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 مقدمه 
از ریشهپرمناقشهیکی که نسبی مفهومی است. توسعه انسانی مباحثعلوم آنترین یابی

ایدئولوژی بایدگفتموضوعمکاتبو بهقولادبا و سهلوممتنعیهایگوناگونیآفریده

است،سهلازآنجهتکهمفاهیمومعانیکلیازآندرذهنهمههست،ممتنعازآنروی

وکارهایعملیتحققتوسعههمچنانموردومهمترازهمهسازیمرزبندکهتعریف،جزئیات،

گرایانهبهمفهومتوسعهبتواندبادیدجدیدتریاماشایدنگاهارزشمحوروانسانبحثاست.

دیدگاه از تأسی با نوشتار این در لذا تشریحکند. یکجامعه در را شرایطتوسعه و لوازم

یابیعواملموثربرتوسعههایرانبررسیخواهدشدوباریشهاینگلهارتتوسعهانسانیدرجامع

نگاهیجدیدووتأثیرشخصیتاوبرجامعه،رهبرجامعةموردپژوهشازدریجهروانشناسی

مازلوسعیبرتحققهیبااستنادبهنظرمقالهدراینگیرد.شکلمیمتفاوتدراینسریمطالعات

بهنقبوندمتفاوتیمیانروانشناسیرفتاریوتاریخبرقراروباکهپییمگا.اینراهوجوددارد

 کند.هایتوسعهرادرشناختانسانبازیابیمیعمقمباحثسیاسی،اجتماعیعلتومعلول

هایقلبیافرادتوسطتصمیماتوهاوارزشازآنجاکهدریکجامعهپاتریمونیالخواسته

شکلمی جامعه آن میاقداماتحاکمان شناختاینحاکمان تواندکمکبزرگیدرگیرند،

میریشه برزگر ابراهیم کند. جامعه آن در توسعه سیاسییابی رفتار و شخصیت فهم گوید:

هایمداراندرکشورهایدرحالتوسعه،مساویبافهمرفتارسیاسیآنکشوردرسیاستسیاست

.(8938)برزگر،داخلیوخارجیاست

توجهبهطوالنیبودندورهشناختویژگیدرایراننیز با هایشخصیتیناصرالدینشاه

هایتوسعهنیافتگیایرانراازتواندریشهزمامداریاوآنهمدرعصرشکوفاییتمدننوینمی

 تمامیامورکشورفراترازآنمنظریمتفاوتنشاندهد. در دخالتمستقیمناصرالدینشاه ،

بهشدتازحاالتروحیوروانیپادشاهمتأثرعصرناصریتدروحکومتموجبشدهسیاس

باتوجهبهماهیتچندبعدیموضوعاینمقالهسابقهوپیشینهمطالعهدرهریکازابعاد.باشد

تاریخ)ناصرالدینشاه( بااینوجودمطالعهووتوسعهبسیارزیاداست.روانشناسیشخصیت،

ییتحقیق در را ابعاد این دهدکه پژوهشقرار مورد هم کنار در و،کقالبو نادر بسیار

روانشناسیسیاسیشاهانوبهخصوصشاهانقاجاررا؛برزگرمیتنهاابراهموضوعیتازهاست.

است داده قرار مطالعه مورد (8923)برزگر، مقاله. عنوایادر ویهورناهینظر"نتحت
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کودکنیناصرالدیاسیسیروانشناس از نوریشاه، عزل دست"یتا نظرهیمابا دادن هیقرار

موردبررسنیناصرالداتیوچرخهحیاسیستی،شخصیهورنا را یوزندگقراردادهیشاه

کنندهآندروجهنییتعیهاتیمتفاوتبراساسحوادثوواقعیزمانیهااورادردورهیاسیس

روانشناسیسیاسیمظفرالدینشاهوهمچنیندرمقاالتیکردهاست.لیتحلیاسیسیروانشناس

آقامحمدخانقاجارراموردبررسیوتحلیلقراردادهاست.

دریشناسروش استفاده روشپدنایمورد برااستیشناسداریمقاله دردیتجدیو نظر

باورهاویداورشیازپییشناساهیوتنزیدردورهناصریافتگیتوسعهنیهاشهیشناختر ها،

پرسششود.یودنبالمیطراحیدیجدریروشمسنیموردبااستفادهازانیذشتهدراگدیعقا

توسعه ایناستکهآیا ایننوشتار عصرناصریمیاصلیدر ایرانِ تواندریشهدرنیافتگیدر

شکلگیریاینویژگیویژگی باشد؟ داشته کشور اول چههایشخصیتیفرد از برآمده ها

ست؟شرایطوساختاریا

براساسالگویمازلو کاملنشدننیازهایناصرالدینشاه اساسیآناستکه: وفرضیه

گریزوبااعتمادبهنفسپاییندراوموجبشکلگیریشخصیتخودشیفته،ترسومسئولیت

هایشخصیتیموجببروزرفتارهاوتصمیماتیدراوشودکهامنیتمالیوشودواینویژگی

بهخطرانداختهوباگسترشاحساسناامنیدرفرهنگعمومیجامعهجانیمردموج امعهرا

هایبقا،مانعبروزنگاهداردوباتأکیدبرارزشهیاولهایمردمرادرحدرفعنیازهایارزش

نیافتگیهایتوسعهیافتهانسانیدرافرادجامعهشود،تبعاتاینشرایطبرایایرانتوسعهارزش

درایننوشتارتوسعهموردنظر،رابههمراه بهمعنایارتقاءمستمرتوسعهانسانیاست،داشت.

عالوهبربهبودوضع،درتوسعهتر.کلجامعهونظاماجتماعیبهسویزندگیبهتر،ویاانسانی

اقتصادیوترقیسطحتکنولوژیوازدیادثروتملی،بایستیتغییراتاساسیکیفیدرساخت

 گیریتوسعهانسانیفراهمشود.،تاامکانشکلاسیوفرهنگینیزپدیدآیداجتماعی،سی
 

 رهیافت نظری
هایشخصییتیانسیانراازمنظیریویژگیروانشناسطهیحپردازانومکاتبهریکازنظریه

هیایشخصییتیافیرادبیراسیاسکنند.لیکندرایننوشیتارویژگییبندیمیخودتعریفودسته

توانیدشود.ایینمیدلپلکیانیمییگراییبررسیمیممازلو،اندیشمندمکتبانسانالگویآبراها
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گییریمراحلرشدوتکاملشخصیتیکفردراتارسیدنبیهبیاالترینمرحلیهانسیانیوشیکل

گییریشخصییتهایشکلشخصیتتأثیرگذاراوبهخوبینشاندادهشودوبرایشناختریشه

تکاملشخصیتاوالگویمناسبیخواهدبود.ناصرالدینشاهودالیلعدم

یحالیتوبررسینیحالیت،مطالعیهدربهتیرنیدربیدتریانسیانتییماهلیتحلیمازلوبهجا

کشیفیهیارابیراانسیاننیتیرافتهیورشدنیترسالمن،یترخالقی؛عنییانسانیهانمونهنیبهتر

تواناوجتوانبالقوهآدمیراتعیینکیرد.میبااستفادهازاینروشکرد.یمهیتوصیانسانتیماه

اویانسانوسرنوشیتآتیبهینیباوباخوشندهیبهانسانوآینیبدبیبهجایروشونیبهتبعا

دییتاکاجتمیاعی–یاسییوتیوانبیالقوهانسیاندرحیلمعسیالتسهیاتیوبرظرفستینگریم

فرهنیگجیهیودرنتیسیوادیبیودنفقیر،بیرییتوجهبیهفراگبا.(8938:882)برزگر،دیورزیم

بیزر دری،توسعهورشدکشورمنوطبیهتحیولوحرکتیرانیوفالکتدرجامعهایخمودگ

تحیولتنهیانیموجوداطیکشوربودوباشرایاسیوسیاجتماع،ی،فرهنگیاقتصادیساختارها

وییدردستاناوبیودتوانیاتارایقدرتواختیتمامبودکهفرداولکشورکهریپذامکانیزمان

سیالموخودشیکوفاتیبیاشخصییمهمراداشتهباشدوبهقولمیازلوفیردنیایالزمبرازهیانگ

اییخیودشیکوفاوتیفردبیهشخصیکیدنیمازلوشناختومراحلرسکهنیباتوجهبهاباشد.

شیاهبیهمرحلیهنیرالدناصیدنینرسیلیدالشناختیاوبراهیکردهاست؛نظرلیراتحلیزشیانگ

است.یمناسبیکشورالگوییرشدوشکوفایاوبرایناتوانجهیودرنتییخودشکوفا


 سلسله مراتب نیازهای انسان )آبراهام مازلو(
شناسییریشیههادارایدومجموعهاساسیینییازهسیتندکیهدرزیسیتمازلومعتقدبودانسان

نیازهیایاساسییونیازهایرشدمداریافرانیازهیا.اساسی(کمبودمدار)یانیازهایدارند:نیازهای

اینسلسیهمراتیب:گویدترازنیازهایرشدمدارهستندوسلسهمراتبدارند.مازلومیاضطراری

هیایخالقییوجیوددارنیدکیهسیائقخلیقکیردنگاهیاوقاتاستثنانیزدارند.برایمثال،آدم

هاچنیانقیویهادربرخیازآدمهاوآرمان.همچنینارزشتراستنیازدیگریمهمردرآنهاازه

درستکارکردنانساندرگرودریافیتعشیقواستکهحاضرندجانخودرابرایآنبدهند.

