داخلیدر ايران دوران قاجار اشاره می کند. وی موانع تاريخی رشد سرمايه داری 

ی، سیاس نظام و ايلی - روستايی –خصوصیات شیوه های تولید شهری  توسعه ايران را
وضعیت نیمه استعماری و تحوالت سیاسی و  را موانع خارجیو  اجتماعی حاصل از آن

 می داند. رايط سلطه استعماریاقتصادی جامعه ايرانی در ش



 ... یران عصر ناصریادولت نرم و توسعه نیافتگی  بررسی 288

 

 

عالوه بر کتاب های مذکور، در مقاالت نیز به اين موضوع پرداخته شده است. از جمله: 
( با عنوان بررسی علل 1392در مقاله ای که توسط صمد رسول زاده اقدم و علیرضا طاهری)

یافتگی ايران نتوسعه نیافتگی ايران در دوره قاجار نگاشته شده است، مهم ترين عوامل توسعه 
 -2کمبود بارندگی و دسترسی نداشتن به آب کافی،   -1: استدر اين دوران به اين شرح 

 -3تجارت نابرابر بین تجار داخلی و خارجی خصوصاً تجار روس و انگلیس با تجار ايران، 
فروش حکومت اياالت،  -5وجود فرهنگ عشیره ای،  - 4ناامنی و غارت دسترنج مردم، 

انديشه های  -7مشکالت زيرساختی در فرهنگ سنتی ايران،  -6ین های دولتی، مناصب و زم
ساختار نظام  -10روابط بین المللی و  -9وجود نداشتن و اجرا نشدن قانون،  -8تصوف، 
 سلطنت. 

( در مقاله علل ناکامی نخبگان عصر قاجار 1389امیرمسعود شهرام نیا و مجید اسکندری )
توسعه  استبدادی، فرهنگ -ران، عواملی از قبیل ساختار سیاسیدر روند توسعه يافتگی اي

نیافته، دخالت بیگانگان در امور ايران، ضعف عملکرد شاهان، نقش مخرب نظام اقتصاد 
جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی را از جمله عوامل مهم ناکامی 

( در 1384ن صادق اکبری و سعید معیدفر )نخبگان در روند توسعه ايران می دانند. همچنی
شهر و داليل توسعه نیافتگی ايران در دوره قاجار،  به نظريه سرمايه  -مقاله مناسبات روستا

شهر در ايران عصر قاجار می پردازند و آن را از عوامل  -داری بهره بری و مناسبات روستا
 مهم توسعه نیافتگی در اين دوران می دانند. 

( نیز در مقاله تأثیر فرهنگ پاتريمونیالیستی بر 1397ه پور و سودابه فیضی )حسین فرزان
توسعه قرهنگی دوره قاجاريه و پهلوی؛ گسست يا تداوم، به فرهنگ پاتريمونیالیستی و تداوم 
اين فرهنگ به عنوان عنصری ثابت در فرهنگ سیاسی قاجار و پهلوی و تأثیر آن بر توسعه 

هره گیری از نظريه ساخت يابی گیدنز می پردازند.  با بررسی اين فرهنگی در اين دوره با ب
منابع در می يابیم اگرچه موضوع توسعه نیافتگی ايران به ويژه در دوران قاجار از جنبه های 
متفاوتی در اين آثار مورد بررسی قرار گرفته است، اما تاکنون در هیچ پژوهش علمی، به 

نقش »اصرالدين شاه قاجار در پرتو نظريه میردال که به بررسی توسعه نیافتگی ايران عصر ن
در توسعه توجه کرده است، پرداخته نشده « وضعیت و شاخص های دولت»و « مهم سیاست

 است؛ لذا اين پژوهش درصد رفع اين نقصان است و از اين حیث واجد نوآوری می باشد.
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 . مبانی و چارچوب نظری3

نظريه گونار میردال در قالب نهادگرايی استفاده می برای تحلیل مسأله اين پژوهش از 
شود. میردال از جمله انديشمندانی است که با رويکرد نهادگرايی جديد به توسعه در 

(. وی در مقدمه کتاب 124: 1393نگرد )رمضانی و میرفردی، کشورهای توسعه نیافته می
 کتاب باشد به اين دلیل است اگر درجه ای از اصیل بودن در اين»نويسد:  درام آسیايی می

(. در اين رهیافت 19: 1366)میردال،  «که از ابتدا تا انتها بر پايه نگرش نهادگرايی بنا شده است
: 1390شود )مارش و استوکر، ها و سازمان های رسمی حکومت تمرکز میبر قواعد، رويه

يت دارد )حسینی زاده، های فردی اولوآن، مطالعه نهادها بر مطالعه کنش( و در 83و  101
1391 :83.) 

