
درآمدي بر ريشه شناسي نهاد ديوان ساالري ايران 

در دورۀ اول قاجار

شمس السادات زاهدي
استاد دانشگاه عالمه طباطبايي
حميد تنكابني
عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

چكيده
و  پراهميت  بسيار  نقشي  همواره  جامعه،  كّل  از  مينياتوري  به مثابه  ديوان ساالري  نهاد 
كليدي در تحول و پيشرفت يا توسعه نيافتگي جوامع ايفا كرده است. اين امر به ويژه در 
جوامعي نظير ايران كه داراي پيشينة چندهزارسالة نظام اداري اند، بيشتر آشكار مي شود. 
به عنوان  ايران  اداري  نظام سياسي  تاريخ  در  قاعده ورزي  و  قانون گرايي  و  قانون  فقدان 
روال معمول پذيرفته شده در جامعه ـ تا دورة قاجار ـ ضرورت و احساس نياز به  هرگونه 
تغيير و تحوِل اساسي را در نظام ديوان ساالري كشور منتفي مي ساخت. اّما در دورة اّول 
تحوالت  با  ديواني  صاحب منصبان  و  ارشد  مقامات  برخي  و  نخبگان  آشنايي  با  قاجار، 
فكري و تجدد خواهي در جهان، تالش براي انجام اصالحات بنيادي در ساختار تشكيالت 
اداري دولت آغاز شد. بررسي وضعيت اين نهاد تأثيرگذار در سرنوشت سياسي، اجتماعي، 
فرهنگي و اقتصادي ايران در عصر قاجار و تحقيق دربارة كارآمدي و كاركرد اجتماعي 
آن در اين دوره، به ويژه مداقه در تالش هاي استوار اصالحگراِن سترگي، نظير قائم مقام 
فراهاني، ميرزاتقي خان اميركبير و ميرزا حسين خان سپهساالر ـ و موانعي كه پادشاهان 
مستبد و خودكامه و درباريان فاسد در اين مسير پديد آوردند ـ مي تواند درآمدي بر شناخت 

علمي نظام ديوان ساالري ايران و اصالحات و تغييرات انجام شده در آن باشد. 

فرهنگ، 71؛ پاييز 88؛ ص ص 146ـ109
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مقدمه
نقش آفريني و تأثيرات تعيين كننده و استثنايي نهاد ديوان ساالري و كاركرد آن در فرايند 
توسعة پايدار كشورهاي در حال توسعه ــ به ويژه كشورهايي كه داراي اقتصاد تك محصولي 
و بخش دولتي بسيار گسترده و نيرومندي هستند ــ بر اهميت شناخت علمي آن، از طريق 

انجام تحقيقات و مطالعات ريشه شناسانه مي افزايد.
بسيار  ارتباط  در  كه  برشمرد  جامعه  كّل  از  مينياتوري  مي توان  را  ديوان ساالري  نظام 
نزديكي با ساختارهاي اجتماعي سياسي فرهنگي، حقوقي، ايدئولوژيكي و اقتصادي و پيشينة 
همة آنها قرار دارد. هرگاه بنا باشد كه رابطة نظام اداري، با ساير ساختارهاي جامعه به صورت 
علّت و معلولي و متغير وابسته و مستقل مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد، بايد توجه داشت 
كه به هر حال، در روند تحول نظام اداري نمي توان سيستم اداري را به صورت يك متغير 
به  پاسخگويي  و  اداري  كارآيي  افزايش  براي  را  دگرگوني  هرگونه  و  كرد  مطالعه  مستقل 
برنامه هاي توسعة سياسي اقتصادي و اجتماعي، صرفًا در چارچوب محدود خوِد نظام اداري 
ــ آن هم بدون شناخت از ريشه ها و پيشينة آن و نيز عوامل تأثيرگذار بر آن ــ جست وجو 
كرد. بر اين اساس، ضرورت دارد همواره مناسبات و روابط متقابل نظام اداري را با هريك 
از عوامل و ساختارهاي جامعه و تاريخچة مداخلة  آنها بر يكديگر، مورد تحليل و تعليل قرار 