محبتکافیازدیگراناست.برایحرکتکردنبهسویخودشکوفاییبایدنیازهایاساسیبیه

(.88-8398:89،)میازلو.الییافرانیازهادلببنیدیمقدرکافیارضاشوندتابهارضاینیازهایمتع
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نیانزنیدهدییوجودندارد،انسیانفقیطبیهامینانیداردکهوقتقتیحقیموضوعتاحدودنیا"

انسیانالتیتمیایبیرایوجودداردوشکمانسیانپیراسیت،چیهاتفیاقینانکافیاست.اماوقت

تیر(ی)متعیالگریدیازهایشود،نیمستولیبرویگرسنگهکنیایهنگام،بهجانیادرافتد؟یم

دارییتیر(پدی)متعیالدییجدیازهیای،نشیوندنیمأمیواردتینییهمیهایووقتیدهنیدنشانمیرخ

"شیودیمییسلسیلهمراتیبسیازماندهکیانساندرهیپایازهایبدانمعناستکهننیشوند.ایم

.(8399:978،مازلو)


 نیازهای اساسی  
هیایفیزیولوژییایی،نیازهیایتیرینعبارتنیدازسیائقتیرینتیاضیعیفاسیازقوینیازهایاس

شیروطالزمارضیاشیدناییننیازهیا.امنیتی،نیازبهتعلقخاطروعشیقونییازبیهحرمیتوارج

آزادیابرازوجود،آزادیتحقیقودریافتاطالعیات،آزادیدفیاعاز،آزادیبیان":عبارتنداز

ارضیاینیازهیایاساسیی.(8372:97،میازلو)"صاف،صداقتونظیمگروهییخود،عدالت،ان

انسیانتیقدمدررشیدشخصینیاول؛مازلودگاهیددرهاتقریباغیرممکناست.بدوناینآزادی

افیرادمختلیف،درازهیایننییرفیعاکهبراساسآنفرداست(ییایولوژیزی)فیستیزیهاازیرفعن

باشیدویزندگیهاشاملحداقلیفردیبرایستیزیازهایندیکهشایمعننیبهامتفاوتاست.

.میازتوقعراشاهدباشیسطحباالتریگریدیبرا

بیراینمونیه،گرسینگی،تشینگیومییلجنسیی.:برخیازنیازهایفیزیولوژیاییعبارتنداز"

یایینکمبیوداندبیهطیورتمیاموکمیالروحواسکسانیکهمدتیطوالنیازغذامحرومبوده

یانسیان،مربیوطبیهزمیانبییعجیهایژگیازویک.ی(8927:997،کمنی)را"شودمتمرکزمی

کییدهید.درمیوردیمیریییاوراتغیآتیکردهایفلسفهرو،یمشخصدروازینکیاستکه

،عشیق،یآزاد.سیتندیمهیمنامیورگیریدوشیودیتنهادرخیوردنمعنیامییانسانگرسنه،زندگ

،میازلو)اسیت،فاقیدارزشهسیتندیکهشکماوخیالیاحترام،فلسفه،تازمان،یاجتماعاحساس

8399:979).

امنیتاست نیاز نیازهایاساسیانسانرفع از ن"دومینگروه بهکیولوژیزیفیازهایاگر

طورهآنهارابمیتوانیکهمندیآیمدیپدازهایازنیدیجدةنسبتارضاشوند،آنگاهمجموع

نیکل وابستگتی)امنمیکنیبندطبقهیمنیایازهایجزء ثبات، حمای، رهاتی، ترسیی، ،از
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نیوآشفتگینگران قانوازی، نظم، داشتنحامتیمحدودنبهسازمان، مازلو"(و...مقتدری، (

،8978:79).

محبتعشقویهاازیگاهننسبتخوبارضاشوند،آنیبهمنیواکیولوژیزیفازیاگرهردون

ایدرگروهیگاهیداشتنجاویروابطعاطفةتشن،اکنونشخص"خواهندشد.داریوتعلقپد

ازهرشیاوب.ابدیهدفدستنیتابهادکوشمیاش،خواهدبودوباشدتهرچهتمامترخانواده

ممکنیحتوابدیدستیگاهیجانیخواهدبودکهبهچننیخواستاران،درجهایگریدزیچ

روزگار که گرسنگیاستفراموشکند هنگام در ای، به عشقرا اییواقعریغهعنوانکنی،

،انزوا،مطرودییشدتدردتنهاهحاالاوببودهبهتمسخرگرفتهاست.تیاهمیباییضرورریغ

.(73و8978:22)مازلو،"درجامعهرااحساسخواهدکردشهیبودن،نداشتندوستور

ایننیازهامازلومعتقدب بخواهندوقبولداشتهباشند. انسانینیازدارددیگراناورا ودهر

،یااحساستعلقداشتنرانآمیز،نیازبهاحساسبخشیازگروهبوداشتیاقبهارتباطاتمحبت

گیرند.دربرمی

عشدن)عشق(نیازبهمورداحترامواقازارضاءنیازهایفیزیولوژیکی،امنیتیواجتماعیپس

فزاینده میاهمیت خود،ای به احترام در که است چیزهایی به نیاز شامل نیازها این یابد.

انعکاسمیارزش کتابانگیزشوهایشخصیشناختاجتماعیوپیشرفت، مازلودر یابد.

جزبرخیازبیماران(ههمهافرادجامعهما)ب" گوید:نیازبهعزتنفسمیضیحشخصیتدرتو

خود،یاعزتنفسیابههبهاحترامبارزشیابیثابتواستوارومعموالًعالیازخودشان،بهیک

.(8978:28،)مازلو"احترامبهدیگرانتمایلیانیازدارند

ها،اینحسازمجموعافکار،احساسعزتنفسعبارتاستازاحساسارزشمندبودن."

می ناشی زندگی طول در تجربیاتمان وعواطفو ارزیابی برداشت، هزاران مجموعه شود.

شودکهنسبتبهخوداحساسخوشایندارزشمندبودنومیاعثایکهازخویشداریمبتجربه

.(8929:79،)کلمزکالرك"کفایتیداشتهباشیمبییابرعکسناخوشایند

میبراساس" شکل گونه این افراد نفس عزت پویایی روان نوزاگیرد:مکتب دراگر د

اوباشندوموردمحبتونوازشوعالقهوالدینقرارایمتولدشودکهآنخانوادهپذیرندهخانواده

کندکهاینخودبرعزتنفساوتأثیردرطیرشدوتکاملخوداحساسارزشمندیمی،گیرد

نیاز.فرددرطولزندگیخودازعزتنفسباالییبرخوردارباشد،شودگذاردوباعثمیمی
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موجبتمایلبهپیشرفتقدرت،اعتمادواطمینان،استقاللوآزادی،احترامبهخودوعزتنفس

دارایهدفدراینجهانمی،شودمی شود،یاعتنایبی بیندوزمانیکهبهایننیازفردخودرا

درماندگیاتفاقمیازهاییناسازگاری ضعفو ی،)دلفیموسو"افتندقبیلاحساسحقارت،

97:8922).



 فرانیازها 
تشکیلدادهاستکهچهار مرتبهنخستینبررویسلسهمراتبنیازهایمازلو،نیازهاییرا

کهزمانیبرسد.ییسطحخودشکوفایعنی،ییبایدارضاشوند،بیشازآنکهفردیبهسطحنها

مازلو که نهاییرشد، مرتبه کرد، ارضا را نیاز اولیه مرتبه فردیچهار را «ییخودشکوفا»آن

خودشکوفاتمامنیازهایکمبودومحرومیتدرچهارسطحنخستافرادرسد.نامد،فرامیمی

اشارهییخودشکوفایفردبرالیسلسلهمراتببهتمانیاسلسلهمراتبنیازهاراارضاکردهاند.