به عبارت ديگر نهاد، کانون محوری در مباحث نهادگرايی است. هرچند که در تعريف 
، مفهوم يکسان و اجماعی که مورد توافق همه نهادگرايان باشد وجود ندارد و هرکس 1نهاد

: 1385مینه، ا مطابق تفکر و سلیقه خود به تعريف جداگانه ای از نهاد پرداخته است )کیوانی
(؛  با اين حال، شايد بتوان خصوصیات مشترکی را برای نهاد برشمرد از جمله اينکه کنش 92

)رمضانی  يابدگیرد و قوام میمتقابل کنشگران مختلف در چارچوب نهاد است که شکل می
 (.124: 1393و میرفردی، 

بشرند  ه از جانب نوعبه گفته نورث، يکی از نهادگرايان برجسته، نهادها قیودی وضع شد
ای هدهند و موجب نظام مند شدن انگیزهکه روابط متقابل انسان ها با يکديگر را شکل می

به بیان ديگر، نهادها نظام سازمان  (.North, 1994: 360)شوند نهفته در مبادالت بشری می
-یهای عمومی مشخص مها و رويه يافته ای از روابط اجتماعی هستند که متضمن ارزش

ای هکنند و يا فرآيندهايی هستند که صورتباشندو نیازهای معینی از جامعه را برآورده می
ای هدهند و بر انديشه ها و برنامهرسمی يا غیر رسمی رفتار کارگزاران سیاسی را شکل می

 (.Campbell, 1997: 93گذارند )آن ها تأثیر می
گیری فعال به سمت نهادهای جهتبا اين وصف از نهاد، در رهیافت نهادگرايی نوعی 

اجتماعی از طريق تمرکز  بر تأثیر نهادها در عملکرد اقتصادی و فرآيندهای تحول نهادی 
( و توسعه در يک کشور، در پاسخ به تکامل تدريجی 76: 1383وجود دارد )تمدن جهرمی، 

ور افزايش حضافتد. لذا نهادگرايان، خواهان نهادهای حمايتی، اجتماعی و تجارت اتفاق می

                                                      

1- Institution 



 ... یران عصر ناصریادولت نرم و توسعه نیافتگی  بررسی 290

 

 

دهی و حمايت از نهادهای اجتماعی و اقتصادی در مسیر دستیابی به مؤثر دولت جهت شکل
و  ترينمهمهمگی، نهاد حکومت را  ( وHeico, 1999:  385باشند )توسعه می

حکومت نه در نظر آن ها،  می دانند. اجتماعی -در يک نظام سیاسی نهادترين کنندهتعیین
 ی رسمی بلکه عامل مهمی در تعیین سطح سازمانی استهاجموعه نهادکننده مفقط تعیین

 (.  133 -132: 1393)رمضانی و میرفردی، 
کنند که کمابیش در از منظر نهادگرايان،  نظم سیاسی را مجموعه ای از نهادها ايجاد می

د عيک نظام منسجم، سامان يافته اند. لذا کنشگران سیاسی، خود و عمل خود را بر طبق قوا
و رويه هايی که به صورت اجتماعی ساخته شده و برای عموم مردم، شناخته شده و پذيرفته 
شده اند سامان می دهند. لذا به دلیل اين قواعد و رويه ها، نهادهای سیاسی به تعريف وظايف 

پردازند و چگونگی تخصیص امتیازات و فرصت ها و تکالیف را و حقوق اساسی سیاسی می
)  کنندیم کرده و شکل می دهند و برای حل تضادها، اقتدار را ايجاد میدر جامعه تنظ

Lowndes , 2002: 95 به اعتقاد گای، از ديگر نهادگرايان، ويژگی مهم نهادگرايی اين .)
است که اين مکتب دغدغه قانون دارد و به نقش مرکزی قانون و حقوق در حکومت توجه 

تواند رفتار ای است که دولت میو هم شیوهکند. قانون، هم چارچوب بخش عمومی می
شهروندانش را تنظیم کند. لذا توجه به نهادهای سیاسی، به معنای توجه به قانون است. به 

توان گفت که قانون يک نهاد است و ظرفیت گسترده منطق مناسبت را که عبارت ديگر، می
 (. Guy , 1999: 7)در نهادهای هنجاری است دارد

ی در از جمله نهادگرايان است که در تالش برای توجیه روند کند توسعهمیردال نیز ا
بر  دیبا تأک را "دولت نرم"کشورهای در حال توسعه آسیای جنوبی به ويژه هند، نظريه 

قص وضع نی، فقدان انضباط اجتماعکند. تمرکز میردال در اين نظريه بر نهادگرايی ارائه می
وضع شده توسط مقامات  نیاز قوان یقدرتمند اجتماع یهاعدم اطاعت گروه و قانون یو اجرا

است. نظريه دولت نرم میردال اگرچه بیشتر بر مبنای  افتهیتوسعه ن یدر کشورها یرسم
اير توان آن را برای توصیف ستحقیقات گسترده وی در آسیای جنوبی استوار است اما می

 (. 115 :1384حال توسعه نیز به کار برد)لفت ويچ،  کشورهای در

-میردال ضمن بررسی دولت نرم در هند، درخصوص توسعه در ساير کشورهای توسعه

اط جای ترديد نیست که توسعه بدون افزايش انضب»نويسد: نیافته در کتاب درام آسیايی می
توان در اين نهايت دشوار است. به زحمت میاجتماعی در تمام قشرها حتی در دهات بی

ع مقررات، اشاراتی يافت که برای روستائیان تعهد ايجاد کند. حتی کشورها درباره لزوم وض
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« ندکاگر اين اشارات هم باشند، لیکن با اعتقاد کامل بیان نشده و کسی به آن ها عمل نمی
(. وی در ادامه با تأکید بر نقش مهم دولت در پیشبرد توسعه در 138: 1366)میردال، 

مه جا انضباطی با شدت در هاين کشورها چنانچه بیدر »نويسد: کشورهای توسعه نیافته می
رايج است، در اين صورت راه حل آشکاری که به نظر يک شخص غربی ممکن است برسد 

