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   :چكيده
 نوسازي و هاي غرب، مواجهه با برتري ي مي باشند كه دريآسيا ن و ژاپن دو كشورايرا

اصالح طلب دو كشور براي هم  نخبگان نوساز و.اصالحات را به شكل مدرن شروع كردند
نوسازي و اصالحات را  ،...سطح شدن با غرب در زمينه هاي نظامي، اقتصادي، آموزشي و

م 19 ژاپن با اعاده قدرت به امپراطور در اواسط قرننوسازي و اصالحات .ضروري دانستند
آن هم رسيدن به  نيروهاي قدرتمند ژاپن با يك هدف واحد، ونخبگان  .شروع شد ]م1868[

هاي غرب اجماع و انسجام داشتند و توانستند به توسعه دست براي فائق آمدن بر برتري توسعه،
ايران زودتر از ژاپن در سازي و اصالحات ولي با وجود اينكه نو .يابند و هم سطح غرب شوند

و م با عباس ميرزا شروع شده بود، با اجماع و انسجام نخبگان 19دوره معاصراوائل قرن در
نيروهاي  .هاي غرب همراه نبودنيروهاي قدرتمند جهت رسيدن به توسعه و فائق آمدن بر برتري

براي پيشبرد نوسازي و  گرشان حاضر به همكاري با همدي قدرتمند جهت حفظ منافع شخصي
  .اصالحات نبودند

  

  :  واژگان كليدي

   ايران -ژاپن  - نخبگان –  اصالحات–نوسازي 
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  مقدمه

 ساززمينه ]ش.ه11و10[ م17م و16ملت در اروپا در قرن -ظهور دولت عصر روشنگري و
دي قرون بع اين كشورها در اين قرن و .ي شديدگرگوني و نوآوري در كشورهاي اروپا تحول،

هاي خود را به برتري دست بزنند و ...اقتصادي و هاي نظامي،هاي در زمينهتوانستند به نوآوري
  ي ويكشورهاي اروپا.... اقتصادي و هاي نظامي،نوآوري و پيشرفت. ملل ديگر بقبوالنند

توان نيافته كه كشورهاي توسعه. نيافته شدساز تهاجم آنها به كشورهاي توسعههيافته زمينتوسعه
عاملي كه  .مستعمره آنها شدند مقابله با كشورهاي با تكنولوژي پيشرفته و مدرن را نداشتند،

 مانده افزايش دهند،كشورهاي عقب فرصت مناسبي به كشورهاي غربي داد تا نفوذ خود را در
در  .مانده بودنيروهاي قدرتمند كشورهاي عقب عدم انسجام بين نخبگان و به عبارت ديگر

 هاي قدرتمند در جهت حفظ منافع شخصي خودشان،گروه مانده،ي از كشورهاي عقببسيار
كردند و حاضر نبودند براي حفظ منافع  كشورشان با حتي با كشورهاي غربي همكاري مي

ي يژاپن و ايران دو كشور آسيا .همديگر همكاري كنند و نيز انسجام بين خود ايجاد كنند
پي به ضعف  تكنولوژي و صنعتي كشورهاي غربي، ي نظامي،هاهستند كه با مشاهده پيشرفت

اصالحات ژاپن  نوسازي و .خود برده و درصدد نوسازي و اصالحات با هدايت از باال برآمدند
دولت ميجي كه حاصل انسجام نيروهاي  .م شروع شد1868با اعاده قدرت به امپراطور در سال 

بود و توانست ) گانان، اشراف و امپراطورو بازر زمينداران، تجار(قدرتمند سنتي و مدرن 
نوسازي و اصالحات را با موفقيت به پايان رساند و توسعه پيدا كند ولي نوسازي و اصالحات 

با عدم  م با عباس ميرزا شروع شده بود،19ايران با وجود آنكه زودتر از ژاپن در اوائل قرن در 
حكام اياالت، مالكين، (نتي و مدرن انسجام نخبگان و به عبارت ديگر نيروهاي قدرتمند س

شود عوامل موفقيت لذا در اين مقاله سعي مي. همراه بود و به توسعه نرسيد...) روحانيون و 
نوسازي و اصالحات ژاپن دوره ميجي در زمينه نظامي، آموزشي، اقتصادي در مقايسه با 

 دو كشور مورد دوره مشروطيت ، رضا شاه ورنوسازي و اصالحات عباس ميرزا، اميركبي
 تمركز اصلي روي نقش نخبگان و اجماع و انسجام آنها در ژاپن و فقدان آن .گيرد بررسي قرار
 .باشددر ايران مي

 
   معاصرةژاپن در دوردر نوسازي و اصالحات 

 م در ژاپن 19سازي و اصالحات ژاپن به شكل مدرن با انقالب ميجي در اواسط قرن نو
نيم در انزوا وجي ژاپن، حكومت توگوگاوا ژاپن را به مدت دو قرنقبل از انقالب مي. شروع شد

ل يياسوتوكوگاوا  بر ساير قبا ايحكومت توگوگاوا حاصل غلبه قبيله. از جهان خارج قرار داد
ل ديگر خود يوگاوا بعد از تسلط بر قباكياسوتواي.  م بود و بزرگترين قبيله ژاپن شد1603در 
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 كه نوعي بدبيني به كشورهاي غربي به ويژه پرتغال و هلند در هاگونشو. را شوگون اعالم كرد
م داشتند، درصدد قطع رابطه با كشورهاي غربي برآمدند و بنادر خود را به مدت دو 16قرن 

-حكومت توكوگاوا كه حاصل غلبه قبيله )42-43صص ، 1317كوشان،( ها بستندقرن بر روي غربي

اي بود لذا در صدد برآمد تا هاي قبيله خودمختاري و شورش ديگر بود، نگران ازايلاي بر قب
كار گيري را بهي روش گروگانيبراي فائق آمدن بر تمركزگرا. ي در كشور ايجاد كندايتمركزگر