ک(.ی8399:928ازلو،)مشدنبهآنچهبالقوههستلیتبدیفردبرالیدارد،کهعبارتستازتما

جادیایبرتریکهدروییهاارزشلهیمشغولکاراست،بهوسطیشرانیانسانکاملکهدربهتر

رافعالیوینگرندهیکندوآیمجادیازهیکهدرفردانگیابزار.کندیکسبمزهیکند،انگیم

ه،یپایازهاینیسوآنیزیافرادتوسطچنیارساند.یمییفردرابهخودشکوفایعنیسازد،یم

کنندیکسبمزهیانگ 8393)مازلو، ماتصویری".(9-9: به خودشکوفا افراد از مازلو که

محرومیتمی و کمبود واسطه به وجه هیچ به خودشکوفا افراد است، مثبتی تصویر دهد،

شوند. نمی برایرشدبرانگیخته آن،اما زیبنده و الیق آنچه تمام به رسیدن هاست،ترقیو

می تحریکمبرانگیخته را مردم پیوسته شکوفا خود افراد توانایییشوند. که راکنند هایشان

.(8928:88،)ال.پتری"آزمایشکنندوافقدیدشانراوسعتببخشند

 
 نوسازی و توسعه 

توسعهرا.گیردتوسعهدربسیاریمواردحتیعادتورسوموعقایدمردمرانیزدربرمی

جریانیچندبعدیدانستکهمستلزمتغییراتاساسیدرساختاجتماعی،طرزتلقیعامهباید

مردمونهادهایملیونیزتسریعرشداقتصادی،کاهشنابرابریوریشهکنکردنفقرمطلق

نیازهایمتنوعاست. هماهنگبا اجتماعی، نظام مجموعه نشاندهدکه اصلباید در توسعه
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خواسته گروههااساسیو و حالتنامطلوبزندگییافراد از داخلنظام، هایاجتماعیدر

گذشتهخارجشدهوبهسویوضعیاحالتیاززندگیکهازنظرمادیومعنویبهتراستسوق

(.8929:93،)کالنترییابدمی

 دیدگاه فرآیندیگستردهساموئلهانتینگتوناز اجتماعیتوسعه نوسازیاقتصادیو از تر

.ویدرنفییردگهایسیاسیوفرهنگینهادینهشدهرانیزدربرمیایکهجنبه،بهگونهتاس

هایکالسیکتوسعه،نوسازیاقتصادیواجتماعیرافرآیندناقصتوسعهتلقیکردکهنظریه

،فرآیندنوسازیصرفاًبهگذارازویازدیدممکناستجامعهرادرخطرفروپاشیقراردهد.

کند،درحالیکهتوسعهبهفرآیندنهادینگیپسازنوسازی،کههسنتیبهمدرناشارهمیجامع

برهمین.(992-8398:929،)هانتینگتوندهندهتوسعهسیاسیاست،اطالقمیشودبیشترنشان

 توسعهاواساس، توسعهجامعه و پسازیافته جوامعیکه است: همتفکیککرده از را نیافته

وهستندیافتهشوند،توسعهنوسازیبهنهادهایپایدار،پیچیده،مستقلومنسجم،مجهزمیفرآیند

هستند،«پرتورین»مانندتوسعهنیافته،یادراصطالحویجوامعیکهدرمرحلهنوسازیباقیمی

.(83-8393:89،ایکههموارهدرخطرفروپاشیاست)هانتینگتونبهمعنایجامعه

نظریهپسانوسازیاستکهاینگلهارتآنراتبیینهایتوسعهتریندیدگاهجامعازیکیاما

 داد بسط هدایتمیو را بخشتوسعه در تحقیق این نظری مبانی و استکند. معتقد وی

هایاقتصادی،فرهنگیوسیاسیهماهنگبایکدیگربراساسالگوهایمنسجمپیشدگرگونی»

اینگلهارتتوسعهاقتصادیرا«سازندبینیدگرگونمییقابلپیشهابهشیوهراروندوجهانمی

و سیاسی توسعه به رسیدن برای راهی را آن و فرهنگی و اجتماعی توسعه برای عاملی

می داند.دموکراسی دموکراسی و فرهنگی تغییر نوسازی، کتاب در میوی کهکندبیان

دهندهگسترشقابلمالحظهیرویعمدهشکلتغییراتاجتماعیواقتصادیمرتبطبانوسازی،ن"

شودهاییشکلگرفتهوتحکیممیدموکراسیدربلندمدتاست.درواقعدموکراسیدرمکان

شرایطاجتماعیوفرهنگیخاصیدر باشدکه وجودداشته 8923،)اینگلهارت"آنها :3).

معنویطبقههمان مادیبه از را نیازهایانسان مازلو که اینگلهارتنیز،کندبندیمیگونه

بهاعتقاداینگلهارتباصنعتیشدنودرنتیجه.کندبندیمیهاراازمادیبهفرامادیدستهارزش

بهاینصورت.کندهایافرادنیزتغییرمیارزش،رشداقتصادیوسپسفراصنعتیشدنجوامع

 اثر در که جامعه امنیتی نیازهای رفع و مادی تأمین با میکه شکل اقتصادی ،گیردرشد
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دهند.هایابرازوجودتغییرجهتمیهایبقابهارزشارزش

رفعنیازهایاولیه،رشداقتصادیوافزایشمنابعمنجربهباالرفتنقدرتانتخابافرادوامید

ی،مشارکتوفعالیتاجتماعی،سیاسیدربینیبهزندگیشدهوتمایلبهآزادیوخودگرا

.هایابرازوجودرابههمراهداردمجموعهاینتغییراتظهورارزشیابد.مگسترشمیتودهمرد

اجتماعیدر نوسازی افراد،-واقع اجتماعی و شناختی مادی، منابع افزایش با اقتصادی

کاهشمیمحدودیت را انتخابانسانی بر انتخابدهد.کاهشمحدودیتهایخارجی بر ها

هاتأکیددرحالاینارزششود.هایابزاروجودمیتودهبرارزشموجبرشدتأکید،انسانی

آورند.هایمدنیوسیاسیبههمراهمیرشدیبرآزادی

هایفرامادیناشیازحسورامنیتاقتصادیودرحالتکلیفرضبرایناستکهارزش

سال طول در شکلجانی است.های فقیرگیریشخصیتفرد افراد اجتماعی دید دراز هم

قشرهایمرفهدربرابرهردومعرضناامنیاقتصادیوهمدرمعرضناامنیجانیهستند. اما

حمایتمی اهمیتخواستهشوند.مسأله رشد ارضاینیازهایطبیعیبه واقع هایفرامادیدر

هایابرازوجودفینفسهارزشهایابرازوجوداست.هایارزشانجامدکهخودازشاخصهمی

انسانره هستندوموجبرشدنوعجدیدیازجامعه ومردممحور شوندکهگرایانهمیاینده

درجهت رقممی،هایمتعدداستقاللوآزادیانسانیرا انسانیرا توسعه و داده زنند.ارتقاء

توانتوسعهیافتهدانستکهآنجامعهدرتمامیابعادتوسعهیابد،توسعهزمانییکجامعهرامی

نسانیازمهمتریناینابعاداست.ا

پیروتوسعه میانسانی شکل آن در فرد شخصیت که است وارزشگیرد.روندی ها

درواقع.هاییکهآنرااحاطهکردهاستهایانسانپاسخیاستبهتردیدهاودشواریآرمان

هارابرایشخصبیشترینارزشهایفردبازتابمحیطاجتماعیواقتصادیویاست.اولویت

بههایاصلیفردبخشهاکمباشندوازآنجاکهارزشآنچیزهاییقائلاستکهعرضهآن

شناختجامعهوفساییکهیک،هایویدربارهزندگیاستدیدگاهیدرنسبتمهموعمیق

سال و کرده رشد آن در استهایشکلفرد گذشته آن در تواندمی؛گیریشخصیتفرد

سازد.رزشیاوودالیلتأکیدبرآنهایااولویت هویدا را اگرارضاینیازهایطبیعیفردها

هایاولویت؛گیریشخصیتباتهدیدمواجهشدهباشندهایشکل)امنیتمالیوجانی(درسال

یتوسعهیافتهانسانیاههایبقاشکلگرفتهومانعبروزارزشارزشاونیزباتأکیدبرارزشبی
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اقتصادیبارفعنیازهایاولیه-برپایهسنتفکریاینگلهارتنوسازیاجتماعیشود.دراومی

موجبکاهش برارزشهایانتخابمحدودیتافراد، وتأکیدتوده هایابرازهایانسانشده

احساسامنیتوارضاینیازهایاولیهبرایانسانزند.فرهنگی(رارقممی-)تغییرارزشیوجود

بهسمتاولویتیبالیمتفراغ هاییبرایباالبردنکیفیتزندگیودرواقعآوردکهاورا

 شود.هایتوسعهانسانفراهممیدهدوزمینههایفرامادیسوقمیاولویت



 عوامل تأثیرگذار بر توسعه نیافتگی ایران متأثر از شخصیت ناصرالدین شاه
ا طبق شاه ناصرالدین زندگی بررسی با مقاله این ریشهدر مازلو شکللگوی گیریهای

تحلیل را نیافتگیایرانبراساسنظریهاینگلهارت، شناختهوتأثیرشبرتوسعه شخصیتاورا

کنیم.می


 کمبودها در رفع نیازهای اولیه ولیعهد -الف

نیبهادیبایولاستقابلتصورریغولیعهدپادشاهیقاجاریبرایستیزیازهایکمبودنانیب

کامالبرآورده،انسانکیشاهبهعنواننیناصرالدیبرایستیزیازهایندیجهکردکهشانکتهتو

ازیناشعهدیوکمبودولقهیمسبرد.یبهسرمقهیدرمسعهدیولکیبهعنوانیباشدولشده

برایوهمکمبودعاطفیمالیبودکههمتنگدستیشاهبهویمهریب زد.یاورغممیرا

شاهبهولیعهداورااززندگیدرمحیطآراممحرومکردهبودوموجببروزاسترسعالقگیبی

وافسردگیدراوشدهبود.غفلتدرتعلیموتربیتناصرالدینوتسامحدرآموزشاوبهعنوان

 توجهیدیگریاستکهشاهنسبتبهولیعهدرواداشت.وارثیکپادشاهیبی

کوچکاندامرفتارکند،یساالنخردساالنهمانندبزر کهعادتداشتبایاجامعهدر"