بايد به سرعت به وضع مقررات معقول اجتماعی اقدام کند و مراقب  "دولت "اين است که 
ظر ه در اين کشورها به نريزی توسعحسن اجرای آن باشد. در واقع اين مهم ترين رکن برنامه

 (. 139: 1366)میردال، « رسدمی
میردال برای توصیف دولت هايی که توان پیشبرد توسعه در کشورهای توسعه نیافته را 

ی که عنصر ،يیایدرکتاب درام آس کند. از ديدگاه ویندارند، از واژه دولت نرم استفاده می
 "دولت نرم"مفهوم  کند،یم فايوسعه ادرحال ت یکشورها یافتگیبرجسته در توسعه ن ینقش

عمال و ا حیصح یگذارتنش، در قاعده ايبروز نکردن چالش  زهیکه به انگ یدولت؛ است
به وضع  یبیعج یلیمیو حاکمان، ب ران: قانونگذاسدينویم ردالی. مکندیقواعد، مسامحه م

ز ا یرویبه پ یليه مردم تماها و ن ها دارند و در مقابل، نه خود آن و قواعد و اعمال آن نیقوان
ر کتاب د. به عبارتی از نظر میردال ندارند کیدموکرات یندهايشده با فرآوضع نیقواعد و قوان

 نيتر مهم ،یو اجتماع یاقتصاد یهاو ساختار قدرت ینهاد یهاآيیناکار ،يیایدرام آس
 (.178-161 :1366 ،ردالی)م اندشده یموانع توسعه معرف

از منطق سازوکار توسعه و عدم توسعه ارائه دهد.  یکلّ یدگاهدي تا کند یتالش م میردال
 کيوجود  گر،يو هر کشور د ایجنوب آس یکشورها طيدرک من از شرا: »دگوي یم یو

در  رییبا هم مرتبطند و تغ یبه طور علّ یاریبس طيکه در آن، شرا یاست؛ نظام ینظام اجتماع
 در. (Myrdal,  1968: 45-53)شود یم طيشرا ريسادر  یعلّ راتییموجب تغ ،از آن ها یکي
و نقش دولت در توسعه  ها زشیبه انگ ان،ينهادگرا ريهمچون سا ردالیم ،ینظام اجتماع نيا

توسعه » ،يی میردالنهادگرا دگاهيدر دتا آنجا که می توان گفت: دهد. ینشان م یتوجه اساس
بر محور  افتهیتوسعه ن یدر کشورها یسایساختار س یها یژگيبر و دیدولت و با تأک قياز طر

 (.185-181: 1366 ردال،ی)م« فتدایاتفاق م یانضباط اجتماع
میردال در نظريه خويش، دولت نرم را با شاخص ها و ويژگی هايش به اين شرح توصیف 

کند: فقدان انضباط اجتماعی همراه با نقص قانون گذاری و به ويژه عدم رعايت و اجرای می
دم اطاعت از قوانین و مقررات ارائه شده از سوی مقامات رسمی در سطوح مختلف قوانین، ع

و وجود تضاد منافع میان مقامات رسمی و اشخاص و گروه های قدرتمند در جامعه که 
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توانند موجب ايجاد يک گرايش عمومی در مردم به مخالفت با کنترل های عمومی شوند می
رش نیافته در حال گستکه در تمامی کشورهای توسعه ایو باالخره، فساد به عنوان پديده

 کرد بیان توان می (.  اگرچهMyrdal, 1970: 223باشد )است نیز از مشخصات دولت نرم می
 ردال،یم یتئور یبه عنوان هسته مرکز یتصور فقدان انضباط اجتماع» چ،يبه گفته لفت و که
گسترده  یانناتو ،یقدان انضباط اجتماعاز ف یکه منظور و رسد یاست اما به نظر م یکل اریبس

و  نیقوان تيمردم به رعا اعتنايی یب ايو  نیدولت در وادارکردن مردم به اطاعت از قوان
 تياست که در آن قانون و رعا یتیوضع گر،ي. به عبارت دباشد یسطوح م یممقررات در تما

توان  ی(. م116 -115 :1384 ،چي)لفت و «باشد یم فیضع اریآن در جامعه، بس یو اجرا
روه ها و واداشتن گ نیبه تمک يیکه توانا یدولت» یعني ردالیم دگاهيگفت: دولت نرم از د

 «سطوح را نداشته باشد یفساد در تمام کردن کن شهير یبرا یاقدام جد يیتوانا نیهمچن
 (. 117 :1384 ،چي)لفت و
 رم  ن . واکاوی توسعه نیافتگی ایران عصر ناصری در قالب نظریه دولت4

چنانکه گفته شد میردال در توضیح دولت نرم به عنوان عامل اساسی توسعه نیافتگی در 
ن کند که می توان آن ها را به ايکشورهای توسعه نیافته، به شاخص های اين دولت اشاره می

 -2فقدان انضباط اجتماعی همراه با نقص وضع و اجرای قانون ،  -1شرح دسته بندی کرد : 
از قوانین و مقررات ارائه شده از سوی مقامات رسمی توسط اشخاص و گروه  عدم اطاعت

فساد اداری گسترده . در اين بخش، اين شاخص ها در ايران عصر  -3های قدرتمند جامعه و 
ناصری مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با ارائه مستندات تاريخی، توسعه نیافتگی ايران 

با توجه به ويژگی ها و شاخص های دولت نرم میردال ه.ش  1275تا  1227طی سال های 
 تشريح شود.