مدتي در  مدتي در پايتخت و) مالكين بزرگ(ايميوها دبرد كه بر مبناي آن رؤساي قبايل ديگر 
ين هدف همسران و كسان دايميوها را به صورت گروگان براي رسيدن به ا. امالك خود باشند

اين اقدام . در پايتخت و به عبارت ديگر در دربار شوگون به صورت گروگان نگهداري كرد
 رفت و )155-156صص ، 1364 مرتون،( .باعث رفت و آمد دايميوها بين مالكين و امالك خود شد

كردند آنها مي دي را تجار و بازرگانان تأميناين وجوه نق. آمد دايميو نياز به وجوه نقدي داشت
و آن . كردندبا خريد محصوالت دايميوها و فروش آنها در مناطق ديگر وجوه نقدي كسب مي

طرف باعث رونق له از يكئاين مس. دادندرا در اختيار دايميوها براي مسافرت قرار مي
 بازرگانان را فراهم كرد كه كشاورزي تجاري شد و از طرف ديگر زمينه قدرت گرفتن تجار و

هاي تجاري نظير طوري كه شركتبه. به عنوان طبقه قدرتمند در كشور ظهور كردند
  .در كشور رونق گرفتند... گومي و ميتسوئي

حكومت توكوگاوا با اقداماتش توانسته بود صلح و آرامشي در كشور ايجاد كند و اهميت 
كردند را  نظامي براي دايميوها مستمري كسب ميكه در قبال خدمات) هاييسامورا(جنگاوران 

 لذا اهميت نيروهاي نظامي كاهش يافت و حكومت توكوگاوا )227ص ، 1369 مور،( .كاهش دهد
اطالعي زماني اين بي. هاي نظامي جهان خارج به علت انزوا نداشتهيچ اطالعي از پيشرفت

ادر ژاپن آمد و حكومت شوگون ي به فرماندهي ژنرال پري به بنيشكست كه ناوگان آمريكا
طوري و معاهدات تحميلي آنها را پذيرفت به )50ص ،2535 پرويزيان،( توان مقابله با آن را نداشت

ها گشود يي را به روي آمريكاHokodate)  (»هاكوداته«و  (Shimoddo)» شي مودا«كه دو بندر 
 عالوه بر آنها ژاپن قراردادهاي .مريكا اجازه داد يك كنسولگري در شي مودا داشته باشدآو به 

امضاء كرد و اصل نظام معاهده نابرابر چيني كه .... مشابه آمريكا با بريتانيا، روسيه، هلند و
عبارت بود از؛ حقوق برون مرزي اتباع بيگانه يا حق اتباع غربي مقيم ژاپن به برخورداري از 

  )82،ص1379شاور، اوري( .هاي كنسولي برقرار شدقانون ملي كشور خود در دادگاه
ل يقبا. هاي داخلي شد در دادن امتياز به بيگانگان باعث افزايش مخالفتهاشوگوناقدامات 

، اشراف درباري، تجار و بازرگانان و امپراطور مخالفت )چوشو ساتسوما، هيزن، توسا(غرب 
نداختند، هايي به راه ال غرب كشور شورشي اعالم كردند و قباهاشوگونخود را با اقدام 

 براي سركوب آنها نيروهايي اعزام كردند ولي شكست خوردند و شكست آنها زمينه هاشوگون
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 كه توان »يككه اي«شوگون  )93،ص 1367استوري،( .اعاده قدرت به امپراطور را فراهم كرد
هاي داخلي را نداشت داوطلبانه نيروهاي اجرائيش را در اختيار امپراطور قرار سركوب شورش

م امپراطور فرماني صادر 1868تا تاريخ سوم ژانويه . و اعاده قدرت به امپراطور شكل گرفتداد 
 700كرد كه به موجب آن تمام اختيارات مملكتي را به خودش محول كرد و شوگون بعد از 

 با اعاده قدرت به امپراطور نوسازي و اصالحات در )55ص پيشين، پرويزيان،(.سال فروپاشيد
  .له با تجاوزات غرب و لغو معاهدات تحميلي شروع شدكشور براي مقاب

نيروهاي قدرتمند ژاپن با يك هدف واحد آن هم نوسازي و اصالحات براي فائق آمدن بر 
 هاي غرب به انسجام رسيدند و براي رسيدن به آن از هيچ اقدامي فروگذار نكردند بهبرتري

ل ديگر كشور ي كشور و بعد از آن قبال غربيطوري كه بعد از اعاده قدرت به امپراطوري قبا
ها و قواي نظامي خود را در اختيار امپراطور براي نوسازي و اصالحات نظامي، اقتصادي ييدارا

گومي  خانه ميتسوئي عالوه بر آنها تجار به ويژه تجارت )99ص پيشين، استوري،( .قرار دادند. ..و
  )151،ص1340رفعت،( .يار دولت قرار دادزماني كه دولت به پول نياز داشت مبالغي را در اخت

هاي دولت ميجي كه حاصل اجماع نخبگان حاكم بود نوسازي و اصالحات در زمينه
در . هايي دست يابدرا شروع كرد و توانست به موفقيت...نظامي، آموزشي، اقتصادي، سياسي و

دائمي، استفاده از كارگيري اقداماتي چون سازماندهي ارتش و ايجاد ارتش زمينه نظامي با به
 كارگيري سبك فرانسه براي نوسازي نظامي،معلمان فرانسوي براي آموزش نظاميان و با به

Tiption., 2002, pp.42-43) ( كارگيري قانون نظام وظيفهبه )،و صرف )246ص ،1365رجب زاده 
ن در طوري كه در جنگ با چيبه. هاي هنگفت توانست ارتش نيرومندي را ايجاد كندهزينه
و توانست چين را  )268همان ،ص( بود... اژدرافكن و24 كشتي جديد و 28م ارتش داراي 1894

اي ظهور و معاهدات تحميلي غرب را لغو كند و در شكست دهد و به عنوان قدرت برتر منطقه
در زمينه . هاي هنگفت مواجه كندروسيه به عنوان كشور غربي را با خسارت 1905 م 1904

