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عنصر اصلی تش��کیلدهنده اقتصادهای پیش��رفته مدرن حق مالکیت فردی
اس��ت .با به رس��میت ش��ناختن چنین حقی اس��ت که بازارهای رقابتی شکل
میگیرند ،توس��عه پیدا میکنند و موجبات تولید ثروت و رفاه هر چه بیش��تر
را فراه��م میآورند .مضمون حق مالکیت فردی یا ش��خصی عبارت اس��ت از
آزادی انسان در به کار بستن اطالعات و تواناییهای خود برای برآورده کردن
نیازها و خواس��تههایش در چارچوب قواعد همه شمول(قانون) .حق مالکیت
منحصر به برخورداری ش��خصی از تواناییها یا داراییها نیست بلکه فراتر از
آن ،امکان مبادله آزادانه و داوطلبانه آنها را هم ش��امل میشود .بازار رقابتی که
منش��ا اصلی افزایش ثروت و رفاه در جوامع امروزی است بدون این مفهوم از
حق مالکیت غیرقابل تصور اس��ت .در جامعه ما این واقعیت بسیار اساسی که
آزادی و مالکیت دو روی یک سکهاند و یکی بدون دیگری تحققپذیر نیست،
بهطور اس��فانگیزی ،مورد غفلت واقع ش��ده اس��ت .نتیجه ناگزیر این غفلت
تصور نادرس��ت درباره اهمیت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد از یک سو و تفکیک
ناموجه دو مفهوم مدرن آزادی سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر بوده است.
طی دو س��ده گذشته ،ورود اندیش��ههای جدید غربی به ایران و آگاهی از
پیش��رفتهای ش��گرف صنعتی اهل فکر در جامعه ما را به تامل در باره علل
عقبماندگ��ی و چارهجویی برای این معضل واداش��ت ،ام��ا بیتوجهی غالب
روشنفکران ما به ماهیت نظامهای اقتصادی  -سیاسی جوامع پیشرفته و توقف
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در ظواهر و نتایج بدون دقت در اس��باب و علل ،موجب ارزیابیهای شتابزده
و راهحلهای ناکارآمد ش��د .در س��ه فصل نخس��ت کتاب ،تالش روشنفکران
تجددخ��واه ایرانی و «آزادیخواهی نافرجام» آنها به اجمال مورد بررس��ی قرار
میگیرد .غفلت این روش��نفکران از تحوالت فکری دنیای مدرن که بسترس��از
ش��کلگیری نهادهای اقتصادی  -سیاس��ی مدرن بوده است ،تالشهای آنها را
در بس��یاری از موارد به بیراهه برد .در فصل چهارم ،مبانی مفهومی اندیش��ه
اقتصادی -سیاس��ی دوران جدید اجماال مورد بررسی قرار میگیرد .فصلهای
پنجم تا هفتم ،به س��اختار و عملکرد نهادهای مهم سیاس��ی و اقتصادی جامعه
مدرن میپردازد تا خواننده بتواند ،از چش��ماندازی کلی ،تصوری منس��جم از
واقعیتهای دنیای مدرن پیدا کند.
هدف اصلی این کتاب اشاره اجمالی به برخی وجوه تجددخواهی ایرانیان
و ارائه بس��یار خالصهای از خردورزی مدرن در اقتصاد و سیاس��ت اس��ت تا
ش��اید بتوان با زدودن ابهامها و آشفتگیهای فکری در خصوص عقبماندگی
جامع��ه ما ،راه را برای چارهجوییهای معقول و موثر باز کرد .مخاطبان اصلی
ما جوانان مشتاقی هستند که میخواهند با درک عمیقتر مسائل جامعه خود و
تکیه بر ش��ناخت بهتر اندیش��هها و سازوکارهای دنیای امروز ،ایران آینده را با
عقل و تدبیر بسازند.