. فقدان انضباط اجتماعی  همراه با نقص وضع و اجرای قانون یکسان 4-1

 ه.ش(1275 -1227در ایران)

يکی از مشکالتی که جامعه ايران در دوران ناصرالدين شاه قاجار با آن دست به گريبان 
م اجرای قانون يکسان در کشور بود که اين امر با بود، نقص وضع و اجرای قانون و عد

ی که به امر يهامجازات»سلطنت استبدادی شاهان قاجار، رابطه مستقیم داشت. به گفته شمیم: 
شد بسیار ظالمانه و دور از مروت حکام به دست فراشان و دژخیمان درباره مجرمین اجرا می

کردن، زنده هکردن، مثلربريدن، شکم پارهو انسانیت بود. کور کردن، بريدن گوش و بینی، س
در آب جوش انداختن و صدها شکنجه و زجر غیر انسانی که درباره محکومین بدبخت اجرا 
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رحمی و خوی حیوانی مجريان امر بود. نکته مهم در ای از قصاوت قلب و بیشد نمونهمی
نوع جرم برای طبقه اجرای مجازات و کیفر دادن اين بود که مورد جرم، بیشتر از اصل و 

ای به طرف ريزهحاکمه اهمیت داشت چنانکه اگر مثالً کسی از روی سهو و خطا سنگ
دون کرد بالفاصله و بکالسکه يا موکب شاه يا شاهزاده و يا والی و حکمران محل پرتاپ می

 رسید ولی اگر کسی از روی اراده و قصد و با تهیه مقدمات،محاکمه و چون و چرا به قتل می
توانست با پرداخت خونبها به ورثه مقتول يا به کشت، میيکی از افراد مردم عادی را می

وسیله دادن رشوه به حاکم محل، از مجازات رهايی يابد و يا در خانه يکی از مجتهدين طراز 
یم، )شم« اول بست بنشیند تا وساطت مجتهد و مرور زمان، موجبات رهايی او را فراهم کند

1387  :346) . 
به گفته سريع القلم، ايران در زمان قاجار نه اقتصادی داشت که به مردم، استقالل مالی و 
شغلی از حکومت بدهد و نه نظام حقوقی داشت که برای آن ها امنیت به ارمغان آورد بنابراين 
عامه مردم، محکوم به اراده و منافع و مزاج شاهانی بودند که هر لحظه ممکن بود حکمی 

(. با 80: 1390ند و چارچوب ها و ساختارها را به نفع خود تغییر دهند )سريع القلم، صادر کن
های کرزن و سرجان ملکم، در اين دوران، تمام تصمیمات ناشی از اراده توجه به نوشته

شخص پادشاه بود و سه قوه مقننه، مجريه و قضايیه در وجود او متمرکز بود. به عبارت ديگر 
ه.ش، شاه باالترين مقام قانون گذاری در ايران  1285شروطه سلطنتی در سال تا استقرار نظام م

 .(398( و )ملکم،  بی تا: 513: 1362بود و اختیار قدرت اجرايی کشور را نیز داشت )کرزن، 
بنا به گفته مورخان عصر ناصری، شاه قاجار با قدرت نامحدود خويش با هر کس که 

پايه قانون بپردازد و اختیارات وی را محدود کند  خواست به ايجاد دولت منتظم برمی
کرد. چنانکه امیرکبیر که يکی از نخبگان باز انديش مخالفت کرده و او را از صحنه خارج می

دوران ناصرالدين شاه قاجار بود تالش کرد تا با تعیین حقوق و مقرری برای هر شغل و مبارزه 
گیری از رشوه خواری و قطع کردن مستمری جدی با تنبلی کارمندان دولت همزمان با جلو

: 1385نابجای درباريان وشاهزادگان، به تنظیم و ايجاد مقررات دولتی بپردازد )انصاری، 
( اما با کارشکنی و اعتراضات کسانی که منافع آن ها با اين اقدامات به خطر افتاده بود 202

ن خصوص قابل توجه است. اين امور تداوم نیافت. روايت پردازی ناظران خارجی در اي
ی امرگ و زندگی افراد، به دست پادشاه ايران است. بدون هیچ محاکمه»نويسد: دروويل می

تواند هرگاه که بخواهد مال و اموالشان را بدون کوچکترين تواند محکوم کند و میمی
 (.90-89: 1387)دروويل، « توجهی به مسأله حق و حقوق ضبط کند
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توان به سپهساالر اشاره کرد. مسعود میرزا انديش دوران ناصری میاز ديگر نخبگان باز
ام، پدرم و دشمن من، خودم و خانواده»نويسد: در کتاب  خود می -پسر ناصرالدين شاه -

خانواده پدرم و خانواده سلطنت، سپهساالر است. بی مناسبت نیست که ناصرالدين شاه از 
به اعتقاد او، اين مرد به حالتی رسیده بود که جز مرگ میرزا حسین خان متأثر نشد چرا که 

(. 237: 1325)ظل السلطان، « داشتمرگ برای او چاره نبود و ما را همیشه به زحمت می
مرگ سپهساالر برای شاه قاجار دارای توجیه بود چرا که وی  با باز انديشی در ساختار 

ه رسمیت شناخته شدن حقوق اجتماعی پدرساالرانه قاجار، به دنبال ايجاد قانون در جامعه و ب
(. 137: 1385شدن حقوق دولت و قالبی معین در اداره مملکت بود )موثقی، مردم، مشخص

به عبارت ديگر، سپهساالر به رغم طی مراحل و فراز و نشیب های مختلف در بر پا کردن 
ی بود کهدفش همه جا ي»آيین جديد سیاست مبتنی بر طرفداری از قانون و تفکیک قوا، 

(. اما وی نیز همچون 193: 1356)آدمیت، « يعنی تأسیس دولت منتظم بر پايه قانون استوار
 امیرکبیر نتوانست نظم و قانون يکسان را در ايران ايجاد کند.