ازپازمندینیروحیکودکانبهپشتگرمگریدازشتریبیشاهزادگانحت وخمچیبودندتا

کهشاهانهرفتارکند،خاصهرزایمنیازناصرالدیاسیصرفانتظاراتسبگذرند.یدشوارنوجوان

ازمتانتووقاربرینقابیکردکهویاقتسامپرسشبود،وستهیاشپیعهدیکهولیهنگام

ا زند. ابهتنیچهره شوکتو از ساخته خود ظاهر ، از زندگهایویژگیکه یرسمیبارز

آنرابازحمتومشقتدریکهوتراداشیواکنشدفاعیشاهبود،حکمنوعنیناصرالد

یخودرامخفیریپذبیوآسییروکردهبودتاکمنیآموختهودرخلوتاندرونتمرتیطفول
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.(22:8938امانت،)"نگاهدارد

حکا دورانتلخکودکیمشابهریهمتصونیناصرالدیزندگگریدیهاتیاز اشبهیاز

م دیآیدست تعریکییبرایروز. دخترانش کندیمفیاز زمانکه اثریچگونه بر

ومحتاجپوشاكگرمتیمعشیدربار،گرفتارسختیدرامورمالیآقاسیحاجیهایریسختگ

میمیزمستان دیگویشود، کاف": لوازم نداشتن از و بودم فشار لباسیزندگیسختدر و

بس ماریروزگارم زمستانگذشت.یدشوار جورابنخدر جز مننمیها دادندوحسرتیبه

بهیآقاسرزایمیحاجةرابهدلداشتم.پدرمهمبهمالحظیوکرکینپشمیرنگیهاجوراب

دریچونمعکرد.ینمیمنکمکمال بازتربودمیتروروبهمنمحرمانیخلوتگریاز او ،به

پشمانیدرمیرازراباونیایروز ازگریروزدخواستم.نینهادموازاوچندجفتجورابِ

ردرآمدوتاآنکهانتظارسرآمدواوازددیپتیبودمودلمسختمریصبحدرانتظارآمدنمع

است. مطلوبحاضر که فهماند من اشارتبه نهابه گوشاطیاحتتیبا به را یخلوتةخود

آوردهبهرونیجبهبریبوداززیپشمیهاجورابیراکهمحتویاباشتاببستهریرساندمومع

(.8998:99)معیرالممالک،"گرفتمیپولمیازاومبلغزیگاهن،منداد

مقامنیدرایحتیمنصوبشد،ولجانیهقبهحکومتآذربا8899درارزیمنیناصرالد"

رانحکمنیارسالوجه،ارکردِیازدی،ناشیمالةقیمسآزادنبود.یمالیهایگرفتاردیقزازین

مستمردیجد راه به چشم و مستأصل را مالزمانش و پاره رخت در بود.یرا داشته نگه

حقوقماناز؛کهمژدهآوردندمیافتادهبودیدستتنگیاعالدرحدِ:دیگویخودمنیناصرالد

 کنجکاواست.دهیرستهران امیبا کرداریبسدیو باز را ممیبسته که اما می؛ زانیتواند

سرشمع،دنیمخصوصبریچیشبکاله،قنیکهباچنددوجیوقت؟ابدیمارادریسرخوردگ

اینیچ از پارچهو قمیمواجهشدزهایچلیقبنی، به را همه حسابکردهمتیکه ما گرانبا

سختخوشوقتستیبایممیریبگیبابتازتاجرنیازایزیمبلغناچمیتوانستیاگرمبودند.

"میباش 8998:878)پوالك، تنگدستنیناصرالدفیتوص(. اندازشیخویاز بایادیزۀتا

 او،مطابقتدارد.یعاجتماتیمحرومةنیاند،دستکمدرزمگفتهگرانیآنچهد

رنجزیقدرتمنددرکنارخودنیحامکیازنبودیمالیدستشاهعالوهبرتنگنیناصرالد

.ردیگیفردقرارمهیواولیاساسیازهایجزءنی،کیولوژیزیفیازهایکهدرکنارنیازینبرد.یم

وابستگدیشا امنیناصرالدیبتوان نشأتگرفریرکبیبه اتهرا تفسخالنیاز سوءظنکرد.ریء
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شدهبودتایقدرتمندشاهعاملریوزیوعنادآقاسنیناصرالدیزادگمحمدشاهدرموردحالل

راعهدیشاهولی،دردورانکودکیکهپنجسالمتمادیینباشدتاجایمحبوبعهدیولنیناصرالد

گیریبرایشکلتوجهیپدرمانعیشدکمبودهایعاطفیومالیوبیبود.رفتهیبهحسورنپذ

گیریشخصیتیشخصیتاجتماعیدرناصرالدینشاهوهمراهبااضطرابوترس،موجبشکل

خساستباعثمی بود. همراه او با عمر پایان تا که شخصیتی شد؛ ولیعهد شد،خسیسدر

و امتیاز اعطای در دلیل همین به و خودداریکند دیگران با منابع تقسیم از شاه ناصرالدین

مسئولینکشوریامساكمیبرق حاکمانمحلیو ورزید؛راریحقوقمناسببرایوالیانو

توانستندباقدرتخودخالهایناشیازایشدهبودبرایتمامکسانیکهمیدریغمنابعانگیزه

کوتاهیپادشاهراجبرانکنند.ایشانبارأیخودوبدونضابطهبهاموالعمومیوداراییمردم

تدرازیوآنهاراچپاولکردهوبهدلیلنبودنقانونوروالرسمیدریافتحقوق،ضعیفدس

ایندستدرازیبرایکسبمنفعتبیشتردستبهدزدیوغارتمی ازنظرزدند. نهتنها ها

مالیبهمردموسیستماقتصادیکشورضررهایزیادیزد،بلکهنوعیفرهنگخودمحوریو

درکشوررو برایخودقائلخودخواهیرا اجداد.فرهنگیکهدرآنهرشخصیاینحقرا

یابیبهمنفعتبیشتر،بدوندرنظرگرفتنحقوقدیگرانانجامهرکاریراشودکهبرایدست

درواقعگسترشبی وجدانیدرفرهنگعمومیکشورحاصلایناعتمادیوبیمجازبداند.

ویژگیشخصیتیشاهبود.


 یاز احساس امنیترفع ناکافی ن -ب

مستقلیتیپدرومادرشهرکدامشخص،افتیرشدییپرتنشودرگیریدرفسانیناصرالد

ناصرالدداشتندمتفاوتمالًکایاتیواخالقوروح )وصلتناجوربودنیاةناخواستۀثمرنی.

8938،امانت :97) انیایناسازگاریمنفاثرات. در تنها بلکیتلخکودکامیزوجنه دراو ه

نیبیازجملهنزاعقوم،یگردیعواملبامتسادپدرومادرتیشخصسراسرعمرشمشهودبود.

بدوناحساسانیناصرالدتیتاشخصددستبهدستهمداقوانلوودولو، تیوامنیمنیرا

واشتازآرامشد(وجودیعهدیکهبرسرمقاماو)ولیرقابتلیبهدلنیناصرالدشکلدهد.

دربرابرودرنتیجهدرجستجویامنیت،محرومماند.کهبهاواحساسامنیتراالقاکنددنیایی

.کردیمقاومتمیرییهرتغ
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کارومقاومدربرابرمحافظهیشاهازاوشخصنیدرناصرالدیمنیایازهاینناکافینیتأم