مباحث این کتاب طی گفتوگو با عزیزانی شکل گرفت که مشوق نویسندگان
برای تدوین آن به صورت منسجم در قالب یک کتاب بودند .الزم است از این
عزی��زان و دیگر صاحبنظرانی که پس از چ��اپ اول کتاب نکات و انتقاداتی
را مط��رح کردند و موجب��ات ارتقای کیفیت را ،در حد بضاعت نویس��ندگان
البت��ه ،فراه��م آوردند صمیمانه سپاس��گزاری کنیم .این کتاب در ش��کل اولیه
خود در س��ال  1380انتش��ار یافت .چاپ دوم با ویرایش جدید و اضافات و
اصالحات در س��ال  1388منتشر ش��د .چاپ سوم اینک با ویرایش موشکافانه
دوست عزیزمان آقای محمود صدری و با اضافات روشنگرانه ایشان به برخی

یادداش��تها در اختیار خوانندگان قرار میگیرد .از زحمات بیدریغ ایشان در
تنقیح متن سپاس��گزاریم ،اما طبق قاعده رایج ،مسوولیت همه مطالب کتاب و
ایرادهای باقیمانده بر عهده نویسندگان است.
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اژدهاي هزار نقش :دگرديسي در...

تاري��خ معاص��ر ايران مش��حون از تالشهاي پياپي در جه��ت پيافكندن
نظمي جديد براي اصالح امور كش��ور اس��ت .گرچه بيش از يك قرن از طرح
انديش��ههاي تجددطلبي و نوگرايي در ايران میگذرد ولي هنوز بحث بر س��ر
مفاهيم اساس��ي تمدن جديد همچون قانون ،آزادي ،حقوق فردي ،توس��عه و
رفاه فكر سياستمداران و متفكران جامعه را به خود مشغول داشتهاست .هنوز
ِ
پرس��ش پايهاي پاسخي در خور داده نش��دهاست كه چرا ایران بهرغم
به اين
تالشهاي بسيار نتوانسته است وارد جرگه كشورهاي توسعهيافته شود؟
الشهاي
در اي��ن فصل به بررس��ي اجمالي انديش��ههاي تجددطلبانه و ت 
نوگرايان��هاي كه در ايران معاصر بهويژه بعد از مش��روطيت انجام شدهاس��ت
میپردازيم .هدف فصل حاضر يافتن برخي زمينههاي فكري مفقود يا كمرنگ
در جريانهاي فكري معاصر است؛ چنین زمينههايي براي تثبيت حقوق فردي
و اجتماعي و پايهگذاري سازههاي سياسي و اقتصادي بالنده الزم است.
فرضي��هاي كه مط��رح میكنيم (و در فصول آتي ب��ه آنخواهيم پرداخت)
اين اس��ت كه اين زمينههاي فكري مفقود قاعدتا بايد با عدم درك و ش��ناخت
ضعی��ف مهمترين مبناي فكري تم��دن جديد يعني اصالت قائ��ل بودن براي
كرامت فرد بهعنوان «واحد سازمان اجتماعي» ارتباط داشته باشد .انديشة مدرن
با دگرگوني نحوة نگرش به انس��ان و جايگاه او ش��كل میگيرد .طبق نگرش
جدي��د ،آزادي افراد در پيگيري ارزشهاي ف��ردي در چارچوب قواعد كلي،
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موجد نظمي كارآمد در جامعه میش��ود و روابط اجتماعي مولد بر اين اساس
ش��كل میگيرد .به نظر میرس��د آنچه از انديشه و عمل بسياري از متفکران و
سياس��تمداران ايران غايب بوده اس��ت ،توجه به همین مبنای فكری مهم یعنی
مح��ور ق��رار دادن ارزش و اصالت و حقوق فرد انس��اني اس��ت .لذا آنچه در
انديش��ه و عمل متفکران و سياستمداران ايراني (خواس��ته يا ناخواسته) ظاهر
ش��ده است ،همان استبداد كهن اس��ت كه در هر زمان در لباسي تازه (سلطنت
مش��روطه ،ناسيونالسيم ،سوسياليس��م ،حكومتهاي پليسي سركوبگر ،اقتصاد
دولتي زیانبار ،تسلط بروكراسي آمرانه و )...خود نمايي میكند.