اگر چه بعضی از پژوهشگران معتقدند که در عصر ناصرالدين شاه قاجار، قانون شرع به 
مانع بی نظمی در امور بوده است اما در پاسخ بايد گفت شده و عنوان قانون مملکتی اجرا می

که در اين دوران، اگر چه قانون عرفی که اوامر پادشاه و درباريان بوده است و قانون شرعی 
که در کتب فقه به تفصیل آمده، وجود داشتند اما اين دوگانگی خود باعث ايجاد اغتشاش 

آخوندزاده در کتاب مکتوبات در اين باره شده است؛ چنانکه میرزا فتحعلی و بی نظمی می
ت و آيد. نه قانونی هسای مغشوش است که به وصف نمیاوضاع اياالت به مرتبه»نويسد: می

ه کدام اختیار داند که بنه نظامی و نه اختیار معینی. اگر کسی به کسی سیلی بزند مظلوم نمی
ام رود، يکی به اماالسالم می دود وديگری به خدمت شیخرجوع نمايد. يکی نزد مجتهد می

کند ... يک قانون معین و دستاويز هر برد و ديگری به داروغه رجوع میجمعه شکايت می
وع بايد شود به کدام اختیار رجکس موجود نیست تا بدانند وقتی که به کسی سیلی زده می

خی عفو ردانند و بکنند، بعضی به چوب کاری مستحق میکرد. مقصر را بعضی جريمه می
 (.141: 1364)آخوندزاده، « نمايندمی

در اين دوران از يک طرف قانون عرف هنوز منضبط نشده بود و بر حسب »به عبارتی، 
گفتند که با فالن امر، بايد فالن قسم، رفتار کرد. اگر هم به همان ترتیب عادی عادت می
روط گذاشت آن هم مشنون میشد بحثی نبود. صاحب هر اداره بنا بر صالح روز، قارفتار نمی

به صرفه خود. در حقیقت آنچه زير عنوان قانون عرف شناخته شده بود، همان قانون 
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(. از طرف ديگر اختالف آراء علمای اسالم 45: 1392)راسخ و بخشی زاده، « دلبخواهی بود
 که مروج قانون شريعت بودند و رشته احکام شرع را در دست داشتند نیز به حدی بود که
مطلقاً برای انتظام امور دولت و ملت کافی و مفید فايده به نظر نمی آمد؛ افزون بر اين، در 
اجرای مقررات شرعی نیز محدوديت وجود داشت چراکه اين مقررات شرعی فقط هنگامی 

اتوزيان، گرفتند )کقابل اجرا بودند که با خواست شاه، درباريان و حکام در تعارض قرار نمی
1384 :115.)  

شاهان قاجار با عنوان ظل ا...، سلطه عظیمی بر »نويسد: آبراهامیان نیز به همین نحو می
جان و مال مردم يافته بودند و با اينکه بنابر قاعده، سخن آن ها مادام که مغاير شرع نبود قانون 

که بر لشد اما احکام صادره از سوی ايشان و درباريانشان نه بر مبنای قوانین شرع بانگاشته می
(. به اين ترتیب، مقررات 44: 1383)آبراهامیان، « گشتمبنای مصالح سیاسی آن ها صادر می

توانست اعمال قدرت حکومت را محدود و يک نمیای بود که هیچعرفی و شرعی به گونه
هیچ  در صفحه روزگار،»آن را پیش بینی پذير کند. به گفته ملکم خان در روزنامه قانون 

)ملکم  «و هیچ قرار عرفی نبود که در اقلیم ايران لگدکوب استبداد نشده باشدقانون شرعی 
 (.12: 2535خان، 

دستگاهی »الدوله در دفترچه تنظیمات دو اختیار برای حکومت يعنی میرزا ملکم خان ناظم
« قانون اختیار وضع»شناسد؛ يکی ، می«گرددکه در میان يک ملت مستقل، منشأ امر و نهی می

های حاکم بر مبنای وجود اين دو اختیار توصیف او از نظام«. اختیار اجرای قانون»ی، و ديگر
ای هتفاوت نظام ها در استعمال قانون است در سلطنت»نسبت به قانون است. به عبارت ديگر، 

اساس، حکومتی که هم اختیار وضع و هم اختیار اجرای آن دست پادشاه باشد  مختلفه. بر اين
شود. حال پادشاه که هر دو اختیار را دارد، يا به جهت نظم و حفظ نامیده می سلطنت مطلقه

گیرد که آن را سلطنت مطلقه منظم قدرت شخصی خود آن ها را جدا از يکديگر به کار می
د کننامند يا فرق اين دو اختیار را متوجه نشده است و هر دو را مخلوط هم استعمال میمی