كارگيري اقداماتي چون اعزام دانشجويان به غرب براي فرا گرفتن ت ميجي با بهآموزشي دول
علوم غرب، استفاده از معلمان براي آموزش در مدارس ژاپن، آموزش اجباري در مدارس 

و ) رفتند م همه دختران و پسران به مدرسه مي1910و در سال % 60م 1895در سال (ي يابتدا
 300/66ها   م كالج20در اوائل قرن (ها در سراسر كشور اهگسترش مدارس متوسطه و دانشگ

را در خود ...هاي مختلف طب، معدن، كشاورزي و دانشجو در رشته7239ها دانشجو و دانشگاه
 و بعد از )290ص همان،( .توانست تحوالت اساسي در زمينه آموزش ايجاد كند) جاي داده بود

 در )107ص پيشين، استوري،( .شور آسيايي شناخته شود سال از نوسازي به عنوان باسوادترين ك50
     زمينه صنعتي و اقتصادي دولت ميجي بر استقالل، خودكفايي اقتصادي و توسعه صنعتي تأكيد

 براي رسيدن به اين امر دولت با استفاده از ماليات ارضي و )85ص ،1372شهيدي،(.كردمي
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ر صنايع سبك نظير نساجي، نخ تابي، د... صادرات محصوالت كشاورزي چون چاي، پنبه و
گذاري كرد و توانست هزينه مورد نياز  به دليل كاربري و كم هزينه بودن سرمايه...بافندگي و

     ژاپن در صنايع سنگين نظير  بعد)299پيشين،ص زاده،رجب( .صنايع سنگين را تأمين كند
   تجار قديمي در )   .(Reishouer,1946, p.158گذاري كردسرمايه ...سازي، فوالد وكشتي

كار بودند لذا دولت ابتكار عمل را به دست هاي جديد ترسو و محافظهگذاري در طرحسرمايه
صنايع زير بنايي نظير راه آهن، صنايع .... هايي چون كاغذ، شيشه وگرفت و با احداث كارخانه

دن صنايع دولتي به گذاري بخش خصوصي را با واگذار كرسازي، سرمايهتسليحاتي و كشتي
  . بخش خصوصي در اين امر تشويق كرد و زمينه رقابت بخش خصوصي را فراهم كرد

هاي اي تجاري با رقابت توانستند نه تنها نياز داخلي را برآورده كنند بلكه شركتهشركت
 م ميتسوئي بوسان 1910به طوري كه در اواسط دهه . اي در كشورهاي ديگر راه انداختندتابعه

 شعبه در آمريكا و يك شعبه در 2 شعبه در اروپا، 54 شعبه در آسيا، 46 شعبه در داخل، 28
آوري با جمع» زايباتسوها«هاي مالي و تجاري   مجتمع)194ص ،1374متوسلي،( .استراليا داشت

اطالعات از بازارهاي خارجي براي خريد و فروش كاال و ايجاد امنيت شغلي باعث وفاداري 
وپا كنند و نفوذ خود را در و توانستند بازارهاي قابل اعتمادي براي خود دستكارگران شده 

سطح غرب، نه تنها در بازارهاي مجاور ژاپن بلكه در  كشورهاي ديگر گسترش دهند و هم
المللي با آنها رقابت كنند اقدامات دولت ميجي در زمينه نوسازي آموزشي، اقتصادي عرصه بين

طبقات . هاي مدني در جامعه بودندا و طبقاتي شد كه خواهان آزاديهو غيره باعث رشد گروه
هاي مدني و اين امر به نوبه خود اهميت آزادي. كارگر و تحصيل كرده كشور افزايش يافت

 م 1880طوري كه جنبش حقوق آزادي و حقوق ملت از اواخر دهه به. افزايش داد سياسي را
در . گرايي، حقوق طبيعي و غيره شروع شدشروطهدر تغيير روند دولت با مفاهيم سياسي م

هاي  نفر رسيد كه گروه30000 اعتراض به يك جنبش مردمي با جمعيت 1880 -81هاي سال
اهداف جنبش ايجاد پارلمان  .در آن حضور داشتند...مختلفي از توليد كنندگان، كشاورزان و

اگر . تاري ملي را در برگرفتملي، كاهش ماليات ارضي، بازنگري معاهدات نابرابر و خودمخ
ولي تشكيل پارلمان كه يكي  (Takeo, 1985, p.38 ) چه اين جنبش با سركوب دولت پايان يافت

به طوري كه امپراطور از . از اهداف امپراطوري در منشور خودش بود، به قوت خود باقي ماند
سازماندهي كنند و اليگارشي حاكم خواست طرح قانون اساسي مبني بر تشكيل مجلس شورا را 

ايتو قانون اساسي آلمان را به دليل قدرت محدود . ايتو را مسئول تنظيم قانون اساسي قرار داد
 و )101ص پيشين، اوري شاور،( .پارلمان مناسب دانست و قانون اساسي به سبك آلمان طراحي شد

»  كوروراكنت« م امپراطور قانون اساسي مكتوب را بدست نخست وزير 1889 فوريه 11در 
 نهاد )110استوري،پيشين،ص( . م فرمان تشكيل مجلس شورا را صادر كرد1890سپرد و در سال 
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 مجلس اعيان كه اشراف و -1 شد كه عبارت بودند از؛قانون گذاري از دو مجلس تشكيل مي
  اي از منتخبان صاحب شاغل دائم امپراطور و برخي از نمايندگان انتخابي از سوي عده

 مجلس عوام كه نمايندگان مردم بودند و طبق قانون اساسي -2. هندگان طراز اول بوددماليات
 )111ص پيشين، كوشان،( .كردهاي مجلس عوام را وتو ميمجلس اعيان مواقعي طرح