داد. )قوام، 1384: 104ـ85(
هيچ پديده يا نهاد اجتماعي، ازجمله نهاد بوروكراسي، به طور ناگهاني، و به يكباره خلق 
نشده است. پديده ها، رويدادها و جريان هاي اجتماعي، به طور قطع، تبار و ريشه هاي عميق 
تاريخي، اجتماعي و فرهنگي در جامعه دارند. رنسانس، انقالب كبير فرانسه، استقالل امريكا، 
نهضت استقالل هند،  نهضت مشروطة ايران، انقالب اسالمي و نظاير آن، همگي مشمول 
اين فرآگرد طبيعي اجتماعي و تاريخي اند. به طور مثال، جريان رنسانس اروپا، به عنوان يك 
پديدة اجتماعي نوين و بي نظير كه مشخصاتي به ظاهر، صددرصد مخالِف دورة  قرون وسطا 
نيامد، بلكه  با دورة  پيشين نبود. اين پديده، خلق الساعه پديد  ارتباط  داشت، بدون پيوند و 
مقدمات و ريشه هاي همين دوره، در بطن سده هاي قبل حضور داشت و در فرايندي تاريخي 

اجتماعي و فرهنگي ظهور يافت. 
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دانشمند شهير »اتين ژيلسون« در اين زمينه به روشني بيان مي دارد كه »آنچه در عصر 
رنسانس، جديد به نظر مي رسد...، مي بينيم كه ريشه هايش در قرون وسطا است و تنها از اين 

طريق مي توان آن را تبيين كرد.«. )اتين ژيلسون، 1378: 84ـ83(
بدين سان، مالحظه مي شود كه قاعدة شناخته شدة اصحاب دانش، براي شناخت مفاهيم 
و پديده هاي اجتماعي ــ و تبيين علّي و علمي  آنها ــ بازكاوي و ريشه شناسي آنها است. 
بر همين قرار است كه يكي از انديشه ورزان برجسته ـ »آون هيوز« ـ در جريان مطالعات 
كه  مي دارد  بيان  جهان،  مختلف  كشورهاي  در  بوروكراسي  زمينة  پيرامون  تحقيقاتش  و 
»ريشه هاي شكست الگوي بوروكراتيك در كشورهاي جهان سوم را عمدتًا بايد در دوران 

قبل از استقالل جست وجو كرد«. )آون هيوز، 1384: 305(
ازجمله پراهميت ترين و آخرين نمونه هاي يك تز، مبتني بر تحقيقات تاريخي درخصوص 
ديوان ساالري را »اس ان ايزنشتات«1 انجام داده است. وي بر اين باور است كه جوامعي كه 
تحت نظام هاي سياسي امپراتوري اداره مي شدند، هم اكنون ميان نظام هاي سياسي »سنتي« 
و »نو« قرار دارند. مدل او تركيبي از ويژگي هاي هر دو است. »ايزنشتات«، اين نمونه ها 
را »امپراتوري هاي ديوان ساالر تاريخي متمركز« يا »جوامِع ديوان ساالر تاريخي« مي نامد. 
كشورهايي نظير مصر، چين، ايران و تمدن هايي همچون اينكاها و ــ با قدري فاصلة زماني، 
بعدها ــ امپراتوري هاي روم و عثماني در اين نمونه ها جاي دارند. او در ادامه، تحليل مي كند 
داراي  دارند،  تفاوت  يكديگر  با  فرهنگ  و  تاريخ  جغرافيا،  حيث  از  جوامع  اين  هرچند  كه 

ويژگي هاي مشابهي هم هستند. )ايزنشتات، 1963: 23ـ21(
و  ويژگي ها  دربرگيرندة  هر كشوري  در  ديوان ساالري  نظام  و  دولتي  اداري  تشكيالت 
عناصري است كه سرچشمة آنها را مي توان در تاريخ و فرهنگ و تحوالت سياسي اجتماعي 
و اقتصادي آن جامعه جست وجو كرد. طيفي گسترده از ويژگي ها، روحيات، ارزش ها و عادات 
و آيين ها، ملت ها را از يكديگر متمايز مي كند و بسياري از رفتارها، كنش ها و واكنش هاي 
افراد در سطوح مختلِف سلسله مراتب در نهادهاي رسمي و ديوان ساالري هر كشوري، ريشه 
 در مجموعه اي از ساختارهاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي انباشته شده اي دارد كه 

