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دریافت -1331/12/11 :پذیرش1337/7/11 :

چکیده 

آشناییباعصرناصریبهدلیلهمزمانیباظهورتمدنجدیدغربوهمچنیندورهانتقال
شهیابی عللشکل
ایران بهعصرمدرندارای اهمیت بهسزایی است .این مقالهبهدنبالری 
نگرفتن ساختارهای الزم برای نوسازی ودرپی آن توسعه انسانی در جامعه ایران عصر
ناصری بودهاست.شناختویژگیهای شخصیتی ناصرالدین شاهبهدلیل شخصی شدن
شهیابی عواملموثربرموضوعموردمطالعهداشته
سیاست درآندورهکمکشایانی بهری 
است .محقق باروشپدیدارشناسیو باالگوقرار دادننظریه آبراهاممازلو ،شخصیت
یاشرا بررسی میکندو انعکاس
ناصرالدین شاهرا تحلیل و تأثیر آنبر رفتارهای سیاس 
تصمیمات شاهبر جامعهایران رابراساسنظریه پسانوسازی اینگلهارت شناسایی وعوامل
موثربرعدمتوسعهانسانی درایران راتحلیل کردهاست .فرضیه این پژوهشآناستکه
محیط زندگی دربارقاجار و عواملاجتماعیآن دوره ،سدی برای رفعنیازهای اساسی
ناصرالدینشاهبودهوموجبشکلگیریشخصیتبیمارومستبددراوشدهاست.طوالنی
بودندورهحکمرانی ناصرالدین شاهموجبتأثیرگذاری شخصاوبرتمامارکانجامعه
یهایشخصیتیپادشاه
گشتهکهسیاستوحکومتدرآندورهراکامالتحتتأثیرویژگ 
قرار دادهبود.شخصیتی کهبهدلیل کمبودهایفراوان و با تصمیمات اشتباهمانعی برای
نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور شد و به تبع آن توسعه انسانی را در
فرهنگایرانعصرناصریمکتومگذاشت.
واژگان کلیدی :شخصیت ناصرالدین شاه ،تصمیات ناصرالدین شاه ،عصر ناصری،
نوسازی،توسعهانسانیایران.
.8دانشجویدکتری،گروهعلومسیاسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران
rahele.rohani@gmail.com
 .8استادیار،گروهعلومسیاسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران(نویسندهمسئول)
aliakbaramini@yahoo.com
.9استادیار،گروهعلومسیاسی،واحدتهرانمرکزی،دانشگاهآزاداسالمی،تهران،ایران
mal.khosravi@iauctb.ac.ir
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مقدمه
پرمناقشهترین مباحث علوم انسانی توسعه است .مفهومی نسبی که ریشهیابی آن

یکی از 
مکاتبوایدئولوژیهایگوناگونیآفریدهوبهقولادبابایدگفتموضوعی سهلوممتنع
است،سهلازآنجهتکهمفاهیمومعانیکلیازآندرذهنهمههست،ممتنعازآنروی
کهتعریف،جزئیات،مرزبندیومهمترازهمهسازوکارهایعملیتحققتوسعههمچنانمورد
اماشایدنگاهارزشمحوروانسانگرایانهبهمفهومتوسعهبتواندبادیدجدیدتری

بحثاست .
لوازم و شرایط توسعه را در یک جامعه تشریح کند .لذا در این نوشتار با تأسی از دیدگاه
هایرانبررسیخواهدشدوباریشهیابیعواملموثربرتوسعه

اینگلهارتتوسعهانسانیدرجامع
ازدریجهروانشناسیرهبرجامعةموردپژوهشوتأثیرشخصیتاوبرجامعه،نگاهیجدیدو
شکلمیگیرد.دراینمقالهبااستنادبهنظریهمازلوسعیبرتحقق

متفاوتدراینسریمطالعات
اینراهوجوددارد.گامی کهپیوندمتفاوتیمیانروانشناسیرفتاریوتاریخبرقراروبانقببه
عمقمباحثسیاسی،اجتماعیعلتومعلولهایتوسعهرادرشناختانسانبازیابیمیکند.

ازآنجاکهدریکجامعهپاتریمونیالخواستههاوارزشهایقلبیافرادتوسطتصمیماتو
اقدامات حاکمان آن جامعه شکل میگیرند ،شناخت این حاکمان میتواند کمک بزرگی در
ریشهیابی توسعه در آن جامعه کند .ابراهیم برزگر میگوید :فهم شخصیت و رفتار سیاسی

سیاستمداراندرکشورهایدرحالتوسعه،مساویبافهمرفتارسیاسیآنکشوردرسیاستهای

داخلیوخارجیاست(برزگر.)8938،
شناختویژگیهایشخصیتیناصرالدینشاهباتوجهبهطوالنیبودندوره

درایراننیز
زمامداریاوآنهمدرعصرشکوفاییتمدننوینمیتواندریشههایتوسعهنیافتگیایرانرااز
منظریمتفاوتنشاندهد.فراترازآن،دخالتمستقیمناصرالدینشاهدرتمامیامورکشور
موجبشدهسیاستوحکومتدرعصرناصریبهشدتازحاالتروحیوروانیپادشاهمتأثر
باشد .باتوجهبهماهیتچندبعدیموضوعاینمقالهسابقهوپیشینهمطالعهدرهریکازابعاد
روانشناسیشخصیت،تاریخ(ناصرالدینشاه) وتوسعهبسیارزیاداست .بااینوجودمطالعهو
تحقیقی که این ابعاد را در یک قالب و در کنار هم مورد پژوهش قرار دهد ،بسیار نادر و
موضوعیتازهاست.تنهاابراهیمبرزگر؛روانشناسیسیاسیشاهانوبهخصوصشاهانقاجاررا
مورد مطالعه قرار داده است (برزگر .)8923 ،در مقالهای تحت عنوان "نظریه هورنای و
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روانشناسی سیاسی ناصرالدین شاه ،از کودکی تا عزل نوری" با دستمایه قرار دادن نظریه
هورنای،شخصیت سیاسی وچرخهحیات ناصرالدین شاهراموردبررسی قرارداده وزندگی
تهایتعیینکنندهآندروجه
سیاسیاورادردورههایزمانیمتفاوتبراساسحوادثوواقعی 
روانشناسیسیاسی تحلیل کردهاست.همچنیندرمقاالتیروانشناسیسیاسیمظفرالدینشاهو
آقامحمدخانقاجارراموردبررسیوتحلیلقراردادهاست.
روششناسی مورداستفادهدراین مقاله روشپدیدار شناسی است وبرای تجدید نظر در
شداوریها،باورهاو
شناختریشههای توسعهنیافتگی دردورهناصری وتنزیه شناسایی ازپی 
عقایدگذشتهدراینموردبااستفادهازاینروشمسیرجدیدیطراحیودنبالمیشود.پرسش
اصلیدرایننوشتارایناستکهآیاتوسعهنیافتگیدرایرانِعصرناصریمیتواندریشهدر

ویژگیهای شخصیتی فرد اول کشور داشته باشد؟ شکل گیری این ویژگیها برآمده از چه

شرایطوساختاریاست؟
وفرضیهاساسیآناستکه:کاملنشدننیازهایناصرالدینشاهبراساسالگویمازلو
موجبشکلگیریشخصیتخودشیفته،ترسومسئولیتگریزوبااعتمادبهنفسپاییندراو

شودواینویژگیهایشخصیتیموجببروزرفتارهاوتصمیماتیدراوشودکهامنیتمالیو
جانیمردموجامعهرابهخطرانداختهوباگسترشاحساسناامنیدرفرهنگعمومیجامعه
ارزشهایمردمرادرحدرفعنیازهای اولیه نگاهداردوباتأکیدبرارزشهایبقا،مانعبروز
هایتوسعهیافتهانسانیدرافرادجامعهشود،تبعاتاینشرایطبرایایرانتوسعهنیافتگی

ارزش
رابههمراه داشت.درایننوشتارتوسعهموردنظر ،توسعهانسانیاست،بهمعنایارتقاءمستمر
کلجامعهونظاماجتماعیبهسویزندگیبهتر،ویاانسانیتر .درتوسعه،عالوهبربهبودوضع
اقتصادیوترقیسطحتکنولوژیوازدیادثروتملی،بایستیتغییراتاساسیکیفیدرساخت
،تاامکانشکلگیریتوسعهانسانیفراهمشود.