 
  معاصرة ايران در دوردر نوسازي و اصالحات 

ده بود دولت در مقايسه با ژاپن كه دوره توكوگاما را در انزوا از جهان خارج سپري كر
دهي مذهب شيعه در مقابل مذهب سني عثماني هويت ملي در كشور ايجاد صفويه با شكل

 ...روابط تجاري، اقتصادي و ...كرده بود و با كشورهاي غربي چون پرتغال، هلند، انگليس و
داد و ستد بين ايران و كشورهاي غربي به ويژه دوره شاه عباس به صورت متقابل و بر . داشت

هاي استعماري سياست]  ش. هـ12اواخر قرن [ م و 19س منافع طرفين بود و تا قرن اسا
كشورهاي ]  ش. هـ12اواخر قرن  [19اما در قرن  . كشورهاي غربي در ايران كاهش يافت

گسترده درصدد نفوذ بيشتر در  ...هاي نظامي، اقتصادي ودست آوردن برتريهغربي براي ب
ل قرن يايران در اوا .شود يكي از آن كشورها محسوب مييزيران نكشورهاي ديگر برآمدند كه ا

 در عهده داشت، در دوره عباس ميرزا كه فرماندهي نيروهاي نظامي را بر]  ش.هـ 12[ م19
هاي برتري ها مرزي با روسيه و تجاوزات مرزي روسيه به مناطق مرزي ايران بادرگيري

ت عباس ميرزا در جنگ با روسيه چشمان وي شكس. نيروهاي نظامي مدرن روسيه  مواجه شد
لذا . ماندگي ايران و پيشرفت غرب باز كرد و درصدد نوسازي نظامي برآمدرا نسبت به عقب

نوسازي از دوره عباس ميرزا در ايران شروع شد اما با موانع جدي از جمله عدم اجماع 
داران، اشراف درباري، زمين(نخبگان و به عبارت ديگر نيروهاي قدرتمند به سنتي و مدرن 

مالكين (همراه بود اگر چه رضا شاه توانست با سركوب نيروهاي قدرتمند ...) حكام اياالت و
به صورت يكجانبه تمركزگرايي ...) بزرگ نظير فرمانفرما، اشراف نظير تيمورتاش، روحانيون و

 و پنهان همراه به صورت آشكار....هاي روحانيون، مالكين بزرگ وايجاد كند ولي با مخالفت
هاي غرب به ويژه بنابراين نوسازي و اصالحات در ايران همانند ژاپن در مواجهه با برتري. بود

هاي آن در تجاوز به مناطق مرزي ايران روسيه در دوره عباس ميرزا براي فائق آمدن بر برتري
قدان ميرزا كه علت شكست نيروهاي نظامي در مواجهه با روسيه را فعباس. شروع شد

دهي ارتش دائمي مستقل از نيروهاي دانست درصدد شكلنيروهاي نظامي دائمي و منسجم مي
عالوه بر آن ايجاد ارتش دائمي نياز . ل برآمد كه با مخالفت آنها نيز همراه بوداينظامي موقتي قب

براي اين منظور عباس ميرزا حقوق و . هاي نظامي برآورده شودبه بودجه داشت تا هزينه
نيروهاي . تمري درباريان و مستمري بگيران را كاهش داد كه با مخالفت آنها مواجه شدمس
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ويژه محمد علي ميرزا نگران ه ديگري كه با اصالحات عباس ميرزا مخالف بودند شاهزادگان ب
از افزايش قدرت عباس ميرزا با اصالحات وي بود زيرا وي نيز دنبال وليعهدي شاه بود و براي 

عباس ميرزا كه در داخل با . دانست ن هدف اصالحات وي را مغاير با اسالم ميرسيدن به اي
 تنها اميد نوسازي نظامي )238-240،صص 1377زيبا كالم،( .اي از مخالفين مواجه بودطيف گسترده

را كمك گرفتن از كشورهاي غربي دانست و براي اين منظور ژنرال گاردان فرانسوي را براي 
 ولي او با توافق روسيه و فرانسه از )46ص  ،1381 كوزنقوا،( .مي به ايران آوردسازماندهي امور نظا

عباس ميرزا بار ديگر به سراغ مستشاران انگليسي رفت ولي آنها نيز بيشتر به نفع . ايران رفت
  .كردند تا به نفع ايران و توانستند معاهده گلستان را بر ايران تحميل كنندروسيه عمل مي

زمينداران، اشراف، درباري، حكام (كبير نيز اجماع و انسجامي بين نخبگان در دوره امير
اميركبير كه قبل از . در زمينه نوسازي و اصالحات امير كبير وجود نداشت...) واليات و 

ماندگي ايران و پيشرفت كشورهاي  صدارتش به روسيه و عثماني سفر كرده بود و پي به عقب
و اصالحات برآمد براي اين منظور او اولين اقداماتش را با غرب برده بود، درصدد نوسازي 

هاي مناطق مختلف كشور را سركوب كند؛ تمركزگرايي در كشور شروع كرد و توانست شورش
 كرد،شورش سيستان و بلوچستان كه انگليس طرح جداسازي آن مناطق از ايران را پيگيري مي

الدوله حاكم مشهد به دليل اختالف خود  شورش اللهيارخان آصف)97-98صص ،1344 هاشمي،(
عالوه  )124ص ،1364 آوري،( .با شاه درباره انتصاب مسئوليت توليت آستان قدس رضوي و غيره

را عوض كرد كه با مخالفت آنها مواجه  ...بر آن او برخي حكام خودسر مانند حاكم نطنز، يزد و
  .شد

و اصالحات، تأمين بودجه براي اين يكي از مشكالت امير همانند عباس ميرزا در نوسازي 
امير كبير نيز همانند عباس ميرزا حقوق و مستمري بگيران و درباريان را كاهش داد و . اقدام بود

لذا .  مالكين را افزايش داد كه با مخالفت آنها مواجه شد)95،ص1381كمالي،( ماليات بر اراضي
اي از مخالفين چون حكام سابق ردهاقدام امير كبير در مدت كوتاه صدارت خود با طيف گست