1. Eisenstadt, Sn.
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طي زمان هاي متمادي پديدار شده است.)1(

اقتصاد تك محصولي و درآمد سرشار  بر  با تكيه  ايران كه  هم اكنون در كشوري مانند 
نفت اداره مي شود، دولت مسئوليت اصلي تأمين معيشت و رفاه مردم را برعهده دارد و از 
آنجاكه نهادهاي مستقل مدني هم به معناي علمي و واقعي، شكل نگرفته اند. بوروكراسي 
دولتي، نقش چندمنظوره و تعيين كننده اي را در عرصه هاي گوناگون و مسائل اجتماعي ايفا 
مي كند. به عبارت ديگر، به نظر مي رسد در فرايند توسعة ايران، هرگونه تحولي در حوزه هاي 
با  تعامل  پيوند و  ارزش هاي فرهنگي ــ كه در  نهادهاي سياسي و  اجتماعي و  اقتصادي، 
يكديگر هم قرار دارند ــ بدون تغيير و تحول بنيادين در عناصر، ويژگي ها و مشخصه هاي 
زيرساخت هاي اداري و ساختار ديوان ساالري )كه خود عميقًا در طول تاريخ متأثر از عوامل 
مذكور بوده اند(، ميسر نمي شود. از سوي ديگر، وضعيت و وزن فرهنگي ديوان ساالري ايران 

در عصر حاضر متناسب با پديدة توسعه يافتگي در هزارة سوم نيست. 
شايد اطالق »فقدان بوروكراسي« به معناي علمي آن و »بوروكراسي ابتر و ناقص« به 
تشكيالت اداري، به اين دليل باشد كه هنوز ديوان ساالري ايران بر پايه هاي غيرعلمي استوار 
از قبيل حضور عقالنيت،  بوده و فاقد مشخصات شناخته شدة بوروكراسي در عصر حاضر، 
و  فرماندهي  محدود  زمينه هاي  يا  و  اختيار  سلسله مراتبي،  ساخت  باال،  تخصصي  درجة 
براساس  استخدام  و  انتصاب  سازماني،  اعضاي  ميان  روابط  غيرشخصي بودن  مسئوليت، 
توانايي و شايستگي و دانش و... است )رحمان سرشت، 1377: 48ـ42؛ موزليس نيكوس، 1368: 
47ـ35(. درواقع، اين تشكيالت عظيم و تأثيرگذار در توسعه، هنوز در راستاي دستيابي به 

بر  مبتني  و  قاعده مند  اجتماعي،  نظام  يك  قالب  كه  مجموعه اي  به عنوان  جمعي،  اهداف 
عقالنيت داشته باشد، متحول نشده است.

گمان مي رود داليل و علل بسياري از كژتابي هاي موجود نظام اداري كشور ايران ــ 
كه كارآمد نيست، فاقد بهره وري است و نظريه هاي علمي و نوين مديريت دولتي را هم 
ديوان  نظام  بافت  و  در ساخت  است كه  مؤلفه هايي  و  ويژگي ها  به  معطوف  ــ  برنمي تابد 
ساالري ايران نهادينه شده است. واضح است اين ويژگي ها به طور ناگهاني پديد نيامده است 
كه با حكم و فرمان و تذكر افراد در هر مرتبه اي، به يكباره جاي خود را به خصوصيات نوين 
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تحول آفرين بدهد.
برنامه ريزي  و  طراحي  به  مشروط  ايران،  ديوان ساالري  نظام  در  كيفي  تحول  هرگونه 
علمي براي تعديل و زدودن برخي عناصر بدخيم از پيكرة ساختار اداري كشور است. بديهي 
ايران  اداري  تشكيالت  در  نهادينه شده  عناصر  اين  مشخصات  از  آگاهي  و  شناخت  است 
موفقيت  تضمين كنندة  مي تواند  پيش شرط،  به مثابه  آنها،  فرهنگي  تاريخي  ريشه شناسي  و 