،کشورآگاهبودی،اقتصادیع،اجتمایاسیدرنظامسرییکهاوبهلزومتغباآنساختهبود.رییتغ

روحانترسازعکس دربارونیالعملجامعه، یهاهیترسمتزلزلشدنپا؛وازآنمهمترهای،

آنراندادشرفتیاجازهپیکردولسیدارالفنونراتأسبود.یمانعازهرگونهاقدامومتشحک

لیتشکچگاهیهیدادوللی(راتشکرانیدولت)وزیشورا(.8998:72)ممتحنالدولهشقاقی،

نپذیاسیس-یاجتماعدیجدیهاگشودنافقیحتایمشروطهویحکومت بانیهمچن.رفتیرا

وترسازدستدادنعناصریاحساسناامن،خانهبودفراموشیاعسانیشاهازاولکهنیوجودا

تختشفراموشیهاهیترسازسستشدنپانیکاروهمچنمحافظه تاجو ازیکیبهخانهرا

(.8999:99)تیموری،کردلیمشکالتودشمنانشاهتبدنیبزرگتر

کهبتوانندهستندیتریفردقواییحامافتنییازافرادرواننژنداغلبدرجستجوبرایبرخ

هیبهاوتک یقاعدهمستثننیازازیشاهننیناصرالد.شودیخالصهمشوایپکیبهکنندواحتماالً

باتکقدمنیاولینبود،و بهآنیبرداشتوبهپشتوانهنورریرکبیبرامهیهابهسمتقدرترا

کیبتیدره،داشتینقشمهنیناصرالددنینظامکهدربهسلطنترسریام.دیاستحکامبخش

راه)حرکتازیازهمانابتداریرکبیامکرد.ینقشمیفایشاهایبرادرپ،مییبهتربگوایمعلمو

شاهجوانرادرکنترلیگرفتهتارفتارهاانشیشاهبااطرافنیتهران(ازروابطناصرالدبهزیتبر

قدرت؛بودیومالیعاطفیوکمبودهایتیکهتاکنوندچارخالءحمازیخوددرآورد.وشاهن

بهسانپدرخودپذریکبریام ناشیمنیاحساسانیا.رفتیرا که نفستازه به ازیواعتماد

 بود.انیکامالًعشاهبوددررفتارریکبریماحسور

اشتیهمانندشاگرد؛درآغازکارشاه پاقیپرشوربا حکومتدهیچیتنبهآموختنرموزِ

ایپیترشیرفتهرفتهکهاعتمادبهنفسبیولداد.یم کرد، بهنظرششاقآمدوبیترتنیدا

وطهیح سلطنتمیآنچه حقوق را دیآن کهیبساشدهیدانستدر آمد آن از محدودتر

 .ردیچونوچراآنرابپذیب

راازدستریشاهرفعنشدهبودکهامنیهنوزدرناصرالدیحامکیبهازیونیاحساسناامن

نیبرایوداد. اتکاییارونفسفرمانعزتازیپرکردنخالء بهسبکو قدرتخودیرا

یول؛پناهبردیحامکیدامانبهموفقنشدودوبارهیمنیاازیعدمرفعنلیبهدلیشروعکردول

اووکشوررافراهمیی(نهتنهاموجباترشدوشکوفایآقاخاننوررزایاو)میمرتبهحامنیا
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ویسرگرمةدادنبرنامبیباترتینورکشورشد.ۀدراداریگذاراشتباهاتبزرگهیبلکهپانکرد

اندازحیتفر تا ایکونقشاتابیادیزۀشاه منتهیمفایرا امیاتابکیکرد، چون ریرکبینه

یماجراهایبرایشاه،حتةهرکارروزانیاستخدامشدندتابراینانیبمنجمانوطالع،ریگسخت

تعیعشق سعد ساعات نوریوابستگکنند.نییاش، به شکلیشاه تیشخصیریگموجب

ۀشاهونحوماتیدرتصمیفراوانراتیکهبعدهاتأثیتیخصوصاوشد.درجوولذتیخرافات

بریریناپذجبرانراتیشاهتأثنیدرناصرالدیمنیاازیدرواقععدمرفعنکشورگذاشت.ۀادار

 .کشورداشتندهیآ

ناایمنکردندادازجملهتیسرازینگرانیوترسخودرابهدیشاهاحساسناامننیناصرالد

کشوریبرایادیتبعاتزیدستکماحساسناامناییناامناینی؛نوریمنصبصدارتبرا

گاهیجانوجا کشوردرفکرحفظۀتمرکزبراداریصدراعظمبهجاکهنیازجملهاداشت.

ا و بود شده فرصتمناسبنیخود فرصتانیسودجویبرایمسئله او ازکرد.یمجادیطلبان

براویادیشاهنفوذزنیناصرالدتیدرشخصیاحساسناامنلیمادرشاهکهبهدلایمهدعلجمله

آن با نسبتبهمادرکهداشت. ها،ازعزلونصبیاریبسینداشتولیخوددلخوششاه

نفوذانجاممنیاریوقراردادهاتحتتأثیاسیسماتیتصمیهاوحتقتل کنتیزنبا گرفت.

خواند.یم(8997،28وگوبینو،)د"استواریاسیسدیمحاباومدبرباعقایبیزن"اورانویدوگوب

ازاممهنیازازینیخارجیهاسفارتخانه .افتندیقیطرنیآگاهشدندوراهنفوذبرشاهرا

کهییساختتاجایسسترأیشاهفردنیازناصرالدانیبهاطرافنانیاطموعدمیاحساسناامن

کردوبعدازششیعزلمعرفراصدراعظمبالیحفاظتازخودوتاجوتختشابتدانوریبرا

خودزماماموررابهاوراعزلواختاللیکهدرعهدصدارتاوپیشآمدهبودلیهفتهبهدل

خانهومجلسدولتمستقلبرششوزارتیشورالیتشک(.8978:899)شمیم،دستگرفت

صندوقعدالتهمگ ایکیکاهشقدرتیشاهبرامیازتبعاتتصمیمصلحتخانهوبعداً

نیشاهنتوانستبهانیبازهمناصرالدتیدرنهایچندنفردرمقابلتاجوتختخودبود.ول

درشماره"رادردستگرفت.قدرتییکندوخودبهتنهانانیمجالساطمنیایافرادواعسا

فتکهوقایعاالتفاقیهموکدااعالمشد:))رایعالمآرایهمایونبراینقرارگر8878صقرسال7

:8938امانت،)"منصبصدارتعظماولوازمآنهمبهکلیازدولتعلیهایرانمنسوخشود((

راهگانهیاِعمالزوراستیحفظاقتدارروبهکاهشخود،توسلبهسیشاهبرادرتالش"(.992
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شت.اصالحاتبلندپروازانهتسادکاملدایباخواستزودگذراوبراهیرونیاماندهبود.یباق

تنگ پادشاهانةنیریرسمدنیشدوایترمخودکامهیشدویترمهرقدرکهعرصهبرشاه

حکومتببود.منیناا تنهایاصرارشبه به را او قرارییواسطه درمعرضبازخواستعموم

وزیم ترسو.(8938:829،)امانت"کردیقلمدادمرانیدادواورامسئولهرخبطبدفرجامِ

اعتمادیاوبهاطرافیانششدواینامرموجبدردستگرفتنکنترلناامنیموجببیاحساس

 نداشت. را امور تمامی اداره و کنترل توانایی او که آن حال بود؛ شده امور یناتوانتمامی

یتینارضاجهینتودریواجتماعیدرادارهامورکشورمنجربهبروزمشکالتاقتصادنیناصرالد

 کشور شددر توانایینارضا". عدم و تمرد شکلشورشو به مردم دولتدرییروزافزون

قیازکمبودهایریجلوگ ازاشتیمسریهایگزافوناخوشیهامتیمستمر، برااقی؛ یشاه

س سوءِکاست.یاسیتحول با باقحال به اصالحاتۀماندیظن و اصالحات مدافعان

.(8938:829)امانت،"ستینگریم

ترسازدستدادنقدرتواحساسناامنیمانعازتقسیمقدرتبادیگرانبودوایندرواقع

خصلتعاملیبرایتشدیدروحیهدیکتاتوراوشدهواستبدادرادرفرهنگایراننهادینهکرد.

بلکهاواز؛قدرتمندنبودیازدستدادنتاجوتختشتنهاازوزرایشاهبرانیناصرالدترس

شانیتفاوتکهامکانگرفتنقدرتشتوسطانیکردباایاحساسخطرمزینونیجانبروحان

شاهوتیسؤالبردنمشروعریز؛اوداشتهباشندیتوانستندبرایکهمیکمتربودوتنهاخطر

ینسبتبهقبلبرایشتریموضوعقدرتبنیباعلمبهازیشاهننیناصرالدبود.دممرکیتحر

یهاقدرتونیعالوهبرروحان.شدرانیدراونیاقتدارروحانیبرایآغازقائلشدوسرشانیا

جلبیآمدندوبرایمنابعترسشاهبهحسابمگریازدهیوروسسیبهخصوصانگلیخارج

چنانبرشاهیدرمواقعیاحساسناامننیا.ندکردینمیکوتاهیاقدامچیهازشانیاتیرضا

دراثرترورنافرجامیمثالًاحساسناامنگرفت.یمیاعاقالنهریغماتیگذاشتکهتصمیمریتأث

شاهفراهمآوردهبودنیناصرالدیرابرایطیشرای؛خارجیکشورهایهانشانووخطانیببا

خواستکهیمایتانیوازبرانگلستاندرآورد.یگیکشوررابهتحتالحماوکهحاضرشدخود

درصورتتجاوزرانیبهایاریوعدهایران،یگرفتناتیتحتحماایعهدنامه،قیخواهازطر»

اروپایکی دول از ایتعهد«یی به مرانیرا خاتمه در و بر:دیگویبدهند ایتانیچنانچه

انگلستانگوشفرایهاکهحکومتایرانبهتمامخواستهستی،شکنردیپذاورابیهاخواهش
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.خواهدداد

توانستبرایدولتوملتمفیدبرایجبرانخالءاحساسناامنیمیشایدتکیهبهامیرکبیر

ویادرمواقعی تکیهبرافراددیگرازجملهنوریومهدعلیا باشدولیپرکردناینخالءبا

هاییشدکهمنافعکشور،شاهومردمراباچالشگیریهایخارجیمنجربهتصمیمسفارتخانه

تأثیراتبدیبرکشورگذاشت.مواجهکردودردرازمدت

:8929)زرینکوب،وابستگیشاهبهنوریازاوفردیهوسران،لذتجووخرافاتیساخت

ریزیبرایحل(واینخصایلشاهراازانجامامورکشورمثلنظمدادنبهاموروبرنامه227

ومدربرابرتغییراتکارومقامسائلومشکالتدورکردهبود.احساسناامنیشخصیتیمحافظه

کردازافرادصاحبایدهوآگاهدوریایکهسعیمیبرایناصرالدینشاهساختهبود.بهگونه

کندتامبادابرافکارخودواطرافیانشتأثیرگذاشتهواندیشهتغییردردربارنفوذکند،حتیاگر

نظرشمی از میراند اصالحات در فرزندانشسخنی خاكتیرهانداخعزیزترین به و اشت

(.اوکهروزگاریخوددانشجویانرابرایکسبعلمبهاروپا822-8999:33نشاند)کرمانی،می

دیدگاهمی با اینکه بعداز ممنوعفرستاد را اروپا به سفر مواجهشد، آنها هایاصالحطلبانه

محافظه بکرد.ترسازدستدادنتاجوتختچناناورا بودکه وجودشخصیتکارکرده ا

مستبدودیکتاتوریکهداشتازتبعاتتصمیماتشبررفتارصاحباننفوذوقدرت،هراسانبود.