 اگر چه )249ص پيشين، زيبا كالم،( .مواجه شد...اياالت، درباريان، تيولداران، مستمري بگيران و
انجام دهد، به طوري كه ...امير توانست اقدامات مناسبي در زمينه نظامي، آموزشي، اقتصادي، و

زگيري كه هر واحد مشمول ماليات در در زمينه نظامي اقداماتي نظير ايجاد نظام تازه سربا
 اعزام مسيو جان به اتريش )47ص پيشين، كوزنقوا،( فرستادند،روستا و شهر شمار معيني سرباز مي

 و )198ص پيشين، هاشمي،( جهت استخدام مستشاران نظامي براي آموزش نظامي در دارالفنون
و  )289،ص1348آدميت،( ريزي،پسازي و توسازي، باروتسازي، مهماتبناي كارخانه اسلحه

در زمينه آموزش . توانست ارتش منظم با حقوق مرتب همراه با حداقل تجهيزات ايجاد كند
هاي روزنامه وقايع اتفاقيه و مدرسه دارالفنون كه در آن قرار بود مسيو جان معلماني در زمينه
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او  )361همان،ص( .دمختلف نظامي، طب، معدن و داروسازي از اتريش استخدام كند، تأسيس كر
در زمينه اقتصادي و صنعتي بر خودكفايي و استقالل اقتصادي تأكيد فراوان كرد؛ به طوري كه 

 . سال به او واگذار كرد5با مشاهده سردوشي ساخت با نو خورشيد امتياز آن را به مدت 
سن پطرز و با اقداماتي ديگري در اين زمينه نظير اعزام دانشجو به  )100ص پيشين، هاشمي،(

 را احداث كردند ...هاي بلورسازي تهران، كاغذسازي اصفهان وبورگ كه در برگشت كارخانه
طور ناعادالنه قبل از امير  و لغو امتيازاتي كه كشورهاي غربي به)387-388صص پيشين، آدميت،(

ا به اتباع گرفته  بودند؛ نظير لغو امتياز اجاره نامه شيالت خزر كه دست اتباع روسيه بود و آن ر
ولي . توانست تحوالت اساسي نسبت به قبل ايجاد كند )404ص همان،( ايران واگذار كرد،

ها همراه بود و زمينه عزل وي اي از مخالفتاقدامات وي همانطور كه بيان شد با طيف گسترده
ز عالوه بر مخالفين داخلي مخالفين خارجي مانند انگليس و روسيه كه نگران ا. را فراهم كرد

  .هاي مختلف بودند به اين طيف افزوده شدنداستقالل و خودكفايي ايران در زمينه
انقالب . انقالب مشروطيت ايران نيز در مقايسه با مشروطيت ژاپن با موفقيت همراه نبود

خالف مشروطيت ژاپن كه با هدايت از باال صورت گرفت، توسط نيروهاي رمشروطه ايران ب
از پايين حكومت قاجاريه را وادار ... اجتماعي مختلف نظير روحانيون، بازاريان، روشنفكران و

نيروهاي مخالف سلطنت با تحصن در قم و سفارت انگليس با اجماع . به پذيرش مشروطه كرد
. را درخواست كرده بودند ...الدوله، افتتاح دارالشوري وعينو همدلي از مظفرالدين شاه عزل 

الدوله و ايجاد مجلس اي جز عزل عينمظفرالدين شاه در مقابل مخالفين غيرقابل انعطاف چاره
 اين اقدام مخالفين پيروزي )423-424صص پيشين، زيباكالم،( .دارالشوري مشروطه را نداشت

 اهداف خود برسند اما مدتي از دوران مجلس اول بزرگي نصيب آنها كرد و توانستند به
مجلس به سه طيف . نگذشته بود كه در مورد تدوين قانون اساسي اختالفات باال گرفت

روها ويژه غرب گرايان را در خود داشت، ميانهه طلبان راديكال كه بيشتر روشنفكران باصالح
كاران  محافظه ء اين طيف بودند و بهبهاني جزاهللاآيتي ويطبااهللا طبا آيتكه افرادي چون

ه اختالفات اين سه طيف ب. راديكال كه شيخ فضل اهللا نوري سردمدار آن بود، تقسيم شدند
 شيخ )539-540صص ،1342 شميم،( .ويژه دو طيف راديكال در مورد قانون اساسي باال گرفت

كه از قوانين غربي نيز كاران راديكال بود و به تدوين قانون اساسي  اهللا نوري جزء محافظهلضف
اين اختالفات فرصتي به . استفاده شده بود اعتراض كرد و خواهان شرعي بودن مشروطه شد

محمدعلي شاه داد كه با همكاري سفارت روسيه مجلس را به توپ ببندد و كار مجلس اول 
ايش ها از سراسر كشور بر عليه محمدعلي شاه افزبا پايان مجلس اول مخالفت. پايان پذيرد

         با اين اقدام . يافت و مشروطه خواهان، از مناطق مختلف كشور به تهران آمدند
در اين . خواهان، محمدعلي شاه از ايران به روسيه فرار كرد و مجلس دوم افتتاح شدمشروطه
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ها به عنوان احزاب عمده مجلس بودند كه بين آنها مجلس نيز دو طيف اعتداليون و دمكرات
اگرچه . يش آمد و ترورهايي بر عليه يكديگر شكل دادند و اختالفات باال گرفتاختالف پ

مجلس دوم اقدامات مناسبي براي سازماندهي امور مالي با استخدام شوستر به عنوان مشاور 
آوري ماليات از سراسر مالي و خزانه دار مالي كشور انجام داد، اما اقدامات شوستر در جمع

به طوري كه . ين تحت حمايت روسيه، با مخالفت روسيه مواجه شدكشور به ويژه از مالك
هاي معوقه خود را ماليات شوستر مالكان و سياستمداران متمول را تحت فشار قرار داد تا 