: 1389)ملکم خان، « شود مانند نظام ايرانقه غیر منظم معرفی میکه در آن زمان سلطنت مطل
امی که اي»نويسد: در اين خصوص می -طبیب مخصوص ناصرالدين شاه -(. دکتر فووريه15

شاه در تهران اقامت دارد اوقات روزانه او شبیه به هم می گذرد مثالً در اين فصل، حوالی 
موقع نهار معموالً به کار رتق و فتق امور مملکتی  آيد وتاصبح از اندرون بیرون می 9ساعت 

 (. 114: 1363)فووريه، « پردازدکه غالباً از امور شخصی شاه جدايی ندارد می
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ا ايرانیان ب»همزمان با اين ضعف وضع و اجرای قانون در ايران بود که به قول آدمیت، 
خود را نیک دريافته و ماندگی مادی و اجتماعی وطن مشاهده اروپای متمدن مترقی، عقب

شیفته ترقیات صنعتی اروپا شدند و از آن افزونتر مفتون معنويات فرهنگ و عزت آزادی و 
(. يکی راز پیشرفت غرب را اختراعات و 37: 1340)آدمیت، « حکومت قانون در اروپا شدند

، میانشمرد اما از اين دانست و ديگری ايجاد راه آهن و ترقیات ديگر میصنايع آن ها می
ديد نهفته می "قانون"میرزا يوسف خان مستشارالدوله اين راز را تنها در يک کلمه و آن هم 

شارالدوله )مست« های آنجاستبنیان و اصول نظم فرنگستان و دلیل تمام خوبیها و ترقی»که 
(. مستشارالدوله به اين نتیجه رسیده بود که اصلی ترين مسأله در ايران، 25: 1386تبريزی، 

: 1394موضوع قانون و حکومت قانون و عدم وجود مبانی مشخص برای آن است )عامری، 
16.) 
. عدم اطاعت از قوانین و مقررات ارائه شده از سوی مقامات رسمی 4-2

 توسط گروه های قدرتمند اجتماعی در دوران ناصری

به  .در دوران سلطنت ناصرالدين شاه، تکثر و پراکندگی قدرت در ايران وجود داشت
گفته بشیريه، کانون های قدرت متعدد از جمله اشراف زمیندار، خوانین و رؤسای قبايل، 

( و به 52: 1387روحانیون، طبقه بازرگان و خاندان قاجار در ايران حضور داشتند )بشیريه، 
عنوان موانع اصلی اجرای مقررات و قوانین وضع شده از سوی مقامات مصلح و نوانديش 

 کردند. به عنوان نمونه حامد الگار با تأکید برسپهساالر و امیرکبیر اقدام میدرباری همچون 
شاهان قاجار به جلب توجه و نظر »نويسد: نقش روحانیون در دوران قاجار دراين باره می

ای خاص داشتند و با توجه به منابع قدرت متعدد که در مساعد روحانیون به حکومت، عالقه
ادشاهان مجبور بودند نفوذ و احترام ايشان را نگه دارند. در واقع نوعی اختیار روحانیون بود پ

تصمیم در »(. به گفته لمبتون، 48: 1355)الگار، « دوگانگی آمريت و اقتدار وجود داشت
مسائل حقوق فردی، نوشتن و تصديق اسناد مالکیت، امور تجاری که نیازمند گواهی اسناد 

موزش در مقیاس وسیع در اختیارشان بود. کارکردهای شد و آبود به روحانیون ارجاع می
 (. 163: 1379)لمبتون، « مرتبط با تولد، ازدواج و مرگ همه به کمک علما نیاز داشت

علما به عنوان يک سازمان اجتماعی مقتدر، بخش اعظم کنترل اجتماعی را در دست »
ارائه کنند. در اين دوران، داشتند و قادر بودند قواعدی الزام آور برای هدايت رفتار مردم 

ای قوانین جزايی غیر شرعی کنترل داشت اما دولت قاجار اگر چه بر مقررات اداری و پاره
مسئولیت اکثر دادگاه ها به عهده علما بود. در عرصه آموزش نیز تا پايان سلطنت ناصرالدين 
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ا متوسطه به ابتدايی ي شاه به جز دارالفنون که امیرکبیر آن را تأسیس کرد، هیچ مدرسه ايرانی
ها و مدارس علمیه وجود نداشت. به طور کلی از آنجا که علما در دوران جز مکتب خانه

های مختلف فرهنگی، قاجار)به ويژه در دوران طوالنی حکومت ناصرالدين شاه( در عرصه
 ای تحتهای برخوردار بودند با هرگونه تعدی به حیطهاقتصادی و سیاسی از قدرت گسترده

 - 128: 1385)سمیعی اصفهانی، « کردندکنترل خود با وضع مقررات جديد مخالفت می
129.) 