اجتماعی،سیاسیوفرهنگینیزپدیدآید
رهیافت نظری
هریکازنظریهپردازانومکاتبحیطهروانشناسیویژگیهایشخصییتیانسیانراازمنظیر
بندیمیکنند.لیکندرایننوشیتارویژگییهیایشخصییتیافیرادبیراسیاس


خودتعریفودسته
الگویآبراهاممازلو،اندیشمندمکتبانسانگراییبررسیمیشود.ایینمیدلپلکیانیمییتوانید
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مراحلرشدوتکاملشخصیتیکفردراتارسیدنبیهبیاالترینمرحلیهانسیانیوشیکلگییری
شخصیتتأثیرگذاراوبهخوبینشاندادهشودوبرایشناختریشههایشکلگییریشخصییت
ناصرالدینشاهودالیلعدمتکاملشخصیتاوالگویمناسبیخواهدبود.
مازلوبهجایتحلیلماهییتانسیانیدربیدترینحالیت،مطالعیهدربهتیرینحالیتوبررسیی
افتهتیرینانسیانهیارابیرایکشیف
سالمترینورشدی 
خالقترین ،
نمونههایانسانییعنی؛ 
بهترین 
یکرد.بااستفادهازاینروشمیتواناوجتوانبالقوهآدمیراتعیینکیرد.
ماهیتانسانیتوصیهم 
اوباخوشبینیبهانسانوسرنوشیتآتییاو

بهتبعاینروشویبهجایبدبینیبهانسانوآینده
ینگریستوبرظرفیتهیاوتیوانبیالقوهانسیاندرحیلمعسیالتسیاسیی–اجتمیاعیتاکیید
م 
یسیوادیودرنتیجیهفرهنیگ
یورزید(برزگر.)882:8938،باتوجهبیهفراگییربیودنفقیر،بی 
م 
خمودگیوفالکتدرجامعهایران،توسعهورشدکشورمنوطبیهتحیولوحرکتییبیزر در
ساختارهایاقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوسیاسیکشوربودوباشرایطموجوداینتحیولتنهیا
امکانپذیربودکهفرداولکشورکهتمامیقدرتواختیاراتدردستاناوبیودتوانیاییو
زمانی 
انگیزهالزمبرایاینمهمراداشتهباشدوبهقولمیازلوفیردیبیاشخصییتسیالموخودشیکوفا
باشد.باتوجهبهاینکهمازلوشناختومراحلرسیدنیکفردبیهشخصییتخیودشیکوفاوییا
انگیزشیراتحلیلکردهاست؛نظریهاوبرایشناختدالیلنرسییدنناصیرالدینشیاهبیهمرحلیه
خودشکوفاییودرنتیجهناتوانیاوبرایرشدوشکوفاییکشورالگویمناسبیاست.


سلسله مراتب نیازهای انسان (آبراهام مازلو)
مازلومعتقدبودانسانهادارایدومجموعهاساسیینییازهسیتندکیهدرزیسیتشناسییریشیه

دارند:نیازهایکمبودمدار(یانیازهایاساسی)ونیازهایرشدمداریافرانیازهیا.نیازهیایاساسیی
ترازنیازهایرشدمدارهستندوسلسهمراتبدارند.مازلومیگوید:اینسلسیهمراتیب


اضطراری
گاهیاوقاتاستثنانیزدارند.برایمثال،آدم هیایخالقییوجیوددارنیدکیهسیائقخلیقکیردن

هادربرخیازآدمهاچنیانقیوی


هاوآرمان

.همچنینارزش
نیازدیگریمهمتراست

درآنهاازهر
استکهحاضرندجانخودرابرایآنبدهند.درستکارکردنانساندرگرودریافیتعشیقو
محبتکافیازدیگراناست.برایحرکتکردنبهسویخودشکوفاییبایدنیازهایاساسیبیه
قدرکافیارضاشوندتابهارضاینیازهایمتعالییافرانیازهادلببنیدیم(.میازلو.)88-89:8398،
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"اینموضوعتاحدودیحقیقتداردکهوقتینانیوجودندارد،انسیانفقیطبیهامییدنیانزنیده
است.اماوقتینانکافیوجودداردوشکمانسیانپیراسیت،چیهاتفیاقیبیرایتمیایالتانسیان
یتیر)
یافتد؟دراینهنگام،بهجایاینکهگرسنگیبرویمستولیشود،نیازهایدیگر(متعیال 
م 
یتیر)پدییدار
رخنشانمیدهنیدووقتییهمیهایینمیواردتیأمینشیوند،نیازهیایجدیید(متعیال 
یشیود"
یشوند.اینبدانمعناستکهنیازهایپایهانساندریکسلسیلهمراتیبسیازماندهیمی 
م 
(مازلو.)978:8399،


نیازهای اساسی
اسیازقویتیرینتیاضیعیفتیرینعبارتنیدازسیائقهیایفیزیولوژییایی،نیازهیای

نیازهایاس
امنیتی،نیازبهتعلقخاطروعشیقونییازبیهحرمیتوارج.شیروطالزمارضیاشیدناییننیازهیا
عبارتنداز":آزادیبیان،آزادیابرازوجود،آزادیتحقیقودریافتاطالعیات،آزادیدفیاعاز
خود،عدالت،انصاف،صداقتونظیمگروهیی"(میازلو.)97:8372،ارضیاینیازهیایاساسیی
بدوناینآزادیهاتقریباغیرممکناست.دردیدگاهمازلو؛اولینقدمدررشیدشخصییتانسیان

رفعنیازهایزیستی(فیزیولوژیایی)فرداستکهبراساسآنرفیعاییننیازهیادرافیرادمختلیف،
شاملحداقلهایزندگیباشیدو

متفاوتاست.بهاینمعنیکهشایدنیازهایزیستیبرایفردی
برایدیگریسطحباالتریازتوقعراشاهدباشیم.
"برخیازنیازهایفیزیولوژیاییعبارتنداز:گرسینگی،تشینگیومییلجنسیی.بیراینمونیه،
حواسکسانیکهمدتیطوالنیازغذامحرومبودهاندبیهطیورتمیاموکمیالرویایینکمبیود

یهایعجییبانسیان،مربیوطبیهزمیانی
متمرکزمیشود"(رایکمن.)997:8927،یکیازویژگ 

یدهید.درمیوردییک
استکهیکنیازمشخصدروی،فلسفهرویکردهایآتیاوراتغیییرمی 
یشیودودیگیرامیورمهیمنیسیتند.آزادی،عشیق،
انسانگرسنه،زندگیتنهادرخیوردنمعنیامی 
احساساجتماعی،احترام،فلسفه،تازمانیکهشکماوخیالیاسیت،فاقیدارزشهسیتند(میازلو،
.)979:8399
دومینگروهازنیازهایاساسی انسان رفع نیازامنیتاست"اگرنیازهای فیزیولوژیک به
یتوانیم آنهارابهطور
یآیند کهم 
نسبتارضاشوند،آنگاهمجموعة جدیدی ازنیازها پدید م 
طبقهبندی کنیم (امنیت ،ثبات ،وابستگی ،حمایت ،رهایی از ترس،
کلی جزء نیازهای ایمنی  
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نگرانی وآشفتگی،نیاز بهسازمان،نظم،قانون محدودیت،داشتنحامی مقتدرو( ")...مازلو
.)79:8978،
اگرهردونیازفیزیولوژیکوایمنیبهنسبتخوبارضاشوند،آنگاهنیازهایعشقومحبت
وتعلقپدیدار خواهندشد" .اکنونشخص ،تشنة روابطعاطفی و داشتنجایگاهی درگروهیا
خانوادهاش،خواهدبودوباشدتهرچهتمامترمیکوشدتابهاینهدفدستیابد.اوبیشازهر
چیز دیگری درجهان،خواستاراین خواهدبودکهبهچنین جایگاهی دستیابد و حتی ممکن
است فراموش کند که روزگاری ،در هنگام گرسنگی ،عشق را به این عنوان که غیرواقعی یا
یاهمیت بودهبهتمسخرگرفتهاست .حاالاوبهشدتدردتنهایی،انزوا،مطرود
غیرضروری یا ب 
بودن،نداشتندوستوریشهدرجامعهرااحساسخواهدکرد"(مازلو22:8978،و.)73
مازلومعتقدبودهرانسانینیازدارددیگراناورابخواهندوقبولداشتهباشند.ایننیازها
اشتیاقبهارتباطاتمحبتآمیز،نیازبهاحساسبخشیازگروهبودن،یااحساستعلقداشتنرا

دربرمیگیرند.

پسازارضاءنیازهایفیزیولوژیکی،امنیتیواجتماعی(عشق)نیازبهمورداحترامواقعشدن
اهمیت فزایندهای مییابد .این نیازها شامل نیاز به چیزهایی است که در احترام به خود،
هایشخصیشناختاجتماعیوپیشرفت،انعکاسمییابد.مازلودرکتابانگیزشو

ارزش
نیازبهعزتنفسمیگوید" :همهافرادجامعهما(بهجزبرخیازبیماران)

شخصیتدرتوضیح
بهیکارزشیابیثابتواستوارومعموالًعالیازخودشان،بهاحترامبهخود،یاعزتنفسیابه
احترامبهدیگرانتمایلیانیازدارند"(مازلو.)28:8978،
"عزتنفسعبارتاستازاحساسارزشمندبودن.اینحسازمجموعافکار،احساسها،
عواطف و تجربیاتمان در طول زندگی ناشی میشود .مجموعه هزاران برداشت ،ارزیابی و
میشودکهنسبتبهخوداحساسخوشایندارزشمندبودنو
تجربهایکهازخویشداریمباعث 

بیکفایتیداشتهباشیم"(کلمزکالرك.)79:8929،
یابرعکسناخوشایند 
"براساس مکتب روان پویایی عزت نفس افراد این گونه شکل میگیرد :اگر نوزاد در
خانوادهایمتولدشودکهآنخانوادهپذیرندهاوباشندوموردمحبتونوازشوعالقهوالدینقرار
درطیرشدوتکاملخوداحساسارزشمندیمیکندکهاینخودبرعزتنفساوتأثیر

گیرد ،
میگذاردوباعثمیشود ،فرددرطولزندگیخودازعزتنفسباالییبرخوردارباشد.نیاز
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احترامبهخودوعزتنفس،موجبتمایلبهپیشرفتقدرت،اعتمادواطمینان،استقاللوآزادی
بیاعتناییشود،
فردخودرادارایهدفدراینجهانمیبیندوزمانیکهبهایننیاز 

میشود ،
ناسازگاریهایی از قبیل احساس حقارت ،ضعف و درماندگی اتفاق میافتند" (دلفی موسوی،
.)97:8922

فرانیازها
چهار مرتبهنخستینبررویسلسهمراتبنیازهایمازلو،نیازهاییراتشکیلدادهاستکه
بایدارضاشوند،بیشازآنکهفردیبهسطحنهایی،یعنیسطحخودشکوفاییبرسد.زمانیکه
فردی چهارمرتبهاولیه نیاز راارضا کرد،مرتبه نهاییرشد،کهمازلوآن را«خودشکوفایی»
مینامد،فرامیرسد .افراد خودشکوفاتمامنیازهایکمبودومحرومیتدرچهارسطحنخست

سلسلهمراتبنیازهاراارضاکردهاند.اینسلسلهمراتببهتمایلفردبرایخودشکوفاییاشاره
دارد،کهعبارتستازتمایلفردبرایتبدیلشدنبهآنچهبالقوههست(مازلو.)928:8399،یک
ارزشهاییکهدرویبرتریایجاد

انسانکاملکهدربهترینشرایطمشغولکاراست،بهوسیله
یکند.ابزاریکهدرفردانگیزهایجادمیکندوآیندهنگریویرافعال
یکند،انگیزهکسبم 
م 
یرساند.این افرادتوسطچیزیآنسوینیازهایپایه،
یسازد،یعنیفردرابهخودشکوفاییم 
م 
انگیزه کسب می کنند (مازلو" .)9-9 :8393 ،تصویری که مازلو از افراد خودشکوفا به ما
میدهد ،تصویر مثبتی است ،افراد خودشکوفا به هیچ وجه به واسطه کمبود و محرومیت

برانگیخته نمی شوند .اما برای رشد ،ترقی و رسیدن به تمام آنچه الیق و زیبنده آنهاست،
برانگیخته میشوند .افراد خود شکوفا پیوسته مردم را تحریک میکنند که تواناییهایشان را
آزمایشکنندوافقدیدشانراوسعتببخشند"(ال.پتری.)8928:88،
نوسازی و توسعه
توسعهدربسیاریمواردحتیعادتورسوموعقایدمردمرانیزدربرمیگیرد .توسعهرا


بایدجریانیچندبعدیدانستکهمستلزمتغییراتاساسیدرساختاجتماعی،طرزتلقیعامه
مردمونهادهایملیونیزتسریعرشداقتصادی،کاهشنابرابریوریشهکنکردنفقرمطلق
است .توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی ،هماهنگ با نیازهای متنوع
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اساسی و خواستههای افراد و گروههای اجتماعی در داخل نظام ،از حالت نامطلوب زندگی
گذشتهخارجشدهوبهسویوضعیاحالتیاززندگیکهازنظرمادیومعنویبهتراستسوق
مییابد(کالنتری.)93:8929،

ازدیدگاهساموئل هانتینگتون توسعهفرآیندیگستردهتراز نوسازیاقتصادیو اجتماعی
هایسیاسیوفرهنگینهادینهشدهرانیزدربرمیگیرد.ویدرنفی

است،بهگونهایکهجنبه
نظریههایکالسیکتوسعه،نوسازیاقتصادیواجتماعیرافرآیندناقصتوسعهتلقیکردکه
ممکناستجامعهرادرخطرفروپاشیقراردهد .ازدیدوی،فرآیندنوسازیصرفاًبهگذاراز
هسنتیبهمدرناشارهمیکند،درحالیکهتوسعهبهفرآیندنهادینگیپسازنوسازی،که

جامع
بیشترنشاندهندهتوسعهسیاسیاست،اطالقمیشود (هانتینگتون .)992-929 :8398 ،برهمین

اساس،او جامعه توسعهیافته و توسعهنیافته را از همتفکیک کردهاست:جوامعی کهپساز
شوند،توسعهیافتههستندو

فرآیندنوسازیبهنهادهایپایدار،پیچیده،مستقلومنسجم،مجهزمی
هستند،

جوامعیکهدرمرحلهنوسازیباقیمیمانندتوسعهنیافته،یادراصطالحوی«پرتورین»

بهمعنایجامعهایکههموارهدرخطرفروپاشیاست(هانتینگتون.)83-89:8393،

جامعتریندیدگاههایتوسعهنظریهپسانوسازیاستکهاینگلهارتآنراتبیین
امایکیاز  
و بسط داد و مبانی نظری این تحقیق در بخش توسعه را هدایت میکند .وی معتقد است
«دگرگونیهایاقتصادی،فرهنگیوسیاسیهماهنگبایکدیگربراساسالگوهایمنسجمپیش
یقابلپیشبینیدگرگونمیسازند»اینگلهارتتوسعهاقتصادیرا

بهشیوهها

میروندوجهانرا

عاملی برای توسعه اجتماعی و فرهنگی و آن را راهی برای رسیدن به توسعه سیاسی و
دموکراسی میداند .وی در کتاب نوسازی ،تغییر فرهنگی و دموکراسی بیان میکند که
یرویعمدهشکلدهندهگسترشقابلمالحظه

"تغییراتاجتماعیواقتصادیمرتبطبانوسازی،ن
هاییشکلگرفتهوتحکیممیشود

دموکراسیدربلندمدتاست.درواقعدموکراسیدرمکان
کهشرایطاجتماعیوفرهنگیخاصیدر آنهاوجودداشتهباشد" (اینگلهارت.)3:8923 ،

همان گونه که مازلو نیازهای انسان را از مادی به معنوی طبقه بندی میکند ،اینگلهارت نیز
هاراازمادیبهفرامادیدستهبندیمیکند.بهاعتقاداینگلهارتباصنعتیشدنودرنتیجه

ارزش
رشداقتصادیوسپسفراصنعتیشدنجوامع،ارزشهایافرادنیزتغییرمیکند.بهاینصورت
که با تأمین مادی و رفع نیازهای امنیتی جامعه که در اثر رشد اقتصادی شکل میگیرد،
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هایابرازوجودتغییرجهتمیدهند.


هایبقابهارزش
ارزش
رفعنیازهایاولیه،رشداقتصادیوافزایشمنابعمنجربهباالرفتنقدرتانتخابافرادوامید
بهزندگیشدهوتمایلبهآزادیوخودگرایی،مشارکتوفعالیتاجتماعی،سیاسیدربین
مجموعهاینتغییراتظهورارزشهایابرازوجودرابههمراهدارد.

مگسترشمییابد.

تودهمرد
در واقع نوسازی اجتماعی -اقتصادی با افزایش منابع مادی ،شناختی و اجتماعی افراد،
محدودیتهای خارجی بر انتخاب انسانی را کاهش میدهد.کاهش محدودیتها بر انتخاب
اینارزشهاتأکیددرحال

تودهبرارزشهایابزاروجودمیشود .

انسانی ،موجبرشدتأکید
هایمدنیوسیاسیبههمراهمیآورند.

رشدیبرآزادی
درحالتکلیفرضبرایناستکهارزشهایفرامادیناشیازحسورامنیتاقتصادیو
جانی در طول سالهای شکلگیری شخصیت فرد است .از دید اجتماعی افراد فقیر هم در
معرضناامنیاقتصادیوهمدرمعرضناامنیجانیهستند .اماقشرهایمرفهدربرابرهردو
مسأله حمایت میشوند .در واقع ارضای نیازهای طبیعی به رشد اهمیت خواستههای فرامادی
ارزشهایابرازوجودفینفسه

هایارزشهایابرازوجوداست.

میانجامدکهخودازشاخصه

گرایانهمیشوندکه


ایندهومردممحورهستندوموجبرشدنوعجدیدیازجامعهانسان
ره
ارتقاءدادهوتوسعهانسانیرارقممیزنند.

استقاللوآزادیانسانیرادرجهتهایمتعدد ،
زمانییکجامعهرامیتوانتوسعهیافتهدانستکهآنجامعهدرتمامیابعادتوسعهیابد،توسعه
انسانیازمهمتریناینابعاداست.
توسعه انسانی پیرو روندی است که شخصیت فرد در آن شکل میگیرد .ارزشها و
آرمانهایانسانپاسخیاستبهتردیدهاودشواریهاییکهآنرااحاطهکردهاست .درواقع

اولویتهایفردبازتابمحیطاجتماعیواقتصادیویاست.شخصبیشترینارزشهارابرای
هاکمباشندوازآنجاکهارزشهایاصلیفردبخشبه

آنچیزهاییقائلاستکهعرضهآن
نسبتمهموعمیقیدردیدگاههایویدربارهزندگیاست،شناختجامعهوفساییکهیک
فرد در آن رشد کرده و سالهای شکلگیری شخصیت فرد در آن گذشته است؛ میتواند
اولویتهایارزشیاوودالیلتأکیدبرآنهاراهویداسازد .اگرارضاینیازهایطبیعیفرد
هایشکلگیریشخصیتباتهدیدمواجهشدهباشند؛اولویتهای


(امنیتمالیوجانی)درسال
بیارزشاونیزباتأکیدبرارزشهایبقاشکلگرفتهومانعبروزارزشهایتوسعهیافتهانسانی
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دراومیشود .برپایهسنتفکریاینگلهارتنوسازیاجتماعی -اقتصادیبارفعنیازهایاولیه

افراد،موجبکاهش محدودیتهایانتخابهایانسانشدهوتأکیدتودهبرارزشهایابراز
فرهنگی)رارقممیزند.احساسامنیتوارضاینیازهایاولیهبرایانسان

وجود(تغییرارزشی-
یآوردکهاورابهسمتاولویتهاییبرایباالبردنکیفیتزندگیودرواقع
فراغت بالیم 
هایتوسعهانسانفراهممیشود.

هایفرامادیسوقمیدهدوزمینه

اولویت

عوامل تأثیرگذار بر توسعه نیافتگی ایران متأثر از شخصیت ناصرالدین شاه
در این مقاله با بررسی زندگی ناصرالدین شاه طبق الگوی مازلو ریشههای شکلگیری
شخصیتاوراشناختهوتأثیرشبرتوسعهنیافتگیایرانبراساسنظریهاینگلهارت،راتحلیل
میکنیم.



الف -کمبودها در رفع نیازهای اولیه ولیعهد

بیانکمبودنیازهایزیستیبرایولیعهدپادشاهیقاجارغیرقابلتصوراستولیبایدبهاین
نکتهتوجهکردکهشایدنیازهایزیستیبرایناصرالدینشاهبهعنوانیکانسان،کامالبرآورده
یبرد .مسیقه وکمبودولیعهد ناشی از
شده باشدولی بهعنوانیک ولیعهد درمسیقه بهسرم 
یمهری شاهبهوی بودکههمتنگدستی مالی وهمکمبودعاطفی رابرای اورغممیزد.
ب 
بیعالقگیشاهبهولیعهداورااززندگیدرمحیطآراممحرومکردهبودوموجببروزاسترس

وافسردگیدراوشدهبود.غفلتدرتعلیموتربیتناصرالدینوتسامحدرآموزشاوبهعنوان
وارثیکپادشاهیبیتوجهیدیگریاستکهشاهنسبتبهولیعهدرواداشت.

جامعهای کهعادتداشتباخردساالنهمانندبزر ساالنی کوچکاندامرفتارکند،
"در  
شاهزادگانحتی بیشتر از دیگر کودکانبهپشتگرمی روحی نیازمند بودندتاازپیچ وخم
دشوارنوجوانیبگذرند.صرفانتظاراتسیاسیازناصرالدینمیرزاکهشاهانهرفتارکند،خاصه
یاشپیوسته پرسشبود ،اقتسامیکردکهوی نقابی ازمتانتووقاربر
هنگامی کهولی عهد 
ویژگیهای بارز زندگی رسمی

چهره زند .این ظاهر خود ساخته از شوکت و ابهت ،که از 
ناصرالدین شاهبود،حکمنوعی واکنشدفاعی راداشت کهوی آنرابازحمتومشقتدر
بپذیریخودرامخفی
کردهبودتاکمروییوآسی 

طفولیتآموختهودرخلوتاندرونتمرین
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نگاهدارد"(امانت.)22:8938،
از حکایتهای دیگر زندگی ناصرالدین هم تصویر مشابهی از دورانتلخ کودکیاش به
یآید .روزی برای یکی از دخترانش تعریف میکند که چگونه زمانی بر اثر
دست م 
سختگیریهایحاجیآقاسیدرامورمالیدربار،گرفتارسختیمعشیتومحتاجپوشاكگرم
یگوید" :سخت در فشار بودم و از نداشتن لوازم کافی زندگی و لباس
یشود ،م 
زمستانی م 
یگذشت .درزمستانها جز جوراب نخی بهمننمیدادندوحسرت
روزگارمبسیار دشوارم 
جورابهای رنگینپشمیوکرکیرابهدلداشتم.پدرمهمبهمالحظة حاجیمیرزاآقاسیبه

بهمنمحرمترورویم بهاوبازتربود،

یکرد .چونمعیر ازدیگر خلوتیان 
منکمکمالی نم 
روزی این رازراباوی درمیان نهادموازاوچندجفتجورابِپشمین خواستم .روزدیگر از
صبحدرانتظارآمدنمعیربودمودلمسختمیتپیدتاآنکهانتظارسرآمدواوازدردرآمدو
به اشارت به من فهماند که مطلوب حاضر است .با نهایت احتیاط خود را به گوشة خلوتی
باشتاببستهایراکهمحتویجورابهایپشمیبوداززیرجبهبیرونآوردهبه

رساندمومعیر
یگرفتم"(معیرالممالک.)99:8998،
منداد،گاهنیزازاومبلغیپولم 
"ناصرالدینمیرزادر8899هقبهحکومتآذربایجانمنصوبشد،ولی حتیدراینمقام
حکمران
نیزاز قید گرفتاریهای مالی آزادنبود .مسیقة مالی،ناشی ازدیرکردِ ارسالوجه،این  
جدید را در رخت پاره و مالزمانش را مستأصل و چشم به راه مستمری نگه داشته بود.
یگوید :درحدِ اعالی تنگدستی افتادهبودیم کهمژدهآوردند؛ حقوقماناز
ناصرالدین خودم 
یتواند میزان
تهران رسیده است .با کنجکاوی و امید بسیار بسته را باز کردیم؛ اما که م 
سرخوردگیمارادریابد؟وقتیکهباچنددوجینشبکاله،قیچیمخصوصبریدنسرشمع،
چینی،پارچهوازاین قبیل چیزها مواجهشدیم کههمهرابهقیمت گرانباماحسابکرده
یبایستسختخوشوقت
بودند.اگرمیتوانستیممبلغناچیزیازاینبابتازتاجریبگیریمم 
باشیم" (پوالك .)878: 8998 ،توصیف ناصرالدین از تنگ دستی خویش تا اندازۀ زیادی با
گفتهاند،دستکمدرزمینةمحرومیتاجتماعیاو،مطابقتدارد.
آنچهدیگران 
ناصرالدین شاهعالوهبرتنگدستی مالی ازنبودیک حامی قدرتمنددرکنارخودنیز رنج
یگیرد.
یبرد.نیازی کهدرکنارنیازهایفیزیولوژیکی،جزءنیازهای اساسیواولیهفردقرارم 
م 
شاید بتوان وابستگی ناصرالدین به امیرکبیر را نشأت گرفته از این خالء تفسیر کرد .سوءظن
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محمدشاهدرموردحاللزادگیناصرالدینوعنادآقاسیوزیر قدرتمندشاهعاملی شدهبودتا

ناصرالدینولیعهدمحبوبینباشدتاجاییکهپنجسالمتمادیدردورانکودکی،شاهولیعهدرا
برایشکلگیری

بهحسورنپذیرفته بود.کمبودهایعاطفیومالیوبیتوجهیپدرمانعیشد 
شخصیتاجتماعیدرناصرالدینشاهوهمراهبااضطرابوترس،موجبشکلگیریشخصیتی

خسیس در ولیعهد شد؛ شخصیتی که تا پایان عمر با او همراه بود .خساست باعث میشد،
ناصرالدین شاه از تقسیم منابع با دیگران خودداری کند و به همین دلیل در اعطای امتیاز و
برقراری حقوق مناسب برای والیان و حاکمان محلی و مسئولین کشوری امساك میورزید؛
دریغمنابعانگیزهایشدهبودبرایتمامکسانیکهمیتوانستندباقدرتخودخالهایناشیاز

کوتاهیپادشاهراجبرانکنند.ایشانبارأیخودوبدونضابطهبهاموالعمومیوداراییمردم
ضعیفدستدرازیوآنهاراچپاولکردهوبهدلیلنبودنقانونوروالرسمیدریافتحقوق،
برایکسبمنفعتبیشتردستبهدزدیوغارتمیزدند.ایندستدرازیهانهتنهاازنظر

مالیبهمردموسیستماقتصادیکشورضررهایزیادیزد،بلکهنوعیفرهنگخودمحوریو
خودخواهیرادرکشوررواجداد.فرهنگیکهدرآنهرشخصیاینحقرابرایخودقائل
شودکهبرایدستیابیبهمنفعتبیشتر،بدوندرنظرگرفتنحقوقدیگرانانجامهرکاریرا

اعتمادیوبیوجدانیدرفرهنگعمومیکشورحاصلاین


مجازبداند.درواقعگسترشبی
ویژگیشخصیتیشاهبود.

ب -رفع ناکافی نیاز احساس امنیت

ناصرالدیندرفساییپرتنشودرگیریرشدیافت،پدرومادرشهرکدامشخصیتیمستقل
واخالقوروحیاتی کامالً متفاوت داشتند.ناصرالدین ثمرۀ ناخواستة این وصلتناجوربود (
امانت .)97 :8938،اثرات منفی ناسازگاری این زوج نهتنها در ایام تلخ کودکی اوبلکه در
سراسرعمرشمشهودبود.شخصیتمتسادپدرومادرباعواملدیگری،ازجملهنزاعقومیبین
قوانلوودولو ،دستبهدستهمداد تاشخصیت ناصرالدین رابدوناحساسایمنی وامنیت
شکلدهد .ناصرالدین بهدلیل رقابتی کهبرسرمقاماو(ولیعهدی)وجودداشتازآرامش و
دنیاییکهبهاواحساسامنیتراالقاکندمحرومماند.ودرنتیجهدرجستجویامنیت،دربرابر
یکرد.
هرتغییریمقاومتم 
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تأمین ناکافینیازهای ایمنی درناصرالدین شاهازاوشخصی محافظهکارومقاومدربرابر
تغییر ساختهبود.باآن کهاوبهلزومتغییردرنظامسیاسی،اجتماعی،اقتصادی کشورآگاهبود،
ترسازعکسالعملجامعه،روحانیون،درباریها وازآنمهمتر؛ ترسمتزلزلشدنپایههای

حکومتشمانعازهرگونهاقدامیبود .دارالفنونراتأسیس کردولی اجازهپیشرفتآنرانداد
(ممتحنالدولهشقاقی .)72:8998،شورای دولت(وزیران)راتشکیل دادولی هیچگاه تشکیل
گشودنافقهای جدید اجتماعی -سیاسی رانپذیرفت .همچنین با

حکومتی مشروطهویا حتی 
وجوداینکهشاهازاولیناعسایفراموشخانهبود،احساسناامنیوترسازدستدادنعناصر
محافظهکاروهمچنین ترسازسستشدنپایههای تاجوتختشفراموشخانهرابهیکی از
بزرگترینمشکالتودشمنانشاهتبدیلکرد(تیموری.)99:8999،
برخیازافرادرواننژنداغلبدرجستجوبراییافتنحامییافردقویتریهستندکهبتوانند
بهاوتکیه کنندواحتماالًبه یک پیشوا خالصهمیشود .ناصرالدین شاهنیز ازاین قاعدهمستثنی
نبود،وی اولین قدمهابهسمتقدرتراباتکیه برامیرکبیر برداشتوبهپشتوانهنوری بهآن
استحکامبخشید.امیرنظامکهدربهسلطنترسیدنناصرالدیننقشمهیداشت،درهیبتیک
یکرد.امیرکبیرازهمانابتدایراه(حرکتاز
معلمویابهتربگوییم،پدربرایشاهایفاینقشم 
تبریز به تهران)ازروابطناصرالدین شاهبااطرافیانش گرفتهتارفتارهای شاهجوانرادرکنترل
خوددرآورد.وشاهنیزکهتاکنوندچارخالءحمایتیوکمبودهایعاطفیومالیبود؛قدرت
امیر کبیر رابهسانپدرخودپذیرفت .این احساسایمنی واعتمادبهنفستازهکهناشی از
حسورامیرکبیربوددررفتارشاهکامالًعیانبود.
درآغازکارشاه؛ همانندشاگردی پرشوربااشتیاق تنبهآموختنرموزِپیچیده حکومت
شتری پیداکرد،این ترتیب بهنظرششاقآمدو
یداد .ولی رفتهرفتهکهاعتمادبهنفسبی 
م 
دهاش بسی محدودتر از آن آمد که
یدانست در دی 
حیطه آنچه وی آن را حقوق سلطنت م 
یچونوچراآنرابپذیرد.
ب 
احساسناامنیونیازبهیکحامیهنوزدرناصرالدینشاهرفعنشدهبودکهامیرراازدست
داد .وی برای پرکردنخالءنیاز عزت نفسفرمانروایی رابهسبکواتکای قدرتخود
شروعکردولیبهدلیلعدمرفعنیازایمنیموفقنشدودوبارهبهدامانیکحامیپناهبرد؛ولی
این مرتبهحامی او(میرزا آقاخاننوری)نهتنهاموجباترشدوشکوفایی اووکشوررافراهم
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نکردبلکهپایهگذاراشتباهاتبزرگیدرادارۀکشورشد.نوریباترتیبدادنبرنامةسرگرمیو
تفریح شاه تا اندازۀ زیادی نقش اتابک وی را ایفا میکرد ،منتهی اتابکی نه چون امیرکبیر
منجمانوطالعبینانیاستخدامشدندتابرایهرکارروزانةشاه،حتیبرایماجراهای

سختگیر،

یاش ،ساعات سعد تعیین کنند .وابستگی شاه به نوری موجب شکلگیری شخصیت
عشق 
خرافاتی ولذتجو در اوشد .خصوصیتی کهبعدهاتأثیرات فراوانی درتصمیمات شاهونحوۀ
جبرانناپذیری بر

ادارۀ کشورگذاشت .درواقععدمرفعنیاز ایمنی درناصرالدین شاهتأثیرات 
آیندهکشورداشت.
ناصرالدینشاهاحساسناامنیوترسخودرابهدیگراننیزسرایتدادازجملهناایمنکردن
منصبصدارتبرای نوری؛ اینناامنی یا دستکماحساسناامنی تبعاتزیادی برای کشور
داشت .ازجملهاین که صدراعظمبهجای تمرکزبرادارۀ کشوردرفکرحفظ جانوجایگاه
وفرصتطلبان ایجاد میکرد .از

خود شده بودو این مسئلهفرصتمناسبی برای سودجویان 
جمله مهدعلیا مادرشاهکهبهدلیل احساسناامنی درشخصیت ناصرالدین شاهنفوذزیادی براو
داشت.باآن که شاهنسبتبهمادر خوددلخوشی نداشتولی بسیاری ازعزلونصبها،
یگرفت.کنت
قتلهاوحتی تصمیمات سیاسی وقراردادهاتحتتأثیر این زنبانفوذانجامم 
یخواند.
یمحاباومدبرباعقاید سیاسی استوار" (دوگوبینو )28،8997،م 
دوگوبینو اورا"زنی ب 
سفارتخانههای خارجی نیز ازاین مهم آگاهشدندوراهنفوذبرشاهراازاین طریق یافتند.

وعدماطمینانبهاطرافیانازناصرالدینشاهفردیسسترأیساختتاجاییکه

احساسناامنی
برایحفاظتازخودوتاجوتختشابتدانوریراصدراعظمبالعزلمعرفیکردوبعدازشش
هفتهبهدلیل اختاللیکهدرعهدصدارتاوپیشآمدهبوداوراعزلوخودزماماموررابه
دولتمستقلبرششوزارتخانهومجلس

دستگرفت(شمیم.)899:8978،تشکیلشورای
مصلحتخانهوبعداًصندوقعدالتهمگی ازتبعاتتصمیم شاهبرای کاهشقدرت یک یا
چندنفردرمقابلتاجوتختخودبود.ولی درنهایت بازهمناصرالدین شاهنتوانستبهاین
افرادواعسایاینمجالساطمینانکندوخودبهتنهاییقدرترادردستگرفت".درشماره
7صقرسال8878وقایعاالتفاقیهموکدااعالمشد((:رایعالمآرایهمایونبراینقرارگرفتکه
منصبصدارتعظماولوازمآنهمبهکلیازدولتعلیهایرانمنسوخشود))"(امانت:8938،
".)992درتالششاهبرایحفظاقتدارروبهکاهشخود،توسلبهسیاستاِعمالزوریگانهراه
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باقیماندهبود.اینرویهباخواستزودگذراوبرایاصالحاتبلندپروازانهتسادکاملداشت.
یشدواین رسمدیرینة پادشاهان
هرقدرکهعرصهبرشاهتنگترمیشدوی خودکامهترم 
یواسطه او را به تنهایی درمعرض بازخواست عموم قرار
ناایمن بود .اصرارش به حکومت ب 
یدادواورامسئولهرخبطبدفرجامِوزیران قلمدادمیکرد"(امانت .)829 :8938،ترسو
م 
ناامنیموجببیاعتمادیاوبهاطرافیانششدواینامرموجبدردستگرفتنکنترل

احساس
تمامی امور شده بود؛ حال آن که او توانایی کنترل و اداره تمامی امور را نداشت .ناتوانی
ناصرالدیندرادارهامورکشورمنجربهبروزمشکالتاقتصادیواجتماعیودرنتیجهنارضایتی
در کشور شد" .نارضایی روزافزون مردم به شکل شورش و تمرد و عدم توانایی دولت در
جلوگیری ازکمبودهای مستمر،قیمتهای گزافوناخوشیهای مسری؛ازاشتیاق شاهبرای
تحول سیاسی کاست .حال با سوءِظن به باقی ماندۀ مدافعان اصالحات و اصالحات
ینگریست"(امانت.)829:8938،
م 
درواقعترسازدستدادنقدرتواحساسناامنیمانعازتقسیمقدرتبادیگرانبودواین
خصلتعاملیبرایتشدیدروحیهدیکتاتوراوشدهواستبدادرادرفرهنگایراننهادینهکرد.
ترس ناصرالدین شاهبرای ازدستدادنتاجوتختشتنهاازوزرای قدرتمندنبود؛ بلکهاواز
یکردبااین تفاوتکهامکانگرفتنقدرتشتوسطایشان
جانبروحانیون نیز احساسخطرم 
یتوانستندبرای اوداشتهباشند؛ زیر سؤالبردنمشروعیت شاهو
کمتربودوتنهاخطری کهم 
تحریک مردم بود .ناصرالدین شاهنیز باعلمبهاین موضوعقدرتبیشتری نسبتبهقبلبرای
قدرتهای

ایشان قائلشدوسر آغازی برای اقتدارروحانیون درایران شد .عالوهبرروحانیون 
یآمدندوبرایجلب
خارجیبهخصوصانگلیسوروسیهازدیگرمنابعترسشاهبهحسابم 
رضایت ایشان از هیچ اقدامی کوتاهی نمیکردند .این احساسناامنی درمواقعی چنانبرشاه
یگرفت.مثالًاحساسناامنیدراثرترورنافرجام
عاقالنهایم 

یگذاشتکهتصمیماتغیر
تأثیرم 
با بیان وخط و نشانهای کشورهای خارجی؛ شرایطی رابرای ناصرالدین شاهفراهمآوردهبود
کهحاضرشدخودوکشوررابهتحتالحمایگیانگلستاندرآورد.وازبریتانیامیخواستکه
«خواهازطریقعهدنامه،یاتحتحمایتگرفتنایران،یاوعدهیاریبهایراندرصورتتجاوز
یگوید :چنانچه بریتانیا
یکی از دول اروپایی »تعهدی را به ایران بدهند و در خاتمه م 
کهحکومتایرانبهتمامخواستههایانگلستانگوشفرا

خواهشهایاورابپذیرد،شکنیست
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خواهدداد.
شایدتکیهبهامیرکبیربرایجبرانخالءاحساسناامنیمیتوانستبرایدولتوملتمفید
باشدولیپرکردناینخالءباتکیهبرافراددیگرازجملهنوریومهدعلیاویادرمواقعی
هایخارجیمنجربهتصمیمگیریهاییشدکهمنافعکشور،شاهومردمراباچالش

سفارتخانه
مواجهکردودردرازمدتتأثیراتبدیبرکشورگذاشت.
وابستگیشاهبهنوریازاوفردیهوسران،لذتجووخرافاتیساخت(زرینکوب:8929،
)227واینخصایلشاهراازانجامامورکشورمثلنظمدادنبهاموروبرنامهریزیبرایحل
مسائلومشکالتدورکردهبود.احساسناامنیشخصیتیمحافظهکارومقاومدربرابرتغییرات

ایکهسعیمیکردازافرادصاحبایدهوآگاهدوری


برایناصرالدینشاهساختهبود.بهگونه
کندتامبادابرافکارخودواطرافیانشتأثیرگذاشتهواندیشهتغییردردربارنفوذکند،حتیاگر
عزیزترین فرزندانش سخنی در اصالحات میراند از نظرش میانداخت و به خاك تیرهاش
مینشاند(کرمانی.)822-33:8999،اوکهروزگاریخوددانشجویانرابرایکسبعلمبهاروپا

میفرستاد بعداز اینکهبادیدگاههایاصالح طلبانهآنهامواجهشد،سفر بهاروپاراممنوع

کرد.ترسازدستدادنتاجوتختچناناورامحافظهکارکردهبودکهباوجودشخصیت

مستبدودیکتاتوریکهداشتازتبعاتتصمیماتشبررفتارصاحباننفوذوقدرت،هراسانبود.
برایتغییرسیستمآموزشیوقساییازعکسالعملروحانیونواهمهداشتوبههمیندلیلآن
را به تعویق میانداخت .برای اصالح امور مالی و سیاستهای پولی کشور نگران بازخورد
سفارتخانههایخارجیبودوبرایتنظیمامورمالیاتی،دلواپسنارضایتیدرباریانوصاحبان
هاونگرانیهایناصرالدینشاهمانعیبودبرایاصالحامورمملکتیو

قدرتبود.همینترس
تنظیماموراداری،ودرنتیجهبیسروسامانیدرکشوررادرپیداشت.
بینظمی و اغتشاش در امور ،مانع دستیابی کشور به توسعه اجتماعی اقتصادی و ایجاد

امنیتورفاهمدنیبرایمردمشدواحساسبیاعتمادیوناامنیرادربینتودهمردمرواجداد

درنتیجهمردمبهسمتگروههایاجتماعیکوچکترسوقپیداکردند .این گروههای بسته
گانهستیزی ودرنتیجه
اجتماعی سازگاری باخودیها وتبعیض علیه دیگران راتوسعهدادهوبی 
)،ارزشهای

مقابلهباآموزههای آنهاراگسترشدادند .تمایل بهتبعیض علیه دیگران (بیگانگان
عمدهای همراهکرد وباافزایش الزامات برانتخابفردی وظهور
بقاءرابااثرضدشهروندی  
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نگرشهایضدانسانگرایانهفرآیندتوسعهدرکشوربهتأخیرافتاد.

پ -خالء عاطفی مانع ارضای نیازهای اجتماعی و عشق

باآن کهنیازهای ایمنیناصرالدینشاه بهطورکاملرفعنشدهبود،ولی باتکیه براریکه
قدرتواخذحمایتازامیرکبیرونوریواطمینان ازاستقرارحکومتتاحدودینگرانیهای
ایمنی دورانولیعهدی وسالهای اولیه سلطنتراکنارگذاشتونیازهای اجتماعی وتعلقاو
قدمهای رفعنیاز
یتوانازاولین  
یدریغ اوبهجیران،سوگلی ناصرالدین رام 
ظاهرشد.عشقب 
،بهروالعشقهایعصر

عشقوتعلقبرایشاهجوانبهحسابآورد".دلبستگیشاهبهجیران
نوین،وبرعکسزندگانیِ جمعی حرمسرا،فردی وخصوصی بود.مِهرجیران برای شاهشاید
نهای از
تجسمنوعدیگری ازخانواده،همسرو فرزندبودکهدرپسصورتظاهرشاهانه ،قری 
زندگیعادیبهاوعرضهمیداشت"(تاجالسلطنه.)88:8998،واگذاریتماماختیاراتبهنوری
یتوانثمرۀ همین دورۀ شخصیتی ناصرالدین شاهدانست.پسازاحساسامنیت نسبی
رانیز م 
حالشاه ،ایران بهدنبالبرآوردهکردننیازهای عشقی وتعلقخودبرآمدهبودواین نیاز چنان
برایاواهمیتداشتکهحاضرشدتمامیاختیاراتادارۀکشوررابهصدراعظمخودواگذار
کند.ولیایندورانخوشیوسرمستیبرایاودوامنداشتوپسازمر چهارفرزندجیران،
خوداونیز درحالی کهناصرالدین شاهبربالین اونشستهبودجانسپرد و این مرحلهاززندگی
شاهنیزناتمامماند.ناصرالدینشاهتاواپسینلحظاتعمر،عشقخودبهجیرانراازیادنبرد.
بعدازمدتیسوگواریبرایجیرانشاهبرایپرکردنخالءوابستگیوتملقخوددستبه
اقدامهاییزدکهدرتاریخبارهابهسخرهگرفتهشدند.عالقهوافربهیکگربهبهنامببریخانو

بعدازمر

بهپسربچهزشتروییبهنامملیجکازتالشهایناصرالدین

اووابستگی عاطفی 

شاهبرایپرکردنخالءهایعاطفیاوبود.
ساختارزندگیناصرالدینشاهبهگونهایبودکههیچگاهنتوانستعلقههایخانوادگیخود
باازدواجهایمکررومتنوعبهدنبال

رادرچارچوبیکخانوادهبرآوردهسازدبهگونهایکه
پر کردن خالء عاطفی خود بوده است ،تا شاید خانوادهای که در ایام کودکی نداشته را
بسازد.کتاب اسفاراوپراستازشعرهایی کهدرغمیار ودرجستجوی معشوقسرودهاستو
ایننشاندهندهعقیمماندننیازهایمربوطبهعشقوتعلقدرویاست.مشکلیکهتاپایانعمر
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باقیماندوباعثشدکهشاه،زمانزیادیرابرایرفعایننیازصرفکند.مرتفعنشدننیاز
عشق و فراهم نشدن شرایط برای ایجاد یک خانواده منسجم با معیارهای امروزی و نداشتن
گروهی از دوستان همتراز و همفکر ،نیاز تعلق خاطر و تعلق اجتماعی را در ناصرالدینشاه
برآوردهنکردواین کمبوددرناصرالدینشاهازاوفردیخودشیفتهساختکهباتظاهربه
دانایی،همنشینیبامتملقین،بدبینیوهمچنینمقاومتدربرابرتغییر،روندنوسازیواصالحات
راباچالشهایزیادیمواجهساخت.ازآنجاکهتنهابامتملقینوچاپلوسانمعاشرتداشتو
کردبابیاطالعیازاوضاعکشورادارهامور


ازافراددارایاراده،فکروآگاهبهاموردوریمی
رابهافرادناالیقسپردهبودودرنتیجهروندنوسازیوتوسعهاقتصادی– اجتماعیرامتوقف
ساخت.
د :ناصرالدین شاه در جستجوی احترام و عزت نفس

پس ازتجربههایعشقوارضاءنسبیتعلقخاطرناصرالدینشاهکمکمبرایرفعنیازهای
احساسیکهبهدلیلبیمحبتیوالدینوبیتوجهیایشاندرایام

عزتنفسخودآمادهمیشد.
کودکی،ریشههایضعیفیداشت.
عدمرفعکاملنیازهایحمایتی،ایمنیوتعلقدرایامکودکیموجبشدناصرالدینآماده
همچنینروابطخاصخانوادگیاشاورااز

پذیرشاحساسارزشمندیوعزتنفسنشود .
نوازشومحبتمحرومودرنتیجهویباعزتنفسپایینیواردمراحلدیگرزندگیشد .در
ایامسلطنتوپسازرفعنسبینیازهایقبلیاکنونرفعنیازعزتنفسبرایاوالزامیشد،ولی
باتوجهبهریشههایضعیفایناحساسبرایرفعایننیازقدمبهراهاشتباهیگذاشتونهتنها
نیازخودرابهطورکاملرفعنکردبلکهزیانهایزیادیبهکشورواردکرد.
برکناری و قتل امیر کبیر را شاید بتوان اولین قدم ناصرالدین شاه برای ارضاء نیاز عزت
نفسشدانست.شاهدرابتدابرایاثباتقدرت،کفایتوبرتریخوددستبهخلعامیرزد"،او
کهنظارتامیردراحوالخودوازامرونهیاودرالزاممصلحتملکیناخرسندبود،ظاهرا
عزلویراموجبتأمیناستقاللشخصخودیافت"(زرینکوب.)227:8929،پناهندگیامیر
هااحساسناامنی،بیاعتمادیوعدماستقالل

بهسفارتخانههایخارجیومخالفتاینقدرت
رادراوتقویتکرد ".تردیدی نیستکهسوءظنو احساسناامنیعاطفی ،سرانجاماورابه
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سویمادرشکشیدوراضیشدوزیروولیپدرگونةخودراازمیانبردارد.اگراطرافیانشاه
فقطبراینبودندکهامیرراازمقامخودخارجکردهودرگوشهایبنشانند،ولیشاهبهقدری

ترسیده بود که به این مرحله اکتفا نکرده و تا وقتی که او را نکشت ،شب خواب راحت
نمیکرد"(امانت.)899:8938،

عصرمیرزاآقاخاننوری(جانشینامیر)مظهراعالینارساییهابود.نوریباظرافتوخوش
کردوروحاعتمادبهنفسدراومیدمیدواینکلید

محسریخودناصرالدینراسرگرممی
موفقیتصدراعظمبود.ویمنظریازاطاعتوسرسپردگیودلنگرانیدرخصوصخوشیو
سالمتشاهرامتبحرانهمیپرورانید (امانت .)822:8938،شاه نیزازوضعموجودراضیبودو

میتوانست قدرت را خود در دست داشته باشد تا به نیازهای عزت نفس خود جامه عمل

بپوشاند.
از ایندورهبهبعدوبهخصوصپسازترورنافرجامناصرالدینشاهتوسطبابیانوقلعو
قمعآنان،قدرتشاهروزبهروزبیشتروموقعیتنوریتسعیفمیشد .عزل وقتلامیر،تبعید

عباسمیرزاوقلعوقمعبابیان،پیروزیبرساالردرخراسانبهخصوصدربرابرمقاومتدو
قدرتخارجیومخالفتایشان؛اعتمادبهنفستازهایبهناصرالدینشاهبخشیدوبهاینفکر

افتاد که بهاتکاینیروینظامیدعاویارضیایراندرهراترابهکرسیبنشاند .اقدامی که
دولتانگلستانرابرآشفت .بریتانیاازدیربازدربرابراستیالیایرانبرغربافغانستانبهدلیل

مالحظات امنیتی هندوستان ،ایستادگی به خرج میداد .این دعوی تازه ایران موجب بروز
اختالفاتیمیانایرانوانگلستانشدولیدرنهایتباعقبنشینیایرانپایانیافت .واگذاری
هراتطیقرارنامهپانزدهمربیعاالول8893غرورشاهراخدشهدارکردوناصرالدینشاهبرای
جبرانحیثیتازدسترفتهبهسمتحمایتازشیعیانعثمانیوایرانیانبغدادقدمبرداشت.
همچنین وی با تشکیل اردوی نظامی در سلطانیه برخالف مشکالت فراوان ،صرفاً به خاطر
ونشاندادنقدرتوعزتنفسبرتصمیمخودپافشاریمیکرد؛تااورا

بازگرداندنحیثیتش
درچشممردمشازتهمتبهسسترأییبرهاند.اردو کشیشاهبهسلطانیهکههزینهگزافی
برایدولتوروستائیانبههمراهداشتودروضعیتبداقتصادیکشورصورتگرفتیکیاز
هایخودخواهیوسهلانگاریناصرالدینشاهبود.

نشانه
درقسیههرات ،شاهاحساسرسالتیتاریخیمیکرد درحالیکه جنگباانگلیسهیچ
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مالیاتهایجدید،مسیقهوکمبود،ناامنیوآشوبعمومی.

سودیبرایکشورنداشتمگر
تالش ناصرالدین شاه برای رفع نیاز عزت نفس ،احساس کامیابی و احترام به خود در قسیة
ایبهنوریمینویسد«:انسانبهقولعوامیک


درنامه
جنگباانگلیسنمودبارزیداشت .وی
روزبهدنیاآمدهاستویکروزهمخواهد مرد.اینشعرهمخیلیمعروفاست،یکمرده
بهنامبه/زدوصدزندهبهننگ»جنگهراتبهگفتهخودناصرالدینشاهنزدیکدومیلیونو
نیم تومان هزینه داشت به غیر از مطالبه خسارت از طرف انگلیس ،اشغال اهواز و بوشهر و
بسیاریزیانهایجانی،مادیومعنویدیگر (امانت.)983-923 :8938،خسارات تحمیلشده
بهکشوریضعیفوقحطیزدهکهوباودیگربیماریها ،بیشترمردمفقیرشراازپادرآورده

بود،نشأتگرفتهازشخصیتشاهیبودکهبهجایعقلومنطق،هویوهوسبرتصمیماتاو
حکمفرمابود .پس از شکستدرجنگباانگلستاندرهراتوجنوبایران ،شاهبااحساس
سرخوردگیمواجهشدهبرایجبراناینضعفکهدربینمردماوراناتوانوبیتدبیروضعیف
نشانمیدادبهقساوتوشدتعملروآوردودرایندورانشاهچندیناعداموقتلفجیعبرای

مجرمانمختلفصورتدادوبرایآرامکردنآشوبدروالیاتبهمجازاتهایعبرتانگیز
دستزدبااینحالقبحقدرتشاهشکستهشدودرچشممردماقتدارخودراازدستداد.
شورشو غارتهای بعدینشاندهندۀاینمسئلهبودوبرای کنترلاوضاع دولتمستبدترو
دیکتاتورتر از قبل شدوارعابوترسو خفقانایجاد شده دراین ایاممانعایجاداحساس
مدنیدرمردممیشد.تحقیروخواریشاهوصدراعظمومردمایراندربرابرانگلیساز

آزادی
دیگرنتایجاینماجرابود.
نفسپایینناصرالدینشاهازاوشخصیتیبیمسئولیت،بیتوجهبهآیندهوخودخواه

عزت 
ایاززندگیبهسرمیبردکهبرایارضاءنیازعزتنفسخود

ساختهبودواکنوناودرمرحله
تالش میکرد .لکن برای رفع این نیاز بدون آینده نگری و با بیمسئولیتی اعمال و رفتار
ایازاوسرمیزدکهتبعاتسنگینیبرایدولتوملتایرانبههمراهداشت .فقر،

بوالهوسانه
ترس،بیاعتمادیوازدستدادنعزتنفسمردمایران ،تنهاتعدادیازاثرات عزتنفس

پایینناصرالدینشاهبرایرانومردمبود.
باسرنگونیامیرکبیرکهاولینقدمشاهبرایدستیابیبهعزتنفسبودنهتنهاراهاصالح

وپیشرفتکشوررابستبلکهمسیریراکهامیربرایاقتدارشاهوشکلگیریدولتیمقتدر
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مهیاکردهبودبهانحرافکشید.بابرآوردهنشدناحساسنیازاحتراموعزتنفسدرناصرالدین
شاه ،اوبرای جبراناین خالءمستبدترازقبلبهسمتایجادترسوخفقاندرجامعهسوقپیدا
کرد .محدودیت بر انتخاب مستقالنه مردم و استبداد ،تمایل به ارزشهای ابراز وجود را در
روابطبینفردیدراولویتپائینیقراردادواحساسرضایتازخودوزندگیرابهمیزانقابل
توجهی کاهشداد.استبدادومحدودیتهای وجودی عصرناصری گرایش بهآزادی انسان،
تاکیدبرارزشهایابرازوجودوعقالنیترابهچالشکشیدودرنتیجهمسیرحرکتکشوربه
سمت توسعه انسانی سوق پیدا نکرد .همچنین تبعات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی جنگ
انگلستاندرهراتواردوکشیسلطانیهآنچنانزیادبودکهکشورراازتوسعهاقتصادیو
اجتماعیونوسازیدورکردهومسیردستیابیبهتوسعهانسانیرامسدودکرد.


ت -ناتوانی در ایجاد انگیزش
شخصیتناصرالدینشاهبامجموعهایازکمبودها،محرومیتهاونارضایتیهاشکلگرفت

و ارضاء نسبی نیازها نتوانست از او انسانی کامل و آزاده بسازد .ناصرالدین شاه در مرحله
نداشتبهگونهای

فرانیازها ،تواناییهایخودراکشفکردهبودولیچونامکانرفعنیازهارا
دچارعقدهیوناشدهبود.عقدهایکهبرآمدهازترساوازناشناختهها ،مسئولیتووظایفاین

سطح ازآگاهیدراوبودوحاصلاینوضع روحیشاهدوریاو ازاصالحات و در نتیجه
استبدادبیشتربود.
یلسستشدنشوروشوقاولیةشاهبرایاصالحاترامیتواندررفعنیازشاه

یکیازدال
بهاستحکاموتثبیتقدرتشدید.درواقعدرآنبرهةزمانیشاهاحساسامنیتوعزتنفسرا
بهدستآوردهبودولیایندستیابیسطحیونوپابودلذاشاههنوزآماده ورودبهمرحله

خودشکوفاییودستزدنبهخالقیتوابتکارنبود.عالوهبراصالحاتکهمیتوانستساختار
سیاسی،اقتصادی،فرهنگیکشوررابهبودبخشدومشکالتشخصیتیناصرالدینشاهمانعآن
یکفایتی شاه و از
شد؛ میتوان به ایام قحطی در دوره ناصری نیز به عنوان یکی از نتایج ب 
لگیریفرهنگعمومیایرانوموانعتوسعهدراینکشوراشارهکرد" .قحطیو
ریشههایشک 
وبای سال  8827ق ،در ادامه قحطیها و بیماریهای واگیردار بسیار دیگری که از پیامهای
تدبیریشاهوحکومتبودوهربارشمارکثیریازمردمرابهکامخودمیکشیدواثرات


بی
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پایداریبراقتصادکشورمینهاد،همچونبرهانقاطعیبرفقداناساسدرتدبیر امورجلوه