برنامه ريزي مذكور باشد.
نمايانگر تحوالت  پيشينه اي چندهزار ساله، درواقع محصول و  با  ايران،  ديوان ساالري 
و رخدادهاي فراواني است كه در متن و طول تاريخ اين سرزمين به وقوع پيوسته است و 
حاصل برخي از اين عناصر و ويژگي هاي نهادينه شده در آن است. هرچند اين ويژگي ها در 
پيشينة ديرپا و كهن تشكيالت اداري ايران ريشه دارد، تأكيد و مطالعه از دورة قاجار، به مثابه 

سرفصل تحوالت معاصر كشور، به سه دليل حايز بيشترين اهميت است:
1. كوشش قابل مالحظة جريان اصالحگران اجتماعي و اداري، ازجمله ميرزا ابوالقاسم 
قائم مقام فراهاني، ميرزا تقي خان اميركبير، ميرزا حسين خان سپهساالر و نيز وقوع انقالب 

مشروطيت؛
به ويژه كشورهاي غربي، در عرصه هاي  2. همزماني تحوالت تجددخواهي در جهان، 
سياسي اداري و اجتماعي و حضور و حاكميت عقالنيت در ادارة امور و رونق بازار نقد و تفكر 

انتقادي؛
ادارة  در  آنها  تأثير  و  خارجي  عوامل  و حضور  نفوذ  و  بين المللي  مناسبات  گسترش   .3

امور.
مروري بر پيشينة ديوان ساالري در ايران نشان مي دهد كه اين تشكيالت با ويژگي هاي 
نيرومند و مستحكمي، كه همواره با تغييراتي هم توأم بوده، به رغم تحوالت و فراز و فرودهاي 
امپراتوري هاي  امور  ادارة   است.  مانده  برجاي  تأثيرگذار  و  مقاوم  تاريخي، همچنان  فراوان 
ديوان ساالري  و  داشت  نياز  اداري  گستردة  سازمان  يك  به  ساساني  و  هخامنشي  پهناور 
ادارة  براي  نيرومندي  ساختار  به  به تدريج  و  آمد  پديد  نياز  اين  بستر  در  نيز  ايران  باستاني 
امور امپراتوري مبدل شد. پس از آن و از همان سده هاي نخستين ورود اعراب به ايران، 
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سّنت فرمانروايي ايران بر روال فرمانروايي ايالت و قبايل استوار شد و بدين سان، دربار ايلي 
ترك تبار نيز به تدريج جايگزين دربار آريايي پيش از اسالم شد. به سخن ديگر، از سده هاي 
ايران تحت تأثير و حاكميت سياسي فرهنگي  ديوان ساالري  قاجار،  تا دورة   چهارم هجري 
ايالت و »اشراف ايل« و خصوصيات و عناصر مرتبط با آن قرار گرفت. )شميم، 1370: 22ـ19؛ 

حتي، 1344: 237؛ پيگولوسكايا و ديگران، 1354: 507؛ امين الدوله، 1370: 10 و تعليقات، 105(

نكتة بسيار مهم و كليدي در نظام ديوان ساالري ايراني اين است كه ظرفيت و توانايي 
سنت در ايران به گونه اي بوده، كه اعراب، اقوام ترك، مغوالن و ساير ايالت و عشايري كه 
در ايران حاكميت يافتند، ظرف مدت كوتاهي، ويژگي ها و عناصر اصلي و تعيين كنندة ديوان 
ايراني را پذيرفتند؛ هرچند اثرات و رنگ و لعابي نيز بر نظام ديواني، در هر دوره اي، از خود 

برجاي گذاردند.
تشكيالت  مدار  كه  بود  به حدي  ديوان ساالري  اين  خصوصيات  توانمندي  و  قابليت 
اداري اقوام بيگانه را تا حدودي ايراني و بومي مي كرد. هرچند برخي از همين ويژگي هاي 
ديوان ساالري ايران ــ كه آن را مي توان ناشي از كاركرد عنصر ايالتي در تشكيالت اداري 
با  را  پديده ها  اين  تكامل،  به  رو  و  بنيادي  تحوالت  و  اصالحات  دوره هاي  در  ــ  دانست 
دشواري ها و مشكالت فراواني روبه رو مي كرده است، اطاعت كوركورانه، خويشاوندگرايي، 
تملق گويي، بيگانه ستيزي و فضاي سوءظن و... ازجمله خصوصياتي شمرده مي شد كه در 
خون و روح افراد و كاركنان ديوان و نيز در جان و روان تشكيالت اداري حيات داشت و 