توان از خاندان قاجار نام برد که به عنوان از ديگر گروه های قدرتمند اين دوران، می
های قدرتمند موجود در جامعه، در برابر هرگونه سیاست نوگرايانه که موجب يکی از شبکه

یارات اندازی به حوزه اختلت و تضعیف موقعیت و امتیازات آن ها و دستتقويت دستگاه دو
کردند و حتی خود به عنوان ترويج شد به شدت مقاومت میو کنترل اجتماعی آنها می

(. چنانکه سرپرسی سايکس 129: 1385قانونی در کشور بودند)سمیعی اصفهانی، کنندگان بی
ها در باشند نه تناکمه ايران که از شاهزادگان میطبقه ح»نويسد: در کتاب تاريخ ايران می

ور باشند بلکه هیچ فکری برای بهبود اوضاع کشمطالبات جابرانه خود بدون رحم و شفقت می
ه های حاکمی در اعادکنند. وقتی من در حضور يک شاهزاده پیر ايرانی از فعالیتخود نمی

ی حاکم کار خطاي»شاهزاده پاسخ داد:  نظم و امنیت و دستگیری و اعدام دزدان تمجید نمودم
نموده است. او بايستی فقط به زندانی نمودن راهزنان قناعت نمايد و از آن ها پولی گرفته و 

شود آن ها را نیز آزاد نمايد. چنانچه او در ايالت خود در موقعی که از حکومت منفصل می
ومت نمايد، نیز بتواند به آسانی حک انتظام و امنیت را چنان برقرار کند که بعداً يک پسر بقال

 (. 598: 2، ج1335)سايکس، « باشدپس او دشمن طبقه حاکمه می
اشراف زمیندار از ديگر نیروهای اجتماعی مقاوم در برابر اقدامات نخبگان مصلح دولتی 

ه شدند. ببرای وضع و اجرای قانون و کاهش بی انضباطی اجتماعی در ايران محسوب می
 ترين منابع ثروت و منزلت اجتماعی، از آنجا که اشراف و خوانین يکی از عمدهلحاظ تاريخی

يعنی زمین را در اختیار داشتند و حیات و ممات بخش اعظمی از جامعه سنتی ايران يعنی 
رد کهايی که حیطه اقتدار آن ها را محدود میدهقانان را در کنترل خود داشتند در برابر تالش

ولت قاجار با توجه به ضرورت نوسازی و کمبود منابع مالی، به فروش کردند. دمقاومت می
اراضی خالصه و دولتی دست زد. به اين ترتیب در کنار طبقه تیولداران قديم، طبقه جديدی 

( که دارای قدرت مقابله در برابر مقررات مخالف 53: 1387از زمینداران پديد آمد )بشیريه، 
 خود بودند. 
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ؤسای قبايل را می توان از ديگرگروه های قدرتمند اجتماعی در همچنین خوانین و ر
دوران قاجار دانست. باتوجه به اينکه حدود ربع جمعیت ايران در دوران قاجار متشکل از 

ها از قدرت اجتماعی و سیاسی چشمگیری برخوردار بودند. از نظر عشاير بود، رؤسای آن
نسبتًا به هم بسته و خودکفايی به شمار سازمان قدرت داخلی، ايالت و عشاير، جماعات 

(. 54: 1362رفتند و همواره در تاريخ ايران جزئی از ساخت قدرت متکثر بودند )عیسوی، می
خصلت گريز از مرکز و شورش بر علیه حکومت مرکزی توسط رؤسای ايالت که از توانايی 

ه آن است که بايد ب مهمی خاست، نکتهخاص نظامی آن ها و از وسعت اراضی تیولشان برمی
توجه داشت. نقش رؤسای ايالت در برخورد با حکومت از يک سو، حامی آن بودن و از 

 (.133: 1385سوی ديگر، رودرروی آن قرارگرفتن بود )سمیعی اصفهانی، 
 تجار از احترام بااليی»در کنار اين گروه ها، طبقه بازرگان قرار داشت. در دوران قاجار، 

-شدند.گاهی دولت نیز از تجار، پول قرض میامین مردم محسوب می برخوردار بودند و

 شبکه در ايران معیشتی اقتصاد ادغام اين دوران، اگرچه (. در138: 1362)عیسوی، « گرفت
 را مردم دگیزن شرايط نسبی بهبود و اقتصاد سنتی مناسبات تحول هایزمینه جهانی، تجارت

 و منافع حفظ جهت سنتی قشر اين تا شد باعث سیاست های اقتصادی دولت اما داشت درپی
: 1385 اصفهانی، سمیعی)کنند  اقدامات دولت ايستادگی برابر در خود اجتماعی موقعیت

. چنانکه سهیال ترابی فارسانی در کتاب تجار، مشروطیت و دولت مدرن، به نقش تجار (131
د اری دولت می پردازايران در مشروطیت برای حفظ و بقای خود در برابر سیاست های تج

( و همچنین عبدالحسین ناهیدی آذر نیز در کتاب تجار و دهقانان  63: 1384)ترابی فارسانی، 
ايران در عصر مشروطه خواهی، به نقش پررنگ تجار و دهقانان )به ويژه آذربايجان( در 

ر (. در مجموع بايد گفت: د94-57: 1389کند )ناهیدی آذر،  انقالب مشروطه اشاره می
ايران عصر قاجار، گروه های قدرتمند اجتماعی از قوانین و مقررات ارائه شده از سوی دولت 
در سطوح مختلف، سرباز می زدند و دولت توان وادارکردن آن ها را به اطاعت از قوانین 

 نداشت.
 . فساد اداری گسترده4-3

ه که بنا ب فراگیرشدن فساد اداری، از ديگر ويژگی ها و شاخص های دولت نرم است
مستندات بررسی شده تاريخی، در ايران عصر قاجار وجود داشت. در اين دوران، مناصب 

اخت و در پردشد که بیشترين مبلغ را برای تصاحب آن میدولتی به داوطلبی واگذار می
(. 146: 1397پور و فیضی، شد )فرزانهگیری از مردم باز گذاشته میمقابل، دست او در مالیات