میکرد"(طباطبائی.)99:8929،

قحطی بزر

8893-8882هجری شمسی( 8272تا 8278میالدی) باعث تلفات جانی

فراوانیدرایرانشد.برطبقبرآوردهاحدودیکدهمجمعیتایراندراینسالهاازگرسنگی
مردند(افشار.)783:8979،پروفسورشوکواوکازاکیدرخصوصقحطیسال8893شاظهار
کردهاستکه":عاملِاصلیقحطیسال8822قبروزدوخشکسالیپیدرپیبود،امااینبال
بههیچ وجهکامالًنتیجه بلهوسی طبیعت نبود؛ بخشبزرگی ازمسئولیت این رویداد ناگواررا
یتوان ،واقع بینانه ،متوجه مقامات باال ،مالکان ،سوداگران غله و برخی روحانی نمایان که
م 
دستاندرکاراحتکاروسوءاستفادهازاوضاعبهنفعخودبودند،شناخت.همچنین ،حکومت

مرکزی وحکاموالیات ونواحی ،کهتدبیر واقدامِمؤثری برای اصالحوضعدرکارنیاوردند،
سزاوارنکوهشاند"(اوکازاکی.)98:8998،

دراینبلیه
قحطیموجببروزبیماریومر ومیر،پایینآمدنعزتنفسواعتمادنفسافراد،فساد
یاعتمادی دربین مردم،احساسناامنی ،گسست
اخالقی– اداری ومالی درجامعه،گسترشب 
یسوادی،مهاجرتنیروی کاروسرمایهوصدهامشکلدیگر شدکههمگی
طبقاتیوقومی،ب 
ازتبعاتضعفهای شخصیت ناصرالدین شاهوکاملنشدنمراحلرشدشخصیت وی بود،
ناتوانیناصرالدینشاهدرکنترلبحرانقحطیشکافهایاقتصادی،اجتماعیبزرگیدرکشور

ایجادکردکهنوسازیوتوسعهاقتصادی–اجتماعیودرنتیجهتوسعهانسانیراسالهابهعقب
راند.
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نتیجهگیری
دراینمقالهباتحلیلشخصیتناصرالدینشاهطبقالگوینیازهایآبراهاممازلوبهضعفها
و کمبودهای شخصیتی او و ریشههای آنها پی برده وتأثیر این ویژگیهای شخصیتی بر
تصمیماتورفتارهایشاهدرادارهکشوربراساسنظریهاینگلهارتبررسیوایننتیجهحاصل
زندگیاشبهطور کامل رفع

شدکه هیچیک ازنیازهای اساسیناصرالدینشاهمتأثرازمحیط
محرومیتهای ناشی از آن شخصیت بیمارگونه برای او رقم زد ،شخصیتی که تبعات

نشده و 
رفتاریآنتأثیرمستقیمیبرعدمنوسازیودرنتیجهعدمتوسعهانسانیدرکشورداشتهاست.
درواقعتأثیرناصرالدینشاهبرتوسعهنیافتگیایرانطیدومرحلهقابلبررسیاست:
بیارادگی،
بیاعتمادی ،احساس ناامنی  ،
 .8اعتماد به نفس پایین ،مسئولیت گریزی ،ترس  ،
خودشیفتگی و دهها خصوصیت منفی دیگر در این فرد مانع از انجام اصالحات و نوسازی در
کشورشد.باآنکهاوفردمستبدیبودوبسیاریازرهبرانمستبدجهانهمانندمائو،رضاشاهو
داشتهاند ،لکن ناصرالدین
آتاتوركدرنوسازی وتوسعهاقتصادی کشورخودنقشپر رنگی  
بودکهمانعشکلگیری شخصیتی قوی بهعنوانیک

شاهاسیر ضعفهای شخصیتیفراوانی 
رهبردراوشدهبودودرنتیجهتوانادارهکشوروهدایتآنبهسمتجلورانداشت.بسیاری
ازاولینهادرزماناوبهایرانواردشدولیباتوجهبهشخصیتبدبینوترسوییکهداشتمانع
گسترش و بسط ارکان توسعه در جامعه شد .در زمان او اولین دانشگاه(دارالفنون) در ایرانراه
اندازی شدو در ابتدا نیز از مشوقان و طرفداران این پروژه به همراه اعزام دانشجو به اروپا برای
آشنایی بیشتر با علوم غرب بود .لکن ترس او از گسترش افکار آزاد و وارد شدن خللی در
عرصة سلطنتبهمرورموانعیبرسرراهفعالیتوپیشرفتآن ایجادکرد.ناصرالدینشاهاولین
شاه ایرانیبودکهبانظامپولیغربآشناشدواولین چاپاسکناسوگشایشبانکدرزمان
ضعفهای شخصیتی او مانع از ایجاد یک شبکه پولی و بانکی

او صورت گرفت .ولی باز هم 
سالم و رشد اقتصادی در کشور شد .او با خصیصه ترس و فقدان اعتماد به نفس ،نظام بانکی
زمیندارانبزر وسرمایه
کشورراتسلیمقدرتهایخارجیکردوبهدلیلنگرانیازتقابلبا 
دارانوقتجرأتقانونمندکردننظاممالیاتیواقتصادیکشورراپیدانکرد.ترساوازقدرت
روحانیونمانعمقابلهوایستادگیدربرابرایشانبود،برایمقابلهبافسادقساییقوانینیبراساس
قوانین اروپایی وضع و ابالغ کرد لکن به دلیل مخالفت روحانیون نتوانست آن را اجرا کند.
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مقاومتدربرابراصالحاموراداری،اقتصادی،قسایی،آموزشیوازهمهمهمترسیاسی،همگی
ناشیازترسیبودکهشاهنسبتبهازدستدادنقدرتشداشت.
بیبرنامگی ناصرالدین شاه نابسامانیهای اقتصادی و
مسئولیتگریزی و  

یکی از تبعات 
بیعدالتیاجزایحکومتبودکهخودموجبتنزلپولوگرانیارزاقوهمچنینهرجومرج

میدادو
و ناامنی شده بود؛ شرایطی که کشور و به خصوص تهران را در آستانه شورش قرار  
قرارمیداد؛وضعیتی

همچنینقشونوسپاهرامصلحوبرایمقابلهباشورشاحتمالیآمادهباش
بهگونهایجامعهراپذیرایاستبدادحکومتیکرد.

کهمیتوانگفت
بیسوادی ،فساد در همه انواعش ،واگذاری بخشهایی از کشور ،انواع
قحطی  ،

فقر ،
دولتهایخارجیو...درکل،عقبماندگیدرتمامیابعادرا،میتواناز
قراردادهایننگینبا 
دیگرتبعاتشخصیتمسئولیتگریزناصرالدینشاهدانست.
 .8اقداماتناصرالدینشاه،راهنوسازیوتوسعهاقتصادیواجتماعیرابرکشوربستو
شرایطی ایجاد شد که مردم بیش از آن که به نیازهای معنایی تمایل نشان دهند ،گرایش به
نیازهای مادی پیداکردند و این فرهنگ خود مانعی بود برای توسعه انسانی ،تحول در زندگی
بیسوادی و تأکید مردم بر
اجتماعی و در نتیجه حرکت به سوی دموکراسی؛ فقر ،ناامنی و  
ارزشهایمعطوفبهبقاونگرشهایسنتیراحفظکردوتقاضابرایآزادی،حاکمیتمسئول
پاسخگویی نخبگان حکومتی را خاموش گذاشت .و در نتیجه ایران
و کنش برای تسمین  
ارزشهایمعطوفبهبقاءوسنتهاباقیماند.

جامعهایبافرهنگمؤکدبر

بیاعتمادیدرمیانتودهمردم،عدمرشداقتصادیمانعی
عالوهبراحساسناامنیوگسترش 
شد برای رشد طبقه متوسط که به تفکر مستقالنه عادت دارند و موجب تحول در ارزشها و
انگیزههای تمام سطوح جامعه می شوند .با به خطر افتادن نیازهای معیشتی و نظم ،تمایل به

آزادی،خودگردانیوابرازوجودبهنیازهایفرعیوغیرضروریجامعه تبدیلشدندوتوسعه
انسانی به چالش کشیده شد .در نتیجه باورهای مذهبی و پیوندهای خانوادگی بیش از پیش
اهمیت یافت در این شرایط ترس و احترام به اولیای امور و حرمت نهادن به مراجع قدرت
موجب پرهیز از کشمکشهای سیاسی شد .تأکید بر همنوایی اجتماعی و روابط سنتی به جای
بیاعتمادیدرمیانمردمشدو
توفیقفردیمنجربهبروزاختالفاتفرهنگی،کوچکاندیشیو 
بیبهرهماند .
جامعهبرایایجادنهادهایاجتماعیبزر وپیچیدهازکاراییالزم 
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بیاعتمادی را از شاه ایران به مردم منتقل و همان
استبداد ناصری احساس ناامنی ،ترس و  
ترسها،
ویژگیهای شخصیتی بیمارگونه شاه را در فرهنگ ایران وارد کرد .فرهنگی که  

ارزشهای عقالنی و ابراز وجود در آن شده و با توسعة

کمبودها و محرومیتها مانع رشد 
بیتوجهی به
اجتماعی ،اقتصادی و در نتیجه توسعه انسانی و سیاسی فاصله زیادی پیدا کرد  .
ارزشهایابرازوجودمانعیبرایتوسعهانسانیدرایرانشدوازآنجاکهیکجامعه

آزادیو
توسعه یافته نمیشود مگر آنکه مردمان جامعه توسعه یافته باشند و خود جامعه را به سمت
توسعههدایتکنند؛درنتیجهتوسعهدرایرانمحجورماند.
احساس ناامنی و ترس موجب تأکید بیشتر بر قدرت به جای اقتدار شد ،و همین مسئله راه
آزادیو دموکراسیدر زماناو رابست.درواقعترساومانعیبرایآزادیمردم شد؛ورشد
شخصیتآزادهوآزادگیدرفرهنگایرانمدفونماند.
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