جاري و ساري بود.
ديوان ساالري ايران دورة قاجار نيز در تداوم سنن اداري گذشته شكل گرفت و تكوين 
پيشين،  ادوار  مانند  اداري،  قاجار، دست اندركاران  به  قدرت سياسي  انتقال  از  و پس  يافت 

وظيفة خود، يعني انتقال مواريث اداري و ويژگي هاي آن را به دورة بعد انجام دادند.
عوامل تعيين كننده اي مانند اقتصاد بستة ايالتي و زراعي )كه درمجموع 80 تا90 درصد 
شيوة توليد كشور را دربر مي گرفت(، حاكميت فرهنگ سياسي محدود ايالتي، تركيب جمعيت، 
مشاغل و ساختار اجتماعي )كه در يك زمان، شامل سه نظام اجتماعي شهري، روستايي و 

عشيره اي به هم آميخته بود(. )برزين، 1373: 15؛ آبراهاميان، 1377: 43؛ كدي، 1375: 57(
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وجود عناصر مقاوم و قديمي و سخت و انعطاف ناپذير در ساختار ديوان ساالري ايران، 
كارشكني هاي دول خارجي در زمينة انجام اصالحات اداري و عدم توجه به دستاوردها و 
تحوالت جهاني در زمينة نحوة ادارة  امور كشور، تشكيالت اداري دورة قاجار را ــ به رغم 
كوشش هاي اصالحگرايانة مبرز يادشده و ورود افكار مترقي و تجددخواه و نيز پديدة انقالب 
مشروطيت و هم چنين گرايش و ميل عموم مردم به تغيير به مثابه نياز مبرم جامعه ــ بدون 
تحول و تغيير كيفي و اساسي برجاي گذارد. در اين دوره، ساية اعمال سياست هاي ايلي و 
نظامي گري در ارتباطي تنگاتنگ بر ديوان ساالري ايران سنگيني مي كرد و همچون گذشته، 
واگذاري مناصب دولتي به افراد، براساس مقررات خاصي انجام نمي شد، وابستگي به خاندان 
سلطنت در پيوند با ايل و اطاعت بي چون و چرا و نداشتن روحية پرسشگري و نقد، مالك 

اصلي انتصاب افراد به شمار مي رفت.
قاعده مندكردن نظام  قانون مند و  انديشة  با  قاجار  به نظر مي رسد كه اصالحگران دورة 
اداري ايران، درواقع نمايندگان نسل آن ديوان ساالري نويني بودند كه تازه ديده به جهان 
گشوده بود و درپي تأسيس ساختارهاي پويا و سرزنده اي بود كه شهروندان را متوجه آفات 
و  »منطقي«  »استداللي«،  سازمان،  در  را  افراد  رفتار  و  تفكر  كند،  مرسوم  و  رايج  عادات 
»عقالني« گرداند و ساختارهاي اداري مبتني بر عقالنيت، قابل نقد و اصالح را جايگزين 
نظام هاي اداري غيرعقالني، سخت و غيرقابل انعطاف و اقتدارگرا سازد. اما در ايران دورة 
قاجار، اين تفكر در مراحل آغازين متوقف شد، چراكه پيكر نحيف جامعة دوران قجر، رمق، 
عبارت  به  نداشت.  را  نطفة جديد  اين  به دنياآوردن  و  پرورش  نگهداري،  توانايي  و  ظرفيت 
و  فرهنگي  اجتماعي  سياسي  سخت  زيرساخت هاي  ــ  فرمانروايان  ارادة  از  جدا  ــ  ديگر 
اقتصادي جامعه آمادة پذيرش تحول نبود. )عبدالشكور، 1377: 281؛ محبوبي اردكاني، 1354: ج 1، 