العملروحانیونواهمهداشتوبههمیندلیلآنبرایتغییرسیستمآموزشیوقساییازعکس

می تعویق به سیاسترا و مالی امور برایاصالح بازانداخت. نگران پولیکشور خوردهای

دلواپسنارضایتیدرباریانوصاحبانسفارتخانه مالیاتی، برایتنظیمامور هایخارجیبودو

هایناصرالدینشاهمانعیبودبرایاصالحامورمملکتیوهاونگرانیقدرتبود.همینترس

تنظیماموراداری،ودرنتیجهبیسروسامانیدرکشوررادرپیداشت.

اغتشابی دستنظمیو مانع امور، ایجادشدر اجتماعیاقتصادیو توسعه به یابیکشور

اعتمادیوناامنیرادربینتودهمردمرواجدادامنیتورفاهمدنیبرایمردمشدواحساسبی

کردند.درنتیجهمردمبهسمتگروه بستهیهاگروهنیاهایاجتماعیکوچکترسوقپیدا

جهیودرنتیزیستگانهیراتوسعهدادهوبگرانیدهیعلضیوتبعهایباخودیسازگاریاجتماع

یها(،ارزشگانگانی)بگرانیدهیعلضیبهتبعلیتما.ندآنهاراگسترشدادیهامقابلهباآموزه

بااثرضدشهروند وظهوریبرانتخابفردتالزاماشیوباافزاهمراهکردیاعمدهیبقاءرا
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افتاد.ریخأبهتدرکشورتوسعهندیفرآانهیاگرضدانسانیهانگرش


  عشق و یاجتماع یهاازینخالء عاطفی مانع ارضای  -پ

تکیبهطورکاملرفعنشدهبود،ولیناصرالدینشاهمنیایازهایکهنباآن کهیبرارهیبا

یاهینگرانیازاستقرارحکومتتاحدودنانیواطمیونورریرکبیازامتیقدرتواخذحما

وتعلقاویاجتماعیهاازیسلطنتراکنارگذاشتونهیاولیهاوسالیعهدیدورانولیمنیا

عشقب منیناصرالدی،سوگلرانیاوبهجغیدریظاهرشد. ازیرفعنیهاقدمنیتوانازاولیرا

عصریها،بهروالعشقرانیشاهبهجیدلبستگ".شاهجوانبهحسابآوردیعشقوتعلقبرا

دیشاهشایبرارانیبود.مِهرجیوخصوصیحرمسرا،فردیجمعیِ،وبرعکسزندگاننینو

ازیانهیقر،فرزندبودکهدرپسصورتظاهرشاهانهازخانواده،همسرویگریتجسمنوعد

یبهنوراراتیتماماختیواگذار.(8998:88)تاجالسلطنه،"داشتیبهاوعرضهمیعادیزندگ

ن پسازاحساسامننیناصرالدیتیشخصۀدورنیهمۀتوانثمریمزیرا دانست. ینسبتیشاه

چنانازیننیوتعلقخودبرآمدهبودوایعشقیازهایبهدنبالبرآوردهکردننرانیا،حالشاه

بهصدراعظمخودواگذارراکشورۀاداراراتیاختیتکهحاضرشدتمامشداتیاواهمیبرا

،رانیپسازمر چهارفرزندجاودوامنداشتویبرایوسرمستیدورانخوشنیایولکند.

یمرحلهاززندگنیاواونشستهبودجانسپردنیشاهبربالنیکهناصرالدیدرحالزیخوداون

 نبرد.ادیراازرانیعشقخودبهج،لحظاتعمرنیشاهتاواپسنیناصرالدناتمامماند.زیشاهن

وتملقخوددستبهیپرکردنخالءوابستگیشاهبرارانیجیبرایسوگواریدتازمبعد

خانویگربهبهنامببرکیوافربهعالقه.ندبارهابهسخرهگرفتهشدخیزدکهدرتارییهااقدام

نیناصرالدیهاازتالشجکیبهنامملییروبهپسربچهزشتیعاطفیبعدازمر اووابستگ

اوبود.یعاطفیهارکردنخالءپیشاهبرا

خودیخانوادگیهانتوانستعلقهگاهچیبودکههیاشاهبهگونهنیناصرالدیساختارزندگ

مکررومتنوعبهدنبالیهاباازدواجایکهبهگونهخانوادهبرآوردهسازدکیدرچارچوبرا

عاطف خالء کردن یپر شا،استبودهخود دیاخانوادهدیتا اکه یکودکامیر رانداشته

معشوقسرودهاستویودرجستجواریکهدرغمییاسفاراوپراستازشعرهاکتاببسازد.

عمرانیکهتاپایمشکلاست.یمربوطبهعشقوتعلقدرویازهایماندننمینشاندهندهعقنیا
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برایرفعایننیازصرفکن د.مرتفعنشدننیازباقیماندوباعثشدکهشاه،زمانزیادیرا

شراعشقو نشدن معکیجادیایبراطیفراهم با منسجم نداشتنیامروزیهااریخانواده و

همفکریگروه و همتراز دوستان اجتماعازین،از تعلق و خاطر ناصرالدیتعلق در شاهنیرا

نکردوا تظکمبودنیبرآورده اوفردیخودشیفتهساختکهبا از اهربهدرناصرالدینشاه

دانایی،همنشینیبامتملقین،بدبینیوهمچنینمقاومتدربرابرتغییر،روندنوسازیواصالحات

هایزیادیمواجهساخت.ازآنجاکهتنهابامتملقینوچاپلوسانمعاشرتداشتوراباچالش

شورادارهاموراطالعیازاوضاعککردبابیازافراددارایاراده،فکروآگاهبهاموردوریمی

بهافرادناالیقسپردهبودودرنتیجهروندنوسازیوتوسعهاقتصادی متوقف–را اجتماعیرا

ساخت.

 
 و عزت نفس احترامد: ناصرالدین شاه در جستجوی 

هایعشقوارضاءنسبیتعلقخاطرناصرالدینشاهکمکمبرایرفعنیازهایازتجربهپس

توجهیایشاندرایاممحبتیوالدینوبیاحساسیکهبهدلیلبیشد.عزتنفسخودآمادهمی

هایضعیفیداشت.کودکی،ریشه

رفعکاملنیازهایحمایتی،ایمنیوتعلقدرایامکودکیموجبشدناصرالدینآمادهعدم

ازهمچنینروابطخاصخانوادگیپذیرشاحساسارزشمندیوعزتنفسنشود. اشاورا

درمحرومودرنتیجهویباعزتنفسپایینیواردمراحلدیگرزندگیشد.نوازشومحبت

نسبینیازهایقبلیاکنونرفعنیازعزتنفسبرایاوالزامیشد،ولیعایامسلطنتوپسازرف

هایضعیفایناحساسبرایرفعایننیازقدمبهراهاشتباهیگذاشتونهتنهاباتوجهبهریشه

هایزیادیبهکشورواردکرد.طورکاملرفعنکردبلکهزیاننیازخودرابه

عزتیبرکنار نیاز برایارضاء شاه ناصرالدین قدم اولین بتوان شاید را کبیر امیر قتل و

او".شاهدرابتدابرایاثباتقدرت،کفایتوبرتریخوددستبهخلعامیرزد،نفسشدانست

رونهیاودرالزاممصلحتملکیناخرسندبود،ظاهراکهنظارتامیردراحوالخودوازام

(.پناهندگیامیر8929:227)زرینکوب،"عزلویراموجبتأمیناستقاللشخصخودیافت

اعتمادیوعدماستقاللهااحساسناامنی،بیهایخارجیومخالفتاینقدرتخانهبهسفارت

دراوتقویتکرد. به،احساسناامنیعاطفیظنونیستکهسوءتردیدی"را سرانجاماورا
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اگراطرافیانشاهسویمادرشکشیدوراضیشدوزیروولیپدرگونةخودراازمیانبردارد.

ایبنشانند،ولیشاهبهقدریفقطبراینبودندکهامیرراازمقامخودخارجکردهودرگوشه

م این به که بود ورحلهترسیده تا و نکرده نکشتاکتفا را او که شبخوابراحت،قتی

.(8938:899)امانت،"کردنمی

نوریباظرافتوخوشهابود.مظهراعالینارسایی)جانشینامیر(عصرمیرزاآقاخاننوری

دمیدواینکلیدکردوروحاعتمادبهنفسدراومیمحسریخودناصرالدینراسرگرممی

اطاعتوسرسپردگیودلنگرانیدرخصوصخوشیوموفقیتصدراعظمبود.ویمنظریاز

نیزازوضعموجودراضیبودوشاه.(8938:822)امانت،پرورانیدسالمتشاهرامتبحرانهمی

عملمی جامه عزتنفسخود نیازهای به تا باشد دستداشته در خود را توانستقدرت

بپوشاند.