از آنجا كه بسياري از افراد تحت الحمايه روسيه بودند و روسيه خواهان معافيت ويژه . بپردازند
آن را رد كرد و ماليات گيري را ادامه داد كه با مخالفت برخي از مالياتي از آنها شد اما شوستر 

  )420ص ،1378، آفاري( .كاران و روسيه مواجه گرديدمحافظه
ها  روسيه به مجلس اولتيماتوم مبني بر خروج شوشتر داد ولي مجلس به ويژه دمكرات

مود و روز كريسمس لذا كابينه كودتايي عليه مجلس طراحي كرد و آن را منحل ن. قبول نكردند
 لذا عدم اجماع بين دولت و )306-307صص  پيشين، آوري،( . م كار شوشتر به پايان رسيد1911

باعث ) اعتداليون كه خواهان اخراج و دمكرات مخالف اخراج بودند(مجلس و بين احزاب 
  .شد، انقالب مشروطيت نيز با موفقيت همراه نشود

ن رضا شاه هيچ اقدام مناسبي در جهت نوسازي و بعد از مشروطيت تا زمان روي كار آمد
از آن جائيكه بعد از انقالب . خانه بود رضاشاه افسر نظامي قزاق. اصالحات صورت نگرفت

     -شوروي، اهميت نيروهاي قزاق به عنوان نيروهاي هوادار رژيم تراز روسيه از بين رفت
روسيه را محكوم كرد و خواهان هاي تجاوزكارانه تزار طوري كه انقالب شوروي سياستبه

 انگليس درصدد استفاده از نيروهاي قزاق براي -گيري انقالبات كمونيستي در جهان شد شكل
خانه بود، براي  عنوان افسر نظامي قزاقاهداف خود در ايران شد و توانست رضاشاه را كه به

نيسم در ايران و كشورهاي كودتا در ايران آماده كند و حكومت متمركز براي مقابله با نفوذ كمو
به وسيله  ] ش. هـ1299 اسفند 12[ م 1921 فوريه 21كودتا در . جنوب ايران ايجاد كند
  )444ص بيتا، ايوانف،( .رضاخان صورت گرفت

بعد از اينكه رضاشاه وزارت جنگ را . دار شد بعد از كودتا رضاشاه وزارت جنگ را عهده
خان پسيان در خراسان، حزب دمكرات در  تقيهاي داخلي چون محمدبه عهده گرفت شورش

هاي ديگر در شمال آذربايجان به رهبري ماژور الهوتي كه از طرفداران خياباني بود و شورش
. و جنوب و مناطق ديگر را سركوب كرد و توانست نظم و امنيت در كشور به وجود آورد

به ]  ش. هـ1302[ م 1923اقدامات رضاشاه در ايجاد نظم و امنيت باعث شد مجلس وي را در 
طرحي به وسيله شماري از ]  ش. هـ1304[ م 1925و در سال . وزيري انتخاب كند نخست

وزير امضاء شد تا مجلس  نمايندگان مجلس مبني بر انتقال قدرت از احمدشاه به نخست
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از مخالفان طرح از جمله مدرس بود كه فرياد . سسان تشكيل شود و آن را به تصويب رساندؤم
گيري صورت رأي. و مجلس را ترك كرد» ي هم بدهند خالف قانون استااگر صد هزار ر«زد 

  )125ص ،1382 كاتوزيان،( .گرفت و با اكثريت آرا قدرت از قاجاريه به رضاشاه منتقل شد
هاي نظامي،  دست گرفت نوسازي و اصالحات در زمينهه بعد از اينكه رضاشاه قدرت را ب

 نظامي او با چند برابر  در زمينه. ه طور يكجانبه در كشور شروع كردآموزشي و اقتصادي را ب
وي با . كردن بودجه نظامي و اجباري كردن خدمت سربازي، ارتش دائمي جديد ايجاد كرد

سازي آن نمود و همچنين سران  مجهز كردن آن با وسايل مكانيزه سعي در تقويت و مدرن
 .مند كرد رمندان دولت از امكانات رفاهي خاصي بهرهنظامي را به عنوان گروه برتر در ميان كا

را منحل ... دهي ارتش منسجم تشكيالت ژاندرم، قزاق و   وي براي شكل)37ص پيشين، كمالي،(
، غرب )تهران(، مركز )مشهد(، شرق )تبريز( منطقه نظامي شمال غرب 6كرد و كشور را به 

 . هر منطقه افسران وفادار اعزام كردتقسيم و براي )اصفهان(، جنوب )رشت(، شمال )همدان(
 وي از طريق چنين نيروي نظامي به قلع و قمع ساير عشاير، مخالفان )154ص ،1357 ايوانسكي،(

  )68،ص1374سيف اللهي،( .سياسي، مذهبي و مالكان بزرگ قديمي پرداخت

براي ي نظامي ي مدرسه ابتدا-1: عالوه بر آن سه مدرسه نظامي تأسيس كرد كه عبارتند از
 مدرسه صاحب منصبان كه بعدها به -3 مدرسه متوسط نظامي -2 سال به باال، 7پسران 

 ،1377 گروئين،( .ثري در آموزش نظاميان داشتندؤاين مدارس نقش م .دانشگاه افسري تغيير يافت

آباد،  سازي در جليل  براي مجهز كردن تجهيزات نظامي،رضاشاه كارخانه اسلحه)238-239صص
آباد، كه ساختمان اين كارخانه مقدمات گشايش كارخانه مواد   در باغ سلطنتسازي مهمات

سازي دوشان تپه  سازي ونك و كارخانه مسلسل شيميايي پارچين را تهيه كرد، كارخانه ماسك
 . هـ1306-13 [1927-34هاي  در زمينه آموزش در سال)251ص بي تا، الول،( .سيس كردأرا ت
وزش اجباري و رايگان در دوره ابتدايي و آموزش پولي در دوره نامه آم قوانين و تصويب] ش

به طوري كه در . دبيرستان و تاسيس مدارس دولتي و دانشسرا و دانشگاه را به تصويب رساند
 اقدامات وي )152ص پيشين، كمالي،( .دانشگاه تهران تاسيس شد]  هـ ش1313[ م 1934سال 