 299                        1400/بهار54سال پانزدهم/شماره        

ارت ديگر، فساد اداری در عصر ناصری به قدری در حکومت ريشه دوانیده بود که به عب
ديوانیان و کارمندان حکومت برای انجام هر عمل ساده اداری به صورت علنی درخواست 

کردند. چنین ساختاری موجب شد تا افراد طماع و فاسد، به کارهای اداری و دولتی رشوه می
وزير انطباعات  –(. چنانکه اعتمادالسلطنه 11: 1395، مشغول شوند )جعفری و ديگران 

هرکس مسخره بود بیشتر مورد توجه بوده، تمام »نويسد: دراين خصوص می -شاهناصرالدين
سواد  نانجیب، مصدرکارهای اشخاص بزرگ عالی عاقل، خانه نشین و تمام مردم مفسد بی

 (. 22: 1350)اعتمادالسلطنه، « عمده
برای  ایدر عصر ناصری از طريق القاب که وسیله»ه نويسان خارجی، طبق گزارش روزنام

 جايی اهللخواستند با دسیسه و هزار دوز و کلک نزد ظلورود به قصر سلطنتی بود همه می
برای خود دست و پا کنند. در اطراف شاه، شخصیت های فراوانی بودند که حاضر نبودند 

: 1362)سرنا، « حکومت ها در اياالت عوض کنندموقعیت و سمت خود را در دربار با قبول 
(. در واقع اعطای لقب به مقامات کشور که از دوران قبل مرسوم شده بود، روشی برای 88

(. در اين 51: 1390دادن رشوه به شاه و صدراعظم در دوره ناصری بود )هدايتی خمینی، 
رد به کداری شکايت میدوران، رشوه و فساد چنان گسترده شده بود که هرکسی از فساد ا

یل ترس از گفتند: بابی است. به دلشد و میبه فساد عقیده متهم می»آبادی گفته يحیی دولت
منصبان اداری را تهمت فساد عقیده، کسی جرأت شکايت از مظالم درباريان و صاحب 

ين ا (. میرزا آقاخان کرمانی در حکايتی که بازگوکننده1/104: 1363آبادی، )دولت« نداشت
يکی از وکالی ايران به دربار شاهی، دزدی را ديد که به »گويد: نظام فاسد اداری است می

بردند. گفت: درحقیقت اين دزد کشتن را مستوجب است زيرا بدون لباس معرض قتل می
 (.270: 1346)آدمیت، « کندرسمی و منصب دولتی دزدی می

 گیری. نتیجه5

 یفی تحلیلی و استفاده از شیوه گردآوری اسنادی، تالشدر اين مقاله با کاربرد روش توص
بر اين بود تا توسعه نیافتگی ايران در دوران ناصری مورد بحث و بررسی قرار گیرد و به اين 
موضوع محوری پرداخته شودکه توسعه نیافتگی ايران در دوران ناصرالدين شاه قاجار، 

يدگاه میردال قابل تبیین است؟ برای چگونه با توجه به نقش و شاخص های دولت نرم از د
پی بردن به اين مسأله، ضمن مرور منابع و آثار مرتبط با اين موضوع، شاخص های دولت نرم 
میردال و نظريه وی در قالب نهادگرايی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در ادامه به 
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اصرالدين شاه قاجار بررسی شاخص های مطرح شده در نظريه دولت نرم میردال با دوران ن
 پرداخته شد.

يافته های مقاله حاکی از اين بود که جامعه ايران در عصر ناصرالدين شاه قاجار که 
مصادف با توسعه صنعتی در غرب بود، در حال مواجهه فزاينده با خارج و تحوالت مذکور 

 آن ها می بوده و در عین حال در درون نیز، مشکالت فراوانی داشته است که از مهم ترين
توان به فقدان انضباط اجتماعی، نقص وضع و اجرای قانون در کشور، حکومت استبدادی 
شاه قاجار و مخالفت با ايجاد دوبت منتظم، عدم اطاعت گروه های قدرتمند جامعه از جمله 
خاندان قاجار، اشراف زمیندار، خوانین و رؤسای قبايل و طبقه بازرگان از قوانین و مقررات 

 1227و نیز فساد اداری فراگیر اشاره کرد که اين امر باعث شد تا دولت در سال های  دولتی
ه.ش با دارا بودن شاخص های دولت نرم میردال، توانايی وضع قانون يکسان، کنترل  1275تا 

اوضاع داخلی و به تمکین واداشتن گروه های قدرتمند اجتماعی برای اجرای قوانین و 
دام جدی در جهت برکندن ريشه ای فساد اداری را نداشته باشد و لذا مقررات رسمی و نیز اق

 نتواند توسعه  را در ايران مانند کشورهای غربی ايجاد کند.
نظر از مبدين ترتیب می توان ساختار سیاسی ايران در عصر ناصرالدين شاه قاجار را 

بق چارچوب دارای شاخص ها و ويژگی های دولت نرم مطادولت،  یها یژگيو و یاسیس
نظری مورد استفاده دانست و چنین نتیجه گرفت که دولت ايران در دوران ناصرالدين شاه 
قاجار به دلیل دارابودن شاخص های دولت نرم، توانايی کنترل اوضاع، به تمکین واداشتن 
گروه های مختلف و نیز اقدام جدی در جهت برکندن ريشه ای فساد اداری را نداشته و لذا 

 ه است به توسعه ای همانند کشورهای غربی دست يابد.نتوانست
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