فرجامناصرالدینشاهتوسطبابیانوقلعوایندورهبهبعدوبهخصوصپسازترورنااز

دبعیوقتلامیر،تعزلشد.قمعآنان،قدرتشاهروزبهروزبیشتروموقعیتنوریتسعیفمی

وقلعوقمعبابیان،پیروزیبرساالردرخراسانبهخصوصدربرابرمقاومتدو عباسمیرزا

یبهناصرالدینشاهبخشیدوبهاینفکراقدرتخارجیومخالفتایشان؛اعتمادبهنفستازه

بهکرسیبکهافتاد کهاقدامی.نشاندبهاتکاینیروینظامیدعاویارضیایراندرهراترا

بریتانیاازدیربازدربرابراستیالیایرانبرغربافغانستانبهدلیلآشفت.دولتانگلستانرابر

هندوستان امنیتی خرج،مالحظات به بروزاینداد.میایستادگی موجب ایران تازه دعوی

واگذاریاختالفاتیمیانایرانوانگلستانشدولیدرنهایتباعقبنشینیایرانپایانیافت.

دارکردوناصرالدینشاهبرایغرورشاهراخدشه8893هراتطیقرارنامهپانزدهمربیعاالول

یانعثمانیوایرانیانبغدادقدمبرداشت.جبرانحیثیتازدسترفتهبهسمتحمایتازشیع

 همچنین سلطانیه در نظامی اردوی تشکیل با خاطربرخالفوی به صرفاً مشکالتفراوان،

را؛تااوکردونشاندادنقدرتوعزتنفسبرتصمیمخودپافشاریمیشحیثیتبازگرداندن

رهاندبدرچشممردمشازتهمتبهسسترأیی هسلطانیهکههزینهگزافیکشیشاهبوارد.

برایدولتوروستائیانبههمراهداشتودروضعیتبداقتصادیکشورصورتگرفتیکیاز

انگاریناصرالدینشاهبود.هایخودخواهیوسهلنشانه

هرات احساسرسالتیتاریخیمی،درقسیه انگلیسهیچدرحالیکهکردشاه جنگبا
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ناامنیوآشوبعمومیقهایجدید،مسیمالیاتسودیبرایکشورنداشتمگر .هوکمبود،

قسیةتالش در خود به احترام احساسکامیابیو عزتنفس، نیاز برایرفع ناصرالدینشاه

انسانبهقولعوامیک»نویسد:ایبهنوریمیدرنامهوی جنگباانگلیسنمودبارزیداشت.

مرد.اینشعرهمخیلیمعروفاست،یکمردهروزبهدنیاآمدهاستویکروزهمخواهد

جنگهراتبهگفتهخودناصرالدینشاهنزدیکدومیلیونو«نگندوصدزندهبهز/بهنامبه

خسار مطالبه از غیر داشتبه هزینه تومان وتنیم بوشهر و اهواز اشغال طرفانگلیس، از

تحمیلشدهخسارات.(983-8938:923،)امانتهایجانی،مادیومعنویدیگربسیاریزیان

بیشترمردمفقیرشراازپادرآورده،هابهکشوریضعیفوقحطیزدهکهوباودیگربیماری

بود،نشأتگرفتهازشخصیتشاهیبودکهبهجایعقلومنطق،هویوهوسبرتصمیماتاو

شاهبااحساس،انشکستدرجنگباانگلستاندرهراتوجنوبایرازپسحکمفرمابود.

تدبیروضعیفسرخوردگیمواجهشدهبرایجبراناینضعفکهدربینمردماوراناتوانوبی

دادبهقساوتوشدتعملروآوردودرایندورانشاهچندیناعداموقتلفجیعبراینشانمی

رتانگیزهایعبآرامکردنآشوبدروالیاتبهمجازاترایمجرمانمختلفصورتدادوب

ازدستداد. دستزدبااینحالقبحقدرتشاهشکستهشدودرچشممردماقتدارخودرا

غارت وهایبعدینشانشورشو برایکنترلاوضاعدولتمستبدتر و بود اینمسئله دهندۀ

خفقان ترسو ارعابو قبلشدو از احساسایجاددیکتاتورتر مانعایجاد اینایام در شده

خواریشاهوصدراعظمومردمایراندربرابرانگلیسازتحقیروشد.مدنیدرمردممیآزادی

.اجرابودمنتایجایندیگر

توجهبهآیندهوخودخواهمسئولیت،بینفسپایینناصرالدینشاهازاوشخصیتیبیعزت

نیازعزتنفسخودبردکهبرایارضاءایاززندگیبهسرمیساختهبودواکنوناودرمرحله

می بیکرد.تالش با و نگری آینده بدون نیاز این رفع برای رفتارلکن و اعمال مسئولیتی

فقر،ت.شزدکهتبعاتسنگینیبرایدولتوملتایرانبههمراهداایازاوسرمینهبوالهوسا

بی ایرانترس، اثرات،اعتمادیوازدستدادنعزتنفسمردم تعدادیاز عزتنفستنها

پایینناصرالدینشاهبرایرانومردمبود.

یابیبهعزتنفسبودنهتنهاراهاصالحباسرنگونیامیرکبیرکهاولینقدمشاهبرایدست

وشکل امیربرایاقتدارشاه که مسیریرا بستبلکه را گیریدولتیمقتدروپیشرفتکشور
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نیاحتراموعزتنفسدرناصرالدازینشدناحساسنبابرآوردهمهیاکردهبودبهانحرافکشید.

دایترسوخفقاندرجامعهسوقپجادیخالءمستبدترازقبلبهسمتانیجبرانایاوبرا،شاه

استبدادتیمحدودکرد. و مردم انتخابمستقالنه ارزشلیتما،بر دریهابه را وجود ابراز

قابلزانیرابهمیازخودوزندگتیواحساسرضادادقرارینیپائتیدراولویفردنیروابطب

استبدادومحدودیتوجه ،انسانیبهآزادشیگرایعصرناصریوجودیهاتیکاهشداد.

حرکتکشوربهریمسجهیودرنتدیرابهچالشکشتیابرازوجودوعقالنیهابرارزشدیتاک

انسان توسعه پیسمت اقتصانکرد.دایسوق تبعات جنگهمچنین سیاسی و اجتماعی دی،

ازتوسعهاقتصادیو انگلستاندرهراتواردوکشیسلطانیهآنچنانزیادبودکهکشوررا

یابیبهتوسعهانسانیرامسدودکرد.اجتماعیونوسازیدورکردهومسیردست



 ناتوانی در ایجاد انگیزش  -ت
شکلگرفتهایتونارضایهاومیت،محرهاایازکمبودشخصیتناصرالدینشاهبامجموعه

بسازد. آزاده و کامل انسانی او از نتوانست نیازها نسبی ارضاء مرحلهناصرالدینو در شاه

اینداشتبهگونههایخودراکشفکردهبودولیچونامکانرفعنیازهاراتوانایی،فرانیازها

مسئولیتووظایفاین،هازناشناختهایکهبرآمدهازترساوادچارعقدهیوناشدهبود.عقده

 از دوریاو بودوحاصلاینوضعروحیشاه او آگاهیدر نتیجهاصالحاتسطحاز در و

استبدادبیشتربود.

تواندررفعنیازشاهیلسستشدنشوروشوقاولیةشاهبرایاصالحاترامیازدالیکی

رهةزمانیشاهاحساسامنیتوعزتنفسرادرواقعدرآنببهاستحکاموتثبیتقدرتشدید.

بودولیایندست شاههنوزآبهدستآورده بودلذا ورودبهمرحلهمادهیابیسطحیونوپا

توانستساختارعالوهبراصالحاتکهمیخودشکوفاییودستزدنبهخالقیتوابتکارنبود.

شخصیتیناصرالدینشاهمانعآنسیاسی،اقتصادی،فرهنگیکشوررابهبودبخشدومشکالت

می نتاشد؛ از یکی عنوان به نیز ناصری دوره در قحطی ایام به ازیتیکفایبجیتوان و شاه

قحطیو"گیریفرهنگعمومیایرانوموانعتوسعهدراینکشوراشارهکرد.لهایشکریشه

 قحطی8827وبایسال ادامه در بیماریق، و دها بسیار پیامهایواگیردار از هاییگریکه

کشیدواثراتتدبیریشاهوحکومتبودوهربارشمارکثیریازمردمرابهکامخودمیبی
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اقتصادکشورمی تدبپایداریبر همچونبرهانقاطعیبرفقداناساسدر امورجلوهیرنهاد،

.(8929:99،)طباطبائی"کردمی

جان(یالدیم8278تا8272)یشمسیهجر8893-8882بزر یقحط تلفات یباعث

یهاازگرسنگسالنیدرارانیاتیدهمجمعکیطبقبرآوردهاحدودبر.شدرانیدرایفراوان

شاظهار8893سالیقحطخصوصدریپروفسورشوکواوکازاک.(8979:783،)افشارمردند

بالنیبود،اماایدرپیپیقبروزدوخشکسال8822سالیقحطیعاملِاصل"استکه:کرده

نتچیبهه ناگواررادادیرونیاتیازمسئولیبخشبزرگ؛نبودعتیطبیبلهوسجهیوجهکامالً

بتوان،یم برخنانه،یواقع و غله سوداگران مالکان، مقاماتباال، کهانینمایروحانیمتوجه

هدستاندرکاراحتکاروسوء حکومتن،یمچناستفادهازاوضاعبهنفعخودبودند،شناخت.

اوردند،یاصالحوضعدرکارنیبرایواقدامِمؤثرریکهتدب،یونواحاتیوحکاموالیمرکز

(.8998:98)اوکازاکی،"اندسزاوارنکوهشهیبلنیدرا

آمدنعزتنفسواعتمادنفسافراد،فسادنییپار،یومر ومیماریموجببروزبیقحط

گسست،یمردم،احساسناامننیدربیاعتمادیمعه،گسترشبدرجایومالاداری–یاخالق

یشدکههمگگریصدهامشکلدوهیکاروسرمایرویمهاجرتن،یسوادیب،یوقومیطبقات

 ،بودیوتیشاهوکاملنشدنمراحلرشدشخصنیناصرالدتیشخصیهاازتبعاتضعف

اقتصادی،اجتماعیبزرگیدرکشورهایناتوانیناصرالدینشاهدرکنترلبحرانقحطیشکاف

هابهعقباجتماعیودرنتیجهتوسعهانسانیراسال–ایجادکردکهنوسازیوتوسعهاقتصادی

 راند.
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 گیری نتیجه
هاضعفبهمازلوآبراهامنیازهایالگویطبقشاهناصرالدینشخصیتتحلیلبامقالهایندر

ویژگیبردهپیهاآنهایریشهواوشخصیتیکمبودهایو این بروتأثیر شخصیتی های

حاصلنتیجهاینتصمیماتورفتارهایشاهدرادارهکشوربراساسنظریهاینگلهارتبررسیو

رفعکاملطوربهاشزندگیمحیطازمتأثرشاهناصرالدیناساسینیازهایازیکهیچکهشد

تبعاتکهشخصیتیزد،رقماوبرایبیمارگونهشخصیتآنازناشیهایمحرومیتونشده

.درکشورداشتهاستعدمنوسازیودرنتیجهعدمتوسعهانسانیبرمستقیمیتأثیرآنرفتاری

درواقعتأثیرناصرالدینشاهبرتوسعهنیافتگیایرانطیدومرحلهقابلبررسیاست:

ارادگی،بیاامنی،ناحساساعتمادی،بیترس،گریزی،مسئولیتپایین،نفسبهاعتماد .8

درنوسازیواصالحاتانجامازمانعفردایندردیگرمنفیخصوصیتهادهوخودشیفتگی

ازرهبرانمستبدجهانهمانندمائو،رضاشاهویاریبودوبسیفردمستبداوکهباآنشد.کشور

نیناصرالدلکناند،داشتهیرنگکشورخودنقشپریوتوسعهاقتصادیآتاتوركدرنوساز

اس مانعشکلیفراوانیتیشخصیهاضعفریشاه کیبهعنوانیقویتیشخصیریگبودکه

ودرنتیجهتوانادارهکشوروهدایتآنبهسمتجلورانداشت.بسیاریرهبردراوشدهبود

مانعداشتکهترسوییوبدبینشخصیتبهتوجهباولیشدواردایرانبهاوزماندرهااولیناز

ایرانراهدر(دارالفنون)دانشگاهاولیناوزماندر.شدجامعهدرتوسعهارکانبسطوگسترش

برایاروپابهدانشجواعزامهمراهبهپروژهاینطرفدارانومشوقانازنیزابتدادرشدواندازی

درخللیشدنواردوآزادافکارگسترشازاوترسلکن.بودغربعلومبابیشترآشنایی

اولینشاهناصرالدین.کردایجادآنپیشرفتوفعالیتراهسربرموانعیمروربهسلطنتعرصة

زماندربانکگشایشواسکناسچاپاولینوشدآشناغربپولینظامباکهبودایرانیشاه

بانکیوپولیشبکهیکایجادازمانعاوشخصیتیهایضعفهمبازولی.گرفتصورتاو

بانکینظامنفس،بهاعتمادفقدانوترسخصیصهبااو.شدکشوردراقتصادیرشدوالمس

سرمایهوبزر دارانزمینباتقابلازنگرانیدلیلبهوکردخارجیهایقدرتتسلیمراکشور

قدرتازاوترس.نکردپیداراکشوراقتصادیومالیاتینظامکردنقانونمندجرأتوقتداران

اساسبرقوانینیقساییفسادبامقابلهبرایبود،ایشانبرابردرایستادگیومقابلهمانعانیونروح

.کنداجراراآننتوانستروحانیونمخالفتدلیلبهلکنکردابالغووضعاروپاییقوانین
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یهمگسیاسی،مهمترهمهازوآموزشیقسایی،اقتصادی،اداری،اموراصالحبرابردرمقاومت

 .داشتقدرتشدادندستازبهنسبتشاهکهبودترسیازناشی

واقتصادیهاینابسامانیشاهناصرالدینبرنامگیبیوگریزیمسئولیتتبعاتازیکی

مرجوهرجهمچنینوارزاقگرانیوپولتنزلموجبخودکهبودحکومتاجزایعدالتیبی

دادومیقرارشورشآستانهدرراتهرانوصخصبهوکشورکهشرایطیبود؛شدهناامنیو

وضعیتیداد؛قرارمیباشآمادهاحتمالیشورشبامقابلهبرایومصلحراسپاهوقشونهمچنین

 .کردحکومتیاستبدادپذیرایراجامعهایبهگونهگفتتوانمیکه

انواع،کشورازهاییبخشواگذاریانواعش،همهدرفسادسوادی،بیقحطی،فقر،

ازتوانمیرا،ابعادتمامیدرماندگیعقبکل،خارجیو...درهایدولتباننگینقراردادهای

دانست.شاهناصرالدینگریزمسئولیتشخصیتتبعاتدیگر

برکشوربستو .8 اقداماتناصرالدینشاه،راهنوسازیوتوسعهاقتصادیواجتماعیرا

بیش مردم که شد کهازشرایطیایجاد بهگرایشدهند،نشانتمایلمعنایینیازهایبهآن

زندگیدرتحولانسانی،توسعهبرایبودمانعیخودفرهنگاینوپیداکردندمادینیازهای

فقر،سویبهحرکتنتیجهدرواجتماعی برمردمتأکیدسوادیوبیوناامنیدموکراسی؛

مسئولحاکمیتآزادی،برایتقاضاوکردحفظراسنتینگرشهایوبقابهمعطوفهایارزش

ایراننتیجهدرو.گذاشتخاموشراحکومتینخبگانگوییپاسختسمینبرایکنشو

.ماندباقیسنتهاوبقاءبهمعطوفهایارزشبرمؤکدفرهنگباایجامعه

مانعیاقتصادیرشدعدممردم،تودهمیاندراعتمادیبیگسترشوناامنیاحساسبرعالوه

وهاارزشدرتحولموجبودارندعادتمستقالنهتفکربهکهمتوسططبقهرشدبرایشد

بهتمایلنظم،ومعیشتینیازهایافتادنخطربهبا.شوندمیجامعهسطوحتمامهایانگیزه

توسعهوشدندتبدیلجامعهضروریغیروفرعینیازهایبهوجودابرازوخودگردانیآزادی،

پیشازبیشخانوادگیپیوندهایومذهبیباورهاینتیجهدر.شدکشیدهچالشبهانیانس

قدرتمراجعبهنهادنحرمتواموراولیایبهاحتراموترسشرایطایندریافتاهمیت

جایبهسنتیروابطواجتماعیهمنواییبرتأکید.شدسیاسیهایکشمکشازپرهیزموجب

وشدمردممیاندراعتمادیبیواندیشیکوچکفرهنگی،اختالفاتزبروبهمنجرفردیتوفیق

 .ماندبهرهبیالزمکاراییازپیچیدهوبزر اجتماعینهادهایایجادبرایجامعه
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همانومنتقلمردمبهایرانشاهازرااعتمادیبیوترسناامنی،احساسناصریاستبداد

ها،ترسکهفرهنگی.کردواردایرانفرهنگردراشاهبیمارگونهشخصیتیهایویژگی

توسعةباوشدهآندروجودابرازوعقالنیهایارزشرشدمانعهامحرومیتوکمبودها

اقتصادی انسانینتیجهدرواجتماعی، بهتوجهیبی.کردپیدازیادیفاصلهسیاسیوتوسعه

جامعهیککهآنجاازوشدایراندرانسانیتوسعهبرایمانعیوجودابرازهایارزشوآزادی

سمتبهراجامعهخودوباشندیافتهتوسعهجامعهمردمانآنکهمگرشودنمییافتهتوسعه

.ماندمحجورایراندرتوسعهکنند؛درنتیجههدایتتوسعه

راهمسئلههمینوشد،اقتدارجایبهقدرتبربیشترتأکیدموجبترسوناامنیاحساس

رشدوشد؛مردمآزادیبرایمانعیاوترسواقعبست.دررااوزماندردموکراسیوآزادی

 .ماندمدفونایرانفرهنگدرآزادگیوآزادهشخصیت
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