49؛ آبراهاميان، 1377: 48(

از سوي ديگر، به استناد منابع و مدارك، آنچه مي توان از اين دوره، عالوه بر موارد مذكور 
استنباط كرد، آن است كه اصالحگران دورة قاجار و پيشوايان انقالب مشروطه حداقل به همان 
ميزاني كه به تفكر و تحول فكري در اصالح امور اداري تأكيد مي ورزيدند به ساختارهاي 
فرهنگي اجتماعي سياسي ــ اداري و خصوصيات و توان و قدرت تأثيرگذاري هاي آنها كمتر 
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اعتنا مي كردند )كاتوزيان، بي تا: 69(. اين ساختار و ويژگي هاي آن است كه رفتار مديران، افراد 
و تمايل و اشتياق فراوان آنان را به قدرت و اِعمال آن در تشكيالت، محدود و مشروط يا 
نامحدود و نامشروط مي سازد. پويايي و تحول كيفي و بنيادي ديوان ساالري، منوط و تابع 
ساختاري است كه متكي بر خردورزي و نقدپذيري باشد؛ امري كه نه در دورة قاجار و نه در 

دورة پهلوي اول، دستخوش تغيير و تحول اساسي و ماهوي نشد. )آبراهاميان، 1377: 70()2(

پيشينة تاريخي
است؛  آن  ديوان ساالري  ناگسستة  و  نيرومند  ساختار  ايران،  يگانگي  دليل  بزرگ ترين 
ايران  تاريخ  و نشيب هاي  فراز  در  با همة دگرگوني هايش  قديم  روزگاران  از  ساختاري كه 

پابرجا مانده و به تدريج به نهادي بنيادين در تاريخ پرآشوب تبديل و تحول يافته است.
ديوان ساالري ايران و فرهنگي كه در پيوند با آن بالندگي يافته، بي گمان مرهون زبان 
فارسي است كه با گسترش آن، پرورش فرهنگ ايراني نيز ادامه پيدا كرده و به رغم همة 
فرايندهاي خونين كه اثر تغييرات به وجودآمده از شاهي به شاهي و از سلسله اي به سلسله اي 
و در درگيري هاي ستيزهاي ايلي پيش آمده، از ناگسستگي تاريخ و ماندگاري ايران نكاسته 
و هميشه زبان ديوان ساالري ايران، فارسي باقي مانده است. شاياِن ذكر است كه در توضيح 
ساختارهاي قدرت و فرمانروايي در ايران، شايسته است كه در بازشناسي چالش هاي تاريخي 
ايران و به ويژه در جست وجو براي يافتن پاسخ به آنچه كه در شناخت حكومت، دولت و 
مناسبات ميان ايل ها و تبارهاي قومي در ايران، با يكديگر پيوند و بستگي دارند، در داوري ها 
به  نوانديشانه  نگاه  با  و  كرد  اجتناب  اروپا  و  ايران  در  فرايندها  اين  ساده انگارانة  تطبيق  از 

پديده هاي اجتماعي و سازماني در نهادهاي اجتماعي در تاريخ ايران نگريست.
تاريخ ايران به باور عمومي از هنگام بناي يكي از نخستين امپراتوري هاي بزرگ جهان 
و  محلي  فرمانروايان  يا  شاه نشينان  اتحاد  بر  ايشان  ملك داري  سنت  و  كورش  روزگار  در 
تمكين ايشان بر سيادت اقتصادي، سياسي و نظامي شاه يا شاه شاهان و چيرگي ايراني هاي 
آريايي بر ديوان و دربار شاهنشاه بنا شده بود و اين روال تا هنگام سقوط دولت ساساني 
به وسيلة اعراب مسلمان پابرجا ماند. ادارة امور امپراتوري هاي پهناور هخامنشي و ساساني به 
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يك سازمان گستردة اداري نياز داشت و ديوان ساالري باستاني ايران نيز در بستر اين نياز 
زاده شد و به تدريج به ساختاري نيرومند براي ادارة امور امپراتوري بدل شد.

از تغييرات مهم در ساختار فرمانروايي ايران، ورود گستردة قبايل عرب و سپس ايل ها و 
تيره هاي تركمان به ايران زمين بود كه گرچه تأثير كوچ قبايل عرب كه بيشتر از سرزمين هايي 
بود،  ناچيز  بسي  ايران  ديوان ساالري  ساختارهاي  در  بودند،  كوچيده  ايران  به  دولت  بدون 
پراكنده شدن ترك تباران ايراني در خراسان و بخش هاي شرقي ايران و سپس كوچ ده ها ايل 
و قبيله در سراسر ايران، سنت فرمانروايي پيشين را از بنياد ديگرگون ساخت و تