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 کتاب  ایده محوری .1-2

 رکشو دو نخبگان تعامل و کارکرد «ژاپن و ایران در تجدد تحقق» کتاب محوری ایده
م قرن نوزده .است غرب تحوالت و تجدد مسئله با نوزدهم قرن دوم نیمه در ژاپن و ایران

که اوضاع جدیدی چرا ،هایی همچون ایران و ژاپن استمقطع مهمی در تاریخ کشور
د به وجوالمللی و نقش عوامل خارجی برای این کشورها همچون ارتباط با محیط بین

در ژاپن و  1. حوادث نیمه دوم قرن نوزدهم مصادف با مقطع تاریخی دوران میجیآیدمی
ن ناصری در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این دوران آشنایی با رخداددورا

شد به غرب در هر وها و آمدها، مجالت، سفرنامهطریق کتابهای غرب و آثار تجدد از
ی واقع تالش براهای جدید سیاسی، آموزشی و درافتد. ایجاد سازماندو کشور اتفاق می
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های اساسی چون فرهنگ، سیاست و اقتصاد توسط بانی و نهادکردن و نوسازی منهادینه
ها در رغم مشابهتها علیها و این رخدادولی سرانجام این تکاپو ،گیردنخبگان انجام می

رسوم در میان دو جامعه به نتایج  و آداب و میان دو کشور و وجود عناصری چون باورها
مهم در  یر اصلی وعنوان متغنخبگان به ،لممسطورد. بهشوو تأثیرات متفاوتی منجر می

ت های مدنی و مشارکمحرومیت توده مردم و فقدان نهاد به فقر وتوجهبا ویژهبهاین مقطع 
 .هستندمردمی دارای اهمیت راهبردی و کلیدی 

 مخاطبین اصلی کتاب  .1-3

ک نگاه ی این کتاب به بررسی رویکرد نخبگان با مدرنیزاسیون در ایران و ژاپن پرداخته و
های مندان به مباحث توسعه در رشتهتاریخی به مسئله توسعه دارد، در نتیجه عالقه

توانند مخاطبین اصلی این کتاب باشند و داشتن یک حداقل اطالعات مختلف، می
 تر این کتاب مفید باشد.تواند در مطالعه دقیقتاریخی از دوکشور ایران و ژاپن می

 محتوای کتاب معرفی .2

ورت ص. در فصل اول نویسنده بهاستگیری امل مقدمه، چهار فصل و نتیجهکتاب ش
بی گرایی در ارزیاکند و  به موضوع نخبگان و نخبهاجمالی نظریات توسعه را مطرح می

ها و ای که در تمامی جوامع فارغ از باورها، قومیتعنوان شاخصهها، بهتحوالت و رخداد
خی نویسنده جغرافیای تاری ،کند. در فصل دومشاره میهای گوناگون وجود دارد، اپیشینه

کشور ژاپن و حوادث نیمه دوم قرن نوزدهم که مصادف با دوران میجی در ژاپن است را 
دهد. در فصل سوم جغرافیای ایران و دوران ناصری مورد بحث قرار مورد بررسی قرار می

های دوم و سوم با ر فصلی دو کشور دشدههای مطرحلفهؤگیرد و در فصل چهارم ممی
 شود.گیری مینتیجه سپس و هم مقایسه

 

 فصل اول: نظریات توسعه

های دیرینه در جوامع و تغییر و دگرگونی و رخدادی به نام توسعه یکی از دغدغه مسئله
گذار بوده است. در مورد مفهوم موضوع مهمی برای صاحبان اندیشه و نخبگان تأثیر
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نظر وجود ندارد و سرآغاز آن را از آن اجماعی در میان اهلِتوسعه، تعریف و مختصات 
 اند. اوایل قرن بیستم و حداکثر از قرن نوزدهم دانسته

اولین نظریات توسعه در چارچوب نظری علم اقتصاد و نوسازی ابراز شده است. اما نگاه 
خاطر  نها را مشخص و همچنیپردازیها در نظریهها و نقصانتاریخی کاستی - تحلیلی

توان اقتصادی و کمی داشته باشد و نمیرویکرد  تواند صرفاًکند که توسعه نمینشان می
توجه بود. مکتب نوسازی ثر است، بیؤاقتصادی که در عرصه اجتماع مبه مقوالت غیر

ر اندازهای توسعه دهای مختلف علمی برای بررسی چشمسوی رشتهتالش مشترکی از
مکتب نوسازی بر این باورند که کشورهای جهان سوم برای  . محققاناستسوم  جهانِ

های غرب را اقتباس های سنتی خود را کنار گذاشته و ویژگیشدن باید ویژگیمتجدد
المللی و زمره عوامل بینکنند. در نظریه وابستگی اساس موانع پیشرفت، بیرونی و در

نامتعادل و ویرانگر و نوع روابطی اساس آثار این نظریه بر ،واقعشود. درجهانی تلقی می
د آمد، وجوهکه میان کشور های استعمارگر و مستعمرات و یا کشورهای مرکز و پیرامون ب

 دیلتبدولت به نظام جهانی  - استوار است. در مکتب نظام جهانی واحد تحلیل از ملت
ات این تغییر شوند وجوامع دچار تغییر می ،ادغام در این نظام جهانی فرآیندشود. در می

اساس جایگاه هرکشور در این نظام رقم توسعه بریافتگی و یا عدمصورت توسعههب
 خورد.می

ها و روابط میان رای از علل، متغیحجم گسترده ،تغییر و چگونگی تحوالت فرآینددر 
رین آفثر و نقشؤم ،تاریخ از بازیگران و عوامل داخلی و خارجی در یک گستره طوالنی

به مختصات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی خود روندی مختص توجهای بار جامعهاست. ه
دیگر ارائه یک برنامه توسعه که همه عبارتکند. بهتوسعه طی می فرآیندبه خود را در 

ک توان واقعیات یگاه نمیکشورها از آن پیروی کنند، امری دشوار و ناممکن است و هیچ
 مفاهیم جوامع اروپایی انطباق داد. ها و نظریهجامعه شرقی را با 

ای در مطالعات و ست که از جایگاه ویژهگر نخبگان و منشاء اجتماعی آنهاموضوع دی
صورت مکتبی در به این امر کهآنجا شناسی برخوردار است، تاتحقیقات جامعه

برابر یگر ها با یکدانسان ،گراییآمده است. بر اساس نظریه نخبهشناسی سیاسی درجامعه
براساس این  واقعنیستند، بعضی بر بعضی دیگر برتری دارند، خواه ذاتی یا اکتسابی. در
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جامعه به گروهی اقلیت قدرتمند و گروهی اکثریت که فاقد قدرت هستند، تقسیم  ؛نظریه
 شود.می
 

 فصل دوم:جغرافیای تاریخی ژاپن
از مساحت درصد  13کیلومتر مربع است.  311121ای  با مساحت ژاپن کشوری جزیره

. استمتر سانتی 162-112 آن آن از کوهساران جنگلی تشکیل شده و میانگین بارش
در دستور  حاضرحالاست و  در 1الیی، پولینزیاها از سه تیره مغولی، مریشه نژادی ژاپنی

 پیرو بیشترها کنند. ژاپنیاستفاده می 4و کاتاکانا 3، هیراگانا2جیزبان خود از حروف کان
 .هستند 6، بودیسم، کنفسیوس5آیین شینتوئیزم

 

 ژاپن و تحوالت تا دوران میجی

 های موروثیها و مقامترین حکومتمنزله یکی از قدیمیتوان بهامپراطوری ژاپن را می
گاه از حاکمیت خود توسط یک قدرت خارجی محروم نشده جهان تلقی کرد که هیچ

تسلط پیدا کرد و برای  بر تمامی کشور تقریباً 1یاماتوقرن چهارم دربار  . در نیمهاست
ای در امور سازندگی استحکام قدرت خود و بهبود اوضاع کشور از مهاجران چینی و کره

 در زمینه کشاورزی استفاده کردند.  ویژهبهو 
های بسیار بود و یکی از دالیل مهم قرن هفتم در تاریخ ژاپن منشاء تحوالت و نوآوری

شد با کشور چین بود. آنها توانستند دانش وروابط عمده فرهنگی و آمد ها،این دگرگونی
 .نندمنتقل کهای چینی را به ژاپن داری، نظام اداری چین و هنر و افکار و اندیشهمملکت

 کفایتی و ضعف حکومتقرن دوازدهم در تاریخ ژاپن دوران التهاب و دگرگونی بود. بی
شکنی شد و همین امر باعث شد که خاندان قانوننظمی و موجب بروز نامالیمات و بی

                                                           
1. polynesian 

2. kanji 

3. hiragana 

4. katakana 

5. Shintoism 

6. Confucius 
7. Yamato  

https://en.wikipedia.org/wiki/Kanji
https://en.wikipedia.org/wiki/Hiragana
https://en.wikipedia.org/wiki/Katakana
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جنگاورانی را به استخدام  ،خودهای محلی برای حفظ امنیت و حفاظت از داراییو اشراف 
داران و شمشیرزنان افرادی بسیار سلحشور و جنگاور بودند آورند. از میان این سالحدر

گفتند. آنها سامورایی میعهده گرفتند که به های رزمنده را بهکه رهبری دیگر گروه
از ایالت مختلف ژاپن سر بر  12و  11که از سده  بودندای ها رزمندگان حرفهسامورایی

ند موقعیت و توانست قرار گرفتندسرعت در زمره نخبگان و فرمانروایان کشور کشیدند و به
 ها1وگونسال ش 122حدود  11تا نیمه قرن  12حفظ کنند. از اواخر قرن  11خود را تا قرن 

 3، آشیکاگا2سال سه سلسله شوگونی کاموکارا 122کردند در طی این در ژاپن حکومت می
ن فرد تریترین فرد مقدسکار آمدند. بنابراین در ژاپن قدرتمندسردر ژاپن بر 4و توکاگاوا

نت واقع قدرت نظامی در برابر قدرت سلطنبود و تمام تصمیمات در اختیار یک نفر نبود. در
 جاد شد و لذا تعادل قدرت وجود داشت.ای

موقعیت جغرافیایی ژاپن موجب آن شده است که در تمامی تاریخ این کشور پای هیچ 
این کشور  1281و  1282های مهاجمی به این خاک نرسیده است. در واقع دو بار در سال

واقع این حمالت با ناکامی روبرو شد. در یها قرار گرفت که هر دومورد حمله  مغول
 سر تاریختاحمله مغوالن نخستین حمله برای تجاوز به خاک ژاپن و اشغال آن در سر

 بود.   بیستمژاپن تا قرن 
ها، دادن باورها، گرایشیا انطباق کردن وبومی مسئلههای جامعه ژاپنی یکی از ویژگی

یت وز موفقها و افکار با ذائقه، روحیه و مختصات جامعه ژاپنی است که یکی از رمدانش
مندی از این جنبه شخصیت و شاخصه اقدامات و اصطالحات دوران میجی نیز بهره

ای مستقل از دین را جامعه ژاپنی است. دین در خدمت دولت بوده و شاید نتوان وجهه
 که راهب کل، همپای سومین رتبه دربار بود.طوریدر تاریخ ژاپن جویا شد. به

                                                           
عنوانی است که در قرن نهم  )سرکوبگر وحشیان( و در لفظ به معنای سپهساالر (shogun. شوگون )1 

کردن شورش وحشیان عازم بودند، داده شد. توسط امپراطور به فرمانده نیروهایی که برای سرکوب
 ها باالترین قدرت نظامی و اداری حاکم بر ژاپن را داشتند.شوگون