هرچند حركتهايي كه بتوان به آن نام تجددطلبي و نوگرايي اطالق كرد،
به صورت عمده از جنبش مشروطهخواهي آغاز شد ،ليكن اگر بخواهيم زماني
را بهعنوان پديدار ش��دن نخستين نش��انههاي اين حركت ذكر كنيم ،اين زمان
طبق ش��واهد تاريخي ،مقارن دوران ق��درت گرفتن حكومت عثماني در تركيه
كنوني و ظاهرش��دن آنها بهعنوان رقيب و خصم ايراناس��ت .شاهان ايراني و
بهويژه صفويان بهدليل رقابت و خصومت میان دو حكومت ،درصدد برآمدند
با دش��منان ديگر دولت عثماني يعني اروپایيان ارتباط برقرار كنند .ضعف بارز
ارتش ايران در برابر ارتش امپراتوري عثماني ،چش��م پادش��اهان صفوي را به
يكي از نتايج فني تمدن غرب يعني ارتش مدرن و س�لاحهاي جديد گشود و
برای آنها فاصلة ايجاد شده بين ايران و اروپا را آشكار ساخت .برقراري روابط
بين ايران و كش��ورهاي اروپايي باعث ش��د كه بعد از اي��ن دوران ،بازرگانان،
نمايندگان و كارشناس��ان نظامي اروپايي وارد ايران شوند و در مقابل ،شماری
از ايرانيان به اين كشورها سفر كنند .نتيجه اين ارتباطات شروع آشنايي ايرانيان
با برخي مظاهر تمدن اروپايي بود .س��فرنامههايي كه مسافران ايراني بهويژه در
دوران قاجار از خاطرات خود در اين س��فرها نوش��تهاند ،تصويري از نخستين
عكسالعملهاي ايرانيان را در برابر تمدن جديد به نمايش میگذارند.
از میان اين مسافران نخستين فردي كه از او ياد میكنيم عبدالطيف موسوي
شوش��تري ( 1137-1185هـ ش 1758-1806 ،م) اس��ت .او در زمان سلطنت
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فتحعليش��اه قاجار در ايران ،قريب هفده سال در هندوستان ،مستعمره انگليس
زندگي كرد و بهدليل آشنايي و مراوده با بلند پايگان سياسي و اجتماعي هندي
و انگليسي با پيشرفتهاي فني و اجتماعي اروپاييان آشنا شد .او در كتاب خود،
«تحفهالعالم» ،به كرات از پيشرفتهاي علمي و فني اروپاييان در جغرافيا ،نجوم
و هيات ،پزش��كي و جراحي ،مس��احي ،كشتيسازي و امور نظامي ياد میكند.
اصالحات سياس��ي ،قضايي ،اجتماعي و مذهبي نيز مورد توجه شوشتري قرار
گرفته اس��ت .او از مواردي چون آزادي مطبوعات در ذكر حوادث كشورها و
امكان انتقاد از س��ران حكومت ،برابري مردم در برابر قانون« ،مسلوباالختيار
بودن پادش��اه» ،تش��كيل پارلمان و انجام انتخابات ب��راي برگزيدن نمايندگان،
«برگزيدن وكيل براي متهمان در جهت جلوگيري از تضييع حقوق» و «محروم
بودن پادشاه از دخالت در امور قضايي» با تحسين ياد میكند.1
فرد ديگري كه در همين دوران چند سال را در لندن و روسيه سپري كرد،
میرزا ابوالحس��ن شيرازي معروف به ايلچي است .او پس از بازگشت به ايران
مش��اهدات خود را در س��فرنامهاش به نام «حيرتنامة س��فرا» به رشته تحرير
درآورد .ايلچي در س��فر به لندن ش��ماري از بنيادهاي علم��ي ،فني ،اجتماعي
و سياس��ي غرب را مورد توجه قرار میدهد .ايلچي گذش��ته از پيش��رفتهاي
علم��ي اروپاييان مانند كارخانجات بزرگ ،مراكز پزش��كي ،مراكز نگهداري از
افراد مس��ن و ايتام و س��اير س��ازمانهاي اجتماعي ،به پيشرفتهاي سياسي و
اجتماعي انگليسيها توجه نشان میدهد و همانند عبدالطيف شوشتري بخشي
از كتاب خود را به توصيف نظام انگلستان اختصاص میدهد و نظام پارلماني
و تصميمگيري براساس «مالحظه اكثريت» را توصيف میكند .بهعالوه ايلچي
از يكي از مهمترين دستاوردهاي تمدن غرب يعني مطبوعات ياد میكند كه در
جهت پخش اخبار و از جمله ،مباحث مطرح شده در پارلمان عمل میكنند.2
افرادي كه معرفي شدند و نيز ديگر مسافران اروپا ،بهطور مفصل به تشريح
مش��اهدات خود از تمدن غرب پرداختهاند ليكن كمتر درصدد برآمدهاند از
اين تجربيات درسهاي قابل پيگيري در جهت اصالح امور سياسي و اجتماعي