 1302[م 1923طوري كه در سال به.  به قبل شدباعث تحوالت اساسي در زمينه آموزشي نسبت
تعداد ]  هـ ش1319[م 1940 هزار نفر بود، در سال 55تعداد محصين ايران حدود ] هـ ش

 مدارس جديد مدارس قديمي و مكتب )87ص پيشين، ايوانف،( . هزار نفر رسيد497محصلين به 
  )152ص پيشين، كمالي،( .ها را از رونق انداخت خانه

گرايانه و براساس  اقتصادي و صنعتي سياست اقتصادي وي بر محور حمايت مليدر زمينه 
بانك ملي ]  ش. هـ1306[ م 1927وي در سال . توسعه اقتصادي و صنعتي شوروي استوار بود

سهميه صادرات و . سيس كردأسسه كنترل كننده مالي و پولي كشور تؤايران را به عنوان م
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صنايع داخلي توسط انحصارات دولتي اداره . ر گرفتواردات كاال زير نظارت دولت قرا
ايران به اين منظور بود تا بر كار توليد و بخش توتون و سيگار  مثالً شركت دخانيات در. شد مي

دست گرفت و ه را ب... عالوه بر آن دولت كار تصفيه شكر، توليد چاي و. نظارت داشته باشد
ن در الهيجان، كارخانه تصفيه شكر در ك كارخانه چاي خشك]  ش. هـ1315[ م 1933در 

 1940دو كارخانه سيمان در ]  ش. هـ1314[ م 1935همچنين او در . سيس كردأكهريزك را ت
عالوه بر آن دولت  )463ص پيشين، آوري،( سيس كردأت... يك كشتي اليروبي و ]  هـ ش1319[

 پيشين، كمالي،( ا افزايش دادگذاري كرد و  بودجه صنايع ر آهن سرمايه  ميليون تومان در راه260

 1313[ م 1934 برابر بودجه 5]  ش. هـ1320[ م 1941طوري كه بودجه صنايع در  به)151ص
  )188ص پيشين، كاتوزيان،( .بود]  ش.هـ

اقدامات رضاشاه باعث تحوالت اساسي در زمينه صنعتي و اقتصادي نسبت به دوران قبل 
 و گيروهاي مخالف چون روحانيون، مالكين بزرايجاد كرد منتهي اقدامات وي با سركوب ن

به طوري كه در زمان حمله متفقين به ايران و تبعيد . مصادره اموال آنها و غيره همراه بود
رضاشاه نيروهاي قدرتمند به ويژه نيروهاي سنتي مالكين و روحانيون هيچ حمايتي از وي 

به طوري كه دو طبقه . جامعه شدبا اين وجود اقدامات وي باعث تحوالت اساسي در . نكردند
 سال اول 12كارمندان و كارگران با گسترش بوروكراسي و صنايع شكل گرفت و در تحوالت 

عالوه بر اينكه نوسازي و . شدند عنوان نيروهاي فعال جامعه محسوب ميمحمدرضا شاه به
نبه شكل طور يكجااصالحات رضاشاه بر عكس نوسازي و اصالحات ژاپن با عدم اجماع و به

طوري كه اصالحات نظامي رضاشاه و به. گرفت اقدامات رضاشاه قابل مقايسه با ژاپن نبود
نيروهاي نظامي وي با كوچكترين مقاومت شكست خوردند ولي نيروهاي نظامي ژاپن با 
تجهيزات مدرن توانستند چين و روسيه را شكست دهند و در جنگ دوم جهاني در مقابل 

اصالحات . گي جانانه كردند و تنها با حمله اتمي شكست خوردندكشورهاي غربي ايستاد
اقتصادي رضاشاه نيز بر عكس ژاپن كه دولت زيربناي اقتصادي را آماده كرد و بعد در اختيار 
بخش خصوصي قرار داد و زمينه رقابت آنها فراهم شد و توانست در مناطق مجاور نفوذ كنند، 

دولت امور اقتصادي و صنعتي را همچنان تا پايان . زمنيه رشد بخش خصوصي را فراهم نكرد
دوره رضاشاه در اختيار داشت و رقابت بخش خصوصي شكل نگرفت در زمينه آموزشي نيز 

طلب توانستند مدارس را  اصالحات رضا شاه در مقايسه با اصالحات ژاپن كه نخبگان اصالح
ادترين كشور آسيا شناخته  سال به عنوان باسو50در سراسر ژاپن گسترش دهند و بعد از 

شوند، با موفقيت همراه نبود زيرا مدارس نه تتها در مناطق مختلف كشور به ويژه روستاها 
توانستند تحصيل  گسترش نيافته بود بلكه در مدارس به ويژه دوره متوسطه فقط افراد متمول مي
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بر عدم موفقيت در اين توان يكي از داليل  به عالوه دوره كوتاه مدت رضاشاه را نيز مي. كنند
  .زمينه برشمرد

 

  نتيجه گيري
نوسازي اصالحات ايران و ژاپن با هدايت از باال توسط نخبگـان اصـالح طلـب و نوسـاز                   

در ژاپن با اعاده قدرت به امپراطور، نوسـازي و اصـالحات توسـط دولـت ميجـي                  . شروع شد 
نقش داشتند كه عبارت بودند    ها و طبقات مختلفي در اعاده قدرت به امپراطور          گروه. شروع شد 

اين طبقات به همراه امپراطور نوسازي و اصـالحات را در           ... زمينداران، اشراف، بازرگانان و     : از
ترين عوامل موفقيت ژاپن در زمينه نوسازي و اصالحات، اجمـاع   يكي از مهم  . ژاپن آغاز كردند  

گيـري  انـسجام زمينـه شـكل     اين اجمـاع و     . و انسجام بين طبقات قديم و جديد ژاپن مي باشد         
هـا  حكومت متمركز را در كشور به وجود آورد كه تصميمات در مركز گرفته مي شـد و اسـتان          

ـ لـذا تمركزگرا  . براساس تصميمات مركز عمل مي كردند      ي در كـشور حـاكم شـد و سـاختار           ي
  در مناطق خودشان از برخي اختيـارات برخـوردار بودنـد           هااجتماعي دوره توكوگاوا كه دايميو    

در ايران برعكس ژاپن نه تنهـا اجمـاع و انـسجامي بـين نيروهـاي قدرتمنـد سـنتي و               . لغو شد 
ي نيـز تـا زمـان ظهـور         يـ طلب در دوره قاجاريه شكل نگرفـت بلكـه تمركزگرا         نخبگان اصالح 

به طوري كه شاهزادگان و حاكمان ايـاالت مـستقل از مركـز             . رضاشاه در كشور به وجود نيامد     
شاهزادگان و حاكمـان    .  به كاهش قدرت خودشان به نفع مركز نبودند          كردند و حاضر  مي عمل

كه بيشتر از بستگان خاندان قاجاريه بودند و خود را مرتبط به خاندان قاجاريـه مـي دانـستند و      
نيز از پشتوانه خاندان قاجار برخـوردار بودنـد، حاضـر بـه از دسـت دادن اختيـارات گـسترده                     

ل ديگر  يو بعد از آنها قبا    ژاپن  ل غرب   يين در حالي است كه قبا     ا. خودشان به نفع مركز نبودند      
اختيار حكومـت مركـزي     در  هاي خود را    ييژاپن با اعاده قدرت به امپراطور تمام امالك و دارا         

هـاي  قرار دادند تا حكومت متمركز در كشور به وجـود آيـد و مـانع جـدي در برابـر سياسـت          
ارتقـاء تـوان ملـي كـشور جـزء اهـداف نيروهـاي              لـذا    .استعماري كشورهاي استعمارگر باشد   

ولي در ايران منافع شخـصي در رأس اولويـت برخـي از نيروهـاي               . قدرتمند و مردم ژاپن بود    
هاي ديگر براي حفظ منـافع شخـصي    به طوري كه حتي برخي از مالكين يا گروه        . قدرتمند بود 

ع و انـسجام بـين نيروهـاي        عالوه بر آن اجما   . كردندخودشان با روسيه و انگليس همكاري مي      
) طلـب و غيـره    زمينداران، اشراف، بازاريان، پادشـاه، نخبگـان اصـالح        (قدرتمند سنتي و جديد     

لـذا در دوره    . شكل نگرفت و هر طيفي از نيروهاي سنتي درصدد حفظ منافع خودشـان بودنـد              
نوسـاز  طلـب و    اگر در دوره قاجاريه نخبگـان اصـالح       . قاجاريه اجماع و انسجام شكل نگرفت     

 رضا شاه با سركوب نيروهاي      ،نتوانستند اجماع و انسجامي را با نيروهاي سنتي به وجود آورند          
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اي را بـه    قدرتمند سنتي نظير اشراف، زمينداران، روحانيون و غيره حكومـت متمركـز و مطلقـه              
اران هايي تقسيم كرد كه استانداران و فرمانـد       ي، اوكشور را به استان    يبراي تمركزگرا  .وجودآورد

اقدامات رضا شاه همانند اقدامات اليگارشـي ميجـي،     .براساس تصميمات مركز عمل مي كردند     
ساختار اجتماعي سنتي را تغيير داد و طبقات جديدي چون ديوانـساالران و كـارگران و غيـره،                  

با اين تفاوت كه اقدامات اليگارشي ميجي . همراه با برخي طبقات سنتي، در جامعه ظهور كردند 
ساس اجماع و تفاهم نيروهاي سنتي و جديد شكل گرفته بود ولـي تحـوالتي كـه در دوره                   بر ا 

رضا شاه شكل گرفت با سركوب نيروهاي سنتي و مخالفان اصالحات شكل گرفت كه حمايت               
  .آنها را در فرايند نوسازي واصالحات از دست داد

تي و نوسـاز جهـت      عالوه بر عامل عدم اجماع و انسجام نخبگان و نيروهاي قدرتمنـد سـن             
نوسازي و اصالحات ايران در دوره قاجاريه، تحوالت تاريخي قبل از ظهور قاجاريـه و ميجـي                 

طوري كه قبالً نيز بيـان كـرديم،        همان. تأثير گذار در نوسازي و اصالحات دو كشور بوده است         
در . ي شد دو قرن و نيم با انزوا از جهان خارج سپر         در طول   قبل از اعاده ميجي، تحوالت ژاپن       

به دليل عدم ارتباطات با جهان خارج، زمينه صـلح          . اين دوره ژاپن با صلح و آرامش همراه بود        
     در ايـن دوره تجـارت و بازرگـاني         . گذاري فـراهم شـده بـود      و آرامش و امنيت جهت سرمايه     

هـاي تجـاري    گيري حكومت توكوگاوا رشد پيدا كرده بـود و شـركت          واسطه سيستم گروگان  به
هاي مختلـف بـه وجـود       گذاري در زمينه  تمندي براي خريد و فروش محصوالت و سرمايه       قدر

هـاي مـالي در     ها نظير ميتسوئي بعد از اعاده قدرت امپراطور نه تنها كمك          اين شركت . آمده بود 
اما در . كردگذاري ميسرمايه هاي مورد نياز دولت نيزاختيار امپراطور قرار مي داد بلكه در طرح   

اگر چه در دوره صفويه به ويژه دوره شاه عباس تجارت و دادوستد رونق گرفته بود ولي                 ايران  
در پايان حكومت صفويه ديگر رونق تجارت سابق وجود نداشت و بعد از صفويه نيز تـا قـرن                   

لذا اميركبيـر از امتيـازاتي كـه دولـت     .  به دليل ناامني در كشور تجارت چندان رونق نداشت         19
  .برخوردار نبود و اصالحات برخوردار بود،ميجي در نوسازي 
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