2. Kamakura 

3. Ashikaga   

4. Tokugawa  
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ی در ژاپن روح وفاداری به میهن و تبعیت از مافوق های مذهبیکی از نکات مهم باور
و تمکین در برابر تعالیم و اوامر است. این نکته اساسی و مبنایی یکی از عوامل ثبات 

است. در  نوزدهم)میجی( در قرن  ها و عمده ابزار تغییرات در دوران اصالحاتحکومت
 شد.ع میدرنگ ممنوداد بیژاپن اگر چیزی خالف اندیشه حکومت رخ می

 

 (1331-1753) دوران آشیکاگا

که آنجادانند تاهای سراسری میآشوب و جنگاین مقطع از تاریخ ژاپن را دورانی پر
 1542استان شرق فرمانروایی کند. در سال  8حکومت شوگونی آشیکاگا تنها توانست بر 

ی آبچشمیدان ها اولین سفرسید و در واقع پرتغالی 1یک کشتی پرتغالی به سواحل کیوتو
( تفنگ 2هستند که وارد ژاپن شدند و سوغات آنها به امیر جزیره ) نزدیک سواحل کیوشو

مبلغ مسیحی اسپانیایی وارد ژاپن شد و  3سنت فرانسیس ژاویر 1541بود. در سال 
یسا کلدر کیوتو به او اجازه تبلیغ داد و دنبال تجارت خارجی بود ی آنجا که به4دایمیو

هزار  152سال بعد از ورود ژاویر جمعیت مسیحیان  32یعنی  1511سال  ساخته شد. در
و ایجاد یک دولت مرکزی  16در اواخر قرن  5یوشیآمدن هیدهکارنفر شد. اما با روی

 شدت مخالفت شد.قوی،  با مسیحیت و تبلیغ آن به
 

 (1163-1111) عصر توکوگاوا

 ای کردند ودند و او را موجودی افسانههای توکوگاوا به امپراطور مقام الوهیت داشوگون
، دستگاه 6دوفتق امور جدا کردند. امپراطور در کیوتو بود و شوگون در اِواو را از رتق

سویه است. حکومت حکومتی داشت. خانواده توکوگاوا بهترین نمونه حکومت یک

                                                           
1. Kyoto 
2. Kyushu 
3. Saint Francis Xavier 

امیران  هکه ب استدردوران توکوگاوا  ویژهصطالحات قرن یازده به بعد و بهااز ( Daimyoدایمیو ) .4 
( koku) شد که محصول قلمرو ساالنه او ده هزار کوکوداری اطالق میخودمختار یا خان و زمیننیمه

  کیلوگرم وزن دارد(.  152)هر کوکو برنج  رنج باشدب
5. Hideyoshi 

6. Edo 
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تند. در دوران ها درآن مقام و منزلتی واال داشها بود و ساموراییتوکوگاوا حکومت نظامی
وران، کشاورزان، بازرگانان و جنگجویان وجود طبقاتی چهارگانه پیشه توکوگاوا ساختار

ها و جنگاوران از نظر آموزش و معیشت و جایگاه وضعیت خاصی ولی سامورایی ،داشت
 قانونی و ممنوعداشتند. یکی از اقدامات حکومت توکوگاوا قطع ارتباط با خارج و غیر

 مسیحیت بود. کردن اعالم
موجب آن فرامینی صادر کرد که به 1633-1های سال طیحکومت توکوگاوا 

یکی  ها.ها و هلندیهای ژاپن بر روی دنیای خارج بسته شد، البته به غیر از چینیدروازه
وره که یک د بودبرای حکومت  خواسته حاشیه امنیتاز نتایج  سودمند این انزوای خود

 ها  وباعث شد ژاپن از پیشرفت عوضاما در  ،به دنبال داشتطوالنی صلح و آرامش 
نوزدهم های کشورهای اروپایی دور بماند. اما در قرن پیشرفت ویژهبهدانشِ بیرون 

های اروپایی برای توسعه دامنه الملل و منازعه قدرتتحوالت مهمی در عرصه روابط بین
های تیشد کشونین به دلیل آمدهای بیشتر اتفاق افتاد. همچقدرت و تصاحب سرزمین

کشورهای شرقی با آنچه در غرب به نام توسعه و  ،اعزام میسیونرهای مذهبی و تجاری
آشنایی پیدا کردند. عواملی از قبیل فقر و فاقه مردم، یغماگری  بود، تجدد اتفاق افتاده

رانه و یهای سختگعمال سیاستتوجهی حکومت به فاصله عمیق طبقات مردم، اِمرا، بیاُ
 های رخداد دوران تحول میجی را سبب شد.زیستی زمینهلزام مردم به قناعت و سادهاِ

 

 ساز دوران میجیعوامل تجدد

عصر تجدد و نوسازی ژاپن  مسی(ش 1241-1211میالدی ) 1868-1112دوران میجی 
این که ژاپن غربی شد. از عوامل موثر در  است دورانی 1پالمررابرت روزول و یا به قول 

ری و امپراطوها، جغرافیا، خلقیات، قومیت کردن آیینتوان به مذهب ملی، بومیتغییر می
که امپراطور هم مقام معنوی چه در زمانی ،جایگاه امپراطور دلیلو میجی اشاره کرد. ب

 ها که میان قدرت معنویو هم مقام سیاسی و مادی داشته است وچه در عصر شوگون
سیاسی و حکومتی )شوگون( فاصله ایجاد شد، حکومت همواره )امپراطور( و قدرت 

بعد از  1861سویه بوده است. در سال چیز را در اختیار داشته و قدرت همواره یکهمه

                                                           
1. Robert Roswell Palmer 
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 جانشین او شد که به دلیل اقدامات مهم و 1تسوهیتواش موساله 14پسر  ،مرگ امپراطور
های سر به فلک کشیده( هسال دوران حکومتش، لقب میجی)کو 44طلبانه در اصالح

یک  موجبتخریب و خونریزی بدون ترین نخبه تقریباًآمدعنوان کارگرفت. میجی به
 جایی مهم )تجدد( در کشور شد. جابه

گان نخب ای بودند.در ژاپن نیز مانند بسیاری از جوامع، نخبگان منشاء تحوالت عمده
یت از نخبگان فکری دارای مسئول ی  فکری و ابزاری متجلی شدند و بسیاریبه دو دسته

بودند. در ژاپن نخبگان فکری متأثر از اندیشه نئوکنفسیوس بودند و سعی کردند که 
واقع های این اندیشه را نه برای طبقه خاص بلکه برای توده مردم بازگو کنند. درآموزه

ند.  نداهای کنفسیوسی را رویکردی عملی و سیاسی مینخبگان فکری در ژاپن، اندیشه
 کارانه )خواهان مقابلهنظران به دو گرایش محافظهبندی در میان نخبگان و صاحبجناح

های غربی( کردن روابط تجاری با کشوربازخواهان طلب )های خارجی( و اصالحبا نیرو
ناح در مقابل با هم بودند این دو ج 2های آخر حکومت باکوفوواقع در سالمتمایل شد. در

 شد آمدن میجی یک نوع همگرایی و همراهی بین این دو جناح برقرارارکروی ولی با
 .استگرایی جامعه ژاپن که ناشی از روح واقع

ه کرده بودند به این نکته پی بردهای تحصیلسامورایی نخبگان عهد میجی که غالباً
شرفت یهای جدید برای پبودند که هرگونه اقدام اصالحی و یا جایگزینی ساختاری با شیوه

کردن توده مردم دچار مشکل و کاستی خواهد سوادو توسعه بدون آموزش همگانی و با
برای  1811لوحه کار قرار گرفت و در سال رو آموزش همگانی در سرهمینشد. از

پرورش تأسیس شد. آنچه وهای نوین، وزارت آموزشساختن آموزهسازماندهی و منسجم
( و توسط نخبگان ابزاری و فکری طراحی شد و )میجی در عصر بازگشت امپراطوری

تسوهیتو اتفاق افتاد، تبدیل مردم سال حکومت مو 44تدریجی در عرض  فرآیندطی یک 
ژاپن به یک ملت منسجم و همگرا بود که منافع ملی باالترین ارزش و امر مطلوب برای 

 شد.آنها تلقی می

                                                           
1. Mutsuhito 
2. bakufu 
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 ل سوم: جغرافیای تاریخی ایرانفص
فالتی گسترده  کیلومترمربع در جنوب غرب آسیا و در 1648222احت کشور ایران با مس

رود. میانگین شمار میو یکی از نواحی خشک جهان به به نام فالت ایران واقع است
ها بیشتر در فصل زمستان و متر است و این بارشسانتی 25-32بارش در ایران حدود 

آب  متر است. کمیِسانتی 12جهانمیانگین بارش در  کهحالی، دربهار اتفاق می افتد
سکونت محدود و دور از یکدیگر باشد و نوعی فرهنگ که مناطق قابل شودباعث می

گیری و جدایی، پراکندگی اجتماعات و ساختار ایلیاتی و فقدان یک نیروی انزوا وگوشه
این وضعیت تجاری و معیشتی و مقوله براصلی مرکزی و فراگیر را موجب شده و عالوه

ر هایی بکند. جغرافیایی به نام ایران در زمره نادر سرزمینزایی را دچار بحران میدرآمد
ها تقدیر شده تنوع آیین شد اقوام وواقلیم خاک است که در ساختار و جوهره آن، آمد

ها در ایران که در تاریخ پر فراز و نشیب این است. یکی از نکات مهم درباره حکومت
توان ای حکومت است که میتأمل است، ساختار ایلیاتی و عشیره کشور قابل تذکر و

 اند.ها از بافت ایلیاتی متأثر بودهها و حکومتگفت تقریبا تمامی سلسله
 های ایران را به چهار دوره تقسیم کرد:بندی شاید بتوان تاریخ آریاییدر یک تقسیم

 میالدی عهد قدیم یعنی از آخر قرن هشتم ق.م تا نیمه قرن هفتم  .1

 عهد میانه یعنی نیمه قرن اول هجری تا آغاز صفویه  .2

 دوران جدید از صفویه تا مشروطه  .3

 از مشروطه تا امروز  .4

مقدونی و تشکیل حکومت سلوکی  رساختار ایلیاتی و آمدن اقوام مهاجم )هجوم اسکند
قرن، آمدن اعراب مسلمان و حکومت آنها دو قرن، هجوم ترکان سلجوقی و تشکیل  یک
قرن، آمدن تیمور و هجوم  دوومت سلجوقی و شبیخون مغوالن و سلسله ایلخانی حک

دنبال آن  زده و بههای مختلف را رقمهمگون از اقوام و نژاد...( یک بافت نا ها وافغان
های مختلف قومی، نژادی و تنوع فرهنگی، و این یعنی تقابل و اصطکاک میان گروه

ی عمده تاریخی مثل شکاف دین و دولت، شکاف هامذهبی و این باعث ایجاد شکاف
مرا و خلفا در شکاف اُو مرا، ای، شکاف قومی و نژادی، شکاف علما و اُمذهبی و فرقه

 ایران شده است.
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 وضعیت ایران و جهان در آستانه قرن نوزدهم

ا منزله عاملی برای وحدت ملی و توسعه و یالجیشی و شرایط جغرافیایی بهموقعیت سوق
المللی و نقش تواند مقوله رابطه بینچون می ،کننده استیافتگی بسیار تعیینتوسعهمانع 

های حوادث متغیر ءهای خارجی جزقدرت نوزدهمدر قرن . عوامل خارجی را نیز رقم بزند

 )هند( همسایه شد. ایران شدند و ایران با روسیه و انگلستان
ضور اعراب مسلمان در قرن هفتم عنوان باور جامعه ایرانی پس از حدین اسالم به

و درعهد قاجار است. اسالم  نوزدهممیالدی و نگرش شیعی به منزله باور مرسوم در قرن 
گرایانه اسالم و نقش نخبگان مذهبی که شمولی دارد. نگاه عامگرایانه و جهانوجه عام

 متدانستند و نوعی بحران مشروعیت مذهبی برای حکوخود را همراه با حکومت نمی
 وجود آورده بودند از مشکالت بر سر راه توسعه بود.به

ها، های گوناگون همچون یونانیایران مورد تهاجم ایالت و اقوام مختلف با فرهنگ
د شوها قرار گرفته است. تهاجمات و آمداعراب، ترکان، مغوالن، ترکمانان و حتی افغان

جاد که الزمه ای شودامنیت و نابودی روابط و مناسباتی میثباتی و عدماقوام موجب بی
 ساز یک جامعه با فرهنگ مولد به آن نیاز دارند.وو ساختاست اتحاد ملی 

 تگاه تاریخی و فرهنگی آن جامعه نشئخلقیات هر جامعه و رفتار شخصی افراد از گذر
 ز برو مدت اشغال نی گیرد که شرایط جغرافیایی و آب و هوا، استبداد، حضور بیگانهمی

 آن تأثیر دارد. 
امور جامعه براساس ضوابط و مناسبات معین و آموزش  ،در دوران قاجار ویژهدر ایران  به

برای تربیت فرد فرهیخته و نخبه نبود. محور کارها سالیق شخصی و فردی بود و نه 
 براساس یک آموزش و قانون مشخص.

 

 عهد ناصری

ترین های بزرگ مهمجدید )مدرنیته( و مداخله قدرت هایآشنایی و هجوم اندیشه
های جدید فکر توسعه و نوسازی عهد ناصری است که از نخستین نشانه یهارخداد

فرانسوی اشاره کرد. در روزگار  1میزرا )ولیعهد( با ژوبرهای عباستوان به گفتهمی

                                                           
1. Jaubert 
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ت دول اروپایی و کثرشاه این آشنایی با تجدد به علت ازدیاد روابط ایران با فتحعلی
 دهد.شد اروپاییان به ایران، به شکل صریح و آشکار رخ میوآمد
ت روابط تجاری و مهاجر ،اعزام دانشجو برای آشنایی با پیشرفت و تجدد غربی ازغیربه

موران سیاسی اعزامی به ها و مأایرانیان، ترجمه آثار، کتب، مجالت و روزنامه، دیپلمات
و خاطرات آنها، مستشاران، سفرا و سیاحان خارجی و مدارس جدید  هاخارج، سفر نامه

ر ثؤسازی مهای تحقق نومعرفت و شناخت )غرب( و راه فرآیندهمانند دارالفنون هم در 
 اند. بوده

 

 تجدد  مسئلهنخبگان عهد ناصری و 

خبگان شامل نخبگان حکومتی و ابزاری )اعم از شاه، صدراعظم و دیوانیان( و نخبگان ن
در  .قرار داشتنداز دایره حکومت  خارجفکری اعم از روحانیون و روشنفکران بودند که 

ین کانون قدرت و ترعنوان اصلیدوران قاجار همانند دیگر مقاطع تاریخ ایران، شاه به
ترین س آن  قرار داشت و به عنوان مهمناپذیر ساختار قدرت سیاسی در رأعنصر تفکیک

 شاه فرزند ارشد محمدشاه،الدینه چیز اشرافیت داشت. ناصرترین نخبه بر همو اصلی
در ایران یالدی( م 1848-1816قمری ) 1313-1364چهارمین پادشاه قاجار است که از 

هایی برای آشنایی با تمدن جدید توسط چند شاه تالشالدیندر زمان ناصر سلطنت کرد.
 خانحسینکبیر، میرزاامیر خواه انجام شد. افرادی چونمنصبان اصالحتن از صاحب

بازرگانانی چون  الدوله و همچنین تجار وخان امینعلیسپهساالر، میرزا
خان مشیرالدوله )برادر سپهساالر( در یحیی و حسین اصفهانی )امین الضرب(محمدحاجی

ی تآمیز چون رژی، رویتر و دادن امتیازاقراردادهای سلطهدوره این. دربودندزمره این افراد 
 12 کشورهای روسیه و انگلیس کنترل 1812چون التاری  بسته شد و در طول دهه 

ه توان بتجارت خارجی ایران را در دست داشتند. از دیگر نخبگان حکومتی می درصد
وانیان دی ،گیریتصمیم فرآیندثر در ؤولیعهد و شاهزادگان اشاره کرد. دیگر نخبگان م

ه قدرت ساز بود کمنزله یک جریان زمینهنصب دیوانی بهساالری و مبودند. در واقع دیوان
ی منصبان محلشد. دیوانیان شامل صدراعظم، وزرا، صاحبسیاسی از طریق آن اعمال می

 و مستوفیان بودند.
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توان های عهد قاجار و همچنین عهد ناصری را میهای صدراعظمها و نگرشگرایش
اندیش و نوگرا و نگرش افرادی های نوعظماگرا، صدرهای سنتی صدراعظمبه سه دسته

 هانی تقسیم کرد.امقام فرچون امیرکبیر و قائم
ل روحانیون در طو نخبگان فکری عهد ناصری شامل روحانیون و روشنفکران هستند.

تاریخ ایران حتی در دوران باستان دارای جایگاه ویژه و از طبقات اصلی جامعه ایرانی 
شود. روشنفکران در زمره به دو دسته تقسیم میانیون شدند. طبقه روحمحسوب می

ی کرده و تکنوکرات داراطبقات جدید جامعه هستند و بیشتر در میان طبقات تحصیل
با  نگرد وگذرد متعهدانه میجایگاه و پایگاه هستند. روشنفکر به آنچه در اجتماع می

اصالح اوضاع جامعه است. پی تغییر وضع موجود یا خردگرایانه در های علمی واندوخته
 از عهد ناصری ظهور ویژهبهو  نوزدهمدر جامعه ایرانی روشنفکر جریانی است که از قرن 

 و تکوین یافته است.
ای به نام تمدن دلیل بر خورداری ایران با پدیدهبه 22و ابتدای قرن  11در اواخر قرن 

های دارای گرایش فکاری بعضاًایران شد. طرفداران چنین اوارد گرایانه افکار ملی ،غرب
ی آقاخان کرمان کردند. مثالًلیبرالی بودند که دخالت مذهب در امور اجتماعی را نفی می

جمال یکی از متفکران این دوره معتقد بر احیای افکار ایران باستان بوده است. سید
نبال د اسدآبادی معتقد است عدالت آن است که مطابق با شریعت اسالم تحقق یابد و به

خان کرمانی جمال و آقازاده از دیگر معاصران سیداتحاد کشورهای مسلمان بود. آخوند
اشد آید و جایی که دین بوجود میهاست که معتقد است جایی که عقل باشد پیشرفت ب

 داند. پرستی برابر میماندگی، وی دین را موهومعقب
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 کدیگرها و مقایسه آنها با یلفهؤفصل چهارم: م
 

 جغرافیا و مختصات آب و هوا

 ژاپن ایران

 کیلومتر مربع 3111321 1648222

 ایجزیره کوهستانی

  خشک و کم آب
 (مترسانتی 25-32 ساالنه ) میانگین بارش

 آب و هوای متنوع اقیانوسی
 (مترسانتی 162 ساالنه )میانگین بارش

 تابستان :فصل بارندگی زمستان و بهار :فصل بارندگی

 وجود رودهای دائمی و بزرگ وجود رودهای دائمیعدم

 
 ای به نام اصالت و اختالطقومیت و مسئله

 ژاپن ایران

های سرزمینی و مختصات دلیل ویژگیبه
شد و تهاجم و وهمواره محل آمد ،جغرافیایی

های فرهنگ است. تجاوز دیگر اقوام بوده
 و هلنیسم، باور اعراب مسلمان و هجوم مدرنیته

های فرهنگ و تجدد غرب از جمله فرهنگ
بومی و مهاجم است که به بخشی از هویت غیر

 ایران تبدیل شده است.

ائل بودن و مسایهزدلیل موقعیت جغرافیایی و جزیبه
اه گهیچ  بیستمدیگر تا جنگ جهانی دوم در قرن 

اشغال و جدایی سرزمین قرار نگرفته و حاکمیت مورد
ام ترین اقواشته و یکی از اصیلهیچ متجاوزی را ند

است که نژاد خود را از اختالط با دیگر اقوام مصون 
 داشته است.

 
 ها و اعتقاداتنگرش

 ایران ژاپن

 جامعه پیرو آئین شینتوئیزم و کنفسیوس بیشتر
در آئین  .( هستند6( و بودیسم )قرن5)قرن 

نروا و حاکم بخشی از شینتوئیزم شخص فرما
کردن مسئله بومی .شودتلقی می ینارکان این آی

ها با ذائقه ها، دانشها، گرایشدادن باورو انطباق
و اقتضای جامعه ژاپنی  و نقش نخبگان فکری 

دین در ایران ماهیتی توحیدی و وحیانی دارد و 
ان راحتی اصول و ارکتوانند بهنخبگان فکری نمی

دین اسالم دارای ماهیت و  .آن را تغییر دهند
قه منطرایانه و فراطبقاتی و یا فراگرویکرد عام

دا خاست و تبعیت و تسلیم در برابر اوامر غیر
م بیستمشروع است و حکومت قاجاریه در قرن نا
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 ها و اعتقاداتنگرش

کردن توده مردم بسیار کردن و همراهیدر همسو
تشویق و تبیین روح وفاداری  .حائز اهمیت است

به میهن و اطاعت و پیروی از اوامر و مقامات 
عنوان یک جنبه دینی و شرعی، در قرن مافوق به
جدی و فراگیر در طورهدین و باور ب نوزدهم

 خدمت حکومت و جریان اصالحات قرار داشت.

اختالفات  ؛نوعی دچار بحران مشروعیت بودبه
 هایی علیهشدید مذهبی و همچنین بروز شورش

 حکومت با ادعاهای مذهبی.

 

 
 ثبات و عدم استقرار حکومت  

 ژاپن یرانا

ای به نام ثبات و استقرار که گویای در ایران مقوله
صورت رویا و آرزو بود و امنیت بود همواره به

 .ها بوده استحکومت میشگیثبات ویژگی هعدم
 دالیل:

 موقعیت جغرافیایی  .1

 شد اقوام و و قرار گرفتن بر سر گذرگاه آمد  .2
 ایالت

همچون  های بزرگ همجواری با قدرت .3
 روسیه

 و حیاتی مثل یگرفتن درکانون بحرانارقر .4
 خلیج فارس

 ی حیاتی و مهم ابریشمدر مسیر جادهبودن   .5

 داشتن ذخائر و منابع .6

 مسئله جانشینی و بحران والیتعهدی .1

 هاای حکومتساختار ایلیاتی و عشیره .8

 

هایی که در گستره تاریخ دارای نادر سرزمین
ه چحکومتی با ثبات )وجود امنیت( بوده است، اگر

ام 11ام تا نیمه دوم قرن 12مدت زیادی از قرن 
نام شوگون با تأیید امپراطور حکومت افرادی به

کردند ولی هیچگاه خاندان سلطنتی تغییر می
  .نیافته است

 دالیل:

جایگاه امپراطور و سلطنت در دیدگاه و باور   .1
از ارکان و اصول  یمنزله یکمردم به

راطور فرزند امپ ؛اعتقادی و دینی مردم بود
موریت پاسداری و أخدای آفتاب است که م

)عدم بحران  بهبود اوضاع مردم را دارد
 جانشینی(

 بودنایموقعیت جغرافیایی، جزیره .2

 های بحرانبودن از کانوندور .3

 های بزرگعدم همجواری با قدرت .4

های حیاتی و مهم نگرفتن در مسیر راهقرار  .5
 تجاری

 نداشتن مطلوبیت اقتصادی  .6
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 هاوع پایتختتن

 ژاپن ایران
های قبل از هجوم اعراب )از مادها تا پایتخت

 :ساسانیان(

 همدان یا هگمتانه در دوران کهن  .1

 شوش  .2

 پاسارگاد  .3

 بابل  .4

 تخت جمشید  .5

 (مدائن) تیسفون  .6
 :پایتخت های بعد از اسالم

 سمرقند. 4 ری. 3زرنگ یا زرنج . 2 نیشابور .1

 بردسیر سیرجان و. 8مرو  .1غزنین . 6بخارا  .5

 تبریز. 12سبزوار . 11گرگانج . 12یزد  .1

 قزوین. 16هرات . 15سلطانیه . 14مراغه . 13

 شیراز. 11مشهد . 18اصفهان . 11

  خان محمدتوسط آقا 1221 )در سال تهران. 22
 قاجار(

 

 یاموتو در قرن ششم قبل از میالد .1

 نارا در قرن هشتم .2

 ناگائوکا .3

سال  1222)بیش از  11تا  1کیوتو از قرن  .4
 یک شهر پایتخت بوده است(

 1861)توکیوی فعلی( از  ادو .5

 

 
 خلقیات ایرانی و ژاپنی

 ژاپن ایران

 دوگانگی،
 دورویی، 
 دروغگویی،  

 کاری بدبینی و پنهان

 )روحیه اعتمادی نسبت به حکومت و حاکمانبی
 گریز از مرکزی(

 

 با وفا، 

 صادق، 
 شناس، وظیفه

 قدرشناس،

 محبت و صمیمی، با

 کنجکاو و دارای احساس مسئولیت

 میان مردم و حکومت نوعی اعتماد وجود دارد
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 قرن نوزدهم و موقعیت ژاپن و ایران

 ژاپن ایران
)هند(  و  همجواری ایران با روسیه و انگلستان

ام که 11های خلیج فارس در قرن دسترسی به آب
آفت بزرگی برای استقالل و تمامیت ارضی آن 

های گلستان و ترکمانچای بخش ددااست )قرار
 ؛به روسیه ملحق کرد را بزرگی از ایران

تالبوت منافع انگلستان را  و های رویتردادقرار
 .د(کرتضمین می

های برای جاذبهدیگر بازار فروش ایران از 
  .داران اروپایی بودها و سرمایهشرکت

 

تهدید و تهاجم به سرزمینشان به اطمینان از عدم
معیت کم، نداشتن بازار تقاضا، فقدان دلیل ج

ام از تهدیدات 11منابع و ذخایر )تا نیمه دوم قرن 
ام به دلیل 11در قرن  ؛خارجی مصون بوده(

، های هلندقدرت ،المللتغییرات در محیط بین
روسیه و آمریکا به فکر حضور در مناطق آسیای 

ام 11دادهای قرن ترین رخدور افتادند که مهم
بردن به ضعف های اروپایی و پیبا قدرته مواجه

های علمی قوه نظامی و اختالف فاحش توانایی
آنها با دول اروپایی بود و بر آن شدند  فناوریو 

 تا مانند غرب پیشرفت کنند.

 

 آموزش و تربیت

 ژاپن ایران

ام به شیوه قدیمی و 11نظام آموزشی در قرن 
د که در ها و مدارس علمیه بوخانهدرقالب مکتب

طب، ) زمینه علوم دینی و فقه بود و از علوم جدید
ریاضی، علوم تجربی، تاریخ، ادبیات و حقوق( 

هایی مثل در امر آموزش از دغدغه ؛خبری نبود
بودن و بودن، عقالنیبودن، عمومیرایگان

های عمومی خبری گرفتن نیازمندینظردر
در قرن نوزدهم بی سوادی، فقر فرهنگی،  ؛نیست

گرفته هل و باورهای غلط جامعه ایران را فراج
 بود.

ترین گروه نخبگان در دوره ثرؤها )مسامورایی
اصالحات میجی( از امتیازات خاصی چون 

 طریق مدارسآموزش رزمی و آیین کنفوسیوس از
کم دامنه آموزش به کم ؛مند بودندمختلف بهره

و طب هم کشیده  هایی چون ادبیات و تاریخ حوزه
آنها در ارتباط با اروپاییان اختالف فاحش را  ؛شد

 گرایی(. )واقع دریافتند و سعی در پیشرفت داشتند
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 نوع شناسی نخبگان و مقوله انسجام

 ژاپن ایران
میان نخبگان حکومتی )پادشاه، شاهزادگان، 

دیوانیان( و نخبگان فکری  صدراعظم و
)روحانیون روشنفکران( تعارض و کشمکش بود 

  .شدبحران مشروعیت را سبب میو 
بود  ملیگرایانه و فراتفکر دینی جامعه ایران عام

  .و دغدغه برای وطن جایگاهی نداشت
روشنفکرها نیز دارای اعتبار چندانی بین توده 

ه )محصول اندیش مردم نبودند که از عنصر ملیت
 .مدرن( سخن بگویند و مردم از آنها تبعیت کنند

، نخبگان اختالف در درجامعه عهد ناصری
برداشت و تفسیر از مفاهیم )ملیت، مجلس، 

 .مردم، برابری، مساوات و حقوق( داشتند

های تأثیر شدید قدرتتحتبرخی نخبگان ایرانی 
گانه الحمایه بیبگیر و تحت)حقوق بودندبیگانه 

 .بودند

ومت نوعی با حکتقریبا تمامی نخبگان فکری به
ع مشروحکومت را نا مقابله داشتند و عده زیادی

 .دانستندمی

 ممکن بود.هم ناکناربودن دربودن و ملیمذهبی

 

عنوان مسئوالن بسیاری از نخبگان فکری به
)سیاسی(( در  اجرایی )نخبگان ابزاری

 .کردن ژاپن سهیم بودندمتجدد

یک اراده جمعی میان تمام نخبگان برای 
اصالحات و پیشرفت وجود دارد و اختالفات در 

 .های تحقق بودچگونگی و راه
بازسازی، نوسازی و  نوزدهمشعار اصلی قرن 

  .تجدد ژاپن بود

و سربلندی ژاپن اتحاد  ءهمه در منافع ملی و اعتال
  .و انسجام داشتند

 هایدر دوران توکوگاوا اگرچه نخبگان و رویکرد
د کار تقسیم شطلب و محافظهبه دو دسته اصالح

کاران هم این ظهولی در دوران میجی محاف
 برای پاسداری از اصالت و که واقعیت را پذیرفتند

 .استقالل ژاپن باید دانش جدید غربی را آموخت

گانه الحمایه بیبگیر و تحتنخبگان ژاپنی حقوق
 .نبودند

وجود اختالف میان نخبگان ولی ضدیت و تنفر با
 و تکفیر در بین آنها وجود نداشت.

تجدد ونوسازی استفاده  از دین و باور برای وطن و
 .شدمی

 

 های این کتاب برای مادرس .3

خورد. واقعیت توسعه تحت مسیر تاریخی هر جامعه، رقم می فرآیندآنچه مسلم است 
ر جریان تغییختصات قومی و نژادی و خلقیات در های جغرافیایی، متاریخی، ویژگی
ر این ایران و ژاپن بیانگ د داشت. نگاهی به پیشینه تاریخی دو کشورندخالتی تام خواه

یر دیگر های اجتماعی و به تعببندی پیوندواقعیت است که موقعیت جغرافیایی در ترکیب
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ای که هیچگاه پای بیگانه و یا انسجام اجتماعی نقش مهمی داشته است. جامعه
ای که نخبگان آن استعمارگر بر مقدرات و سرزمین آن گذاشته نشده است با جامعه

د همگون و تواند یک رونالمللی و عوامل بیگانه باشد، نمیتأثیر محیط بینتشدت تحبه
 همانند را در توسعه تجربه کند. 

ورایی دارد و نخبگان آن جایگاه حاکم را ی مانند ژاپن که پادشاه جایگاه مأادر جامعه
ای که دانند با جامعهعنوان یک محور مشترک و خط اتفاق و حفظ منافع ملی میبه

بسیاری از نخبگان فکری و حتی ابزاری  پادشاه آن دچار بحران مشروعیت است و تقریباً
اند و این رویکرد های متفاوتی را طی کردهمسلم راهطورهبا آن معارض هستند، ب

که کارکرد نخبگان در ژاپن با نخبگان در ایران متفاوت است  دهدای نشان میمقایسه
 لذا الگوی ژاپن برای توسعه ،ارکرد با هم متفاوت بوده استثر بر این کؤکه عوامل مچرا

 قابل انطباق باشد.با جامعه ایران تواند نمی

 هایی برای خوانندگانپیشنهاد .4

یری توسعه گشکل فرآیندکلی طورمند به حوزه مطالعاتی این کتاب و بهخوانندگان عالقه
ر د نقش و جایگاه نخبگان نینهمچ ومقایسه آن با مسیر طی شده در ایران در ژاپن و 

 این مسیر به منابع زیر مراجعه کنند:
 روز.ایرانیان و اندیشه تجدد، ناشر فرزان. (1311) جمشیدبهنام، 

 - زمینه تاریخی ،یافتگی ژاپنتوسعه .(1311) محمدی، علیماکوتو، هاچی اوچی و گل
سی جهان اسالم، های سیااجتماعی تکوین مفهوم وظیفه در دوره ادو، مجله پژوهش

 .141 -113، ص 2شماره 
های کوچک آسیا ی ببرپنجه .(1315) اسالمی، سعید و پناهی، علی رضا و امیری، اقبال

 .21 -31، ص 12)دانشگاه تربیت مدرس(، شماره  مدلی برای توسعه، مجله سیاست
در  ناکارآمدی نخبگان سیاسی .(1381) شهرام نیا، سید امیر مسعود و اسکندری، مجید

، ص 11کارآمد سازی روند توسعه ایران عصر پهلوی، مجله گنجینه اسناد، شماره 
125 - 14. 
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علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در  .(1381) شهرام نیا، امیر مسعود و اسکندری، مجید
 .312- 331، ص 21 هتوسعه، شمار دیافتگی ایران، مجله راهبرروند توسعه

نخبگان سیاسی در رشد و توسعه جوامع معاصر  نقش .(1313) نوریان، عبدالحسن
 .133-158، سال پنجم، 2آسیایی، مجله جستارهای سیاسی معاصر، شماره 

 ، نشر اختران.؟مانده ایمچرا در: شناسی خودمانیجامعه .(1314) نراقی، حسن
ن، تاریخی ایران و ژاپ - بررسی تطبیقی :شناسی توسعهجامعه .(1318) رجب زاده، احمد

 سلمان. نشر

 
 

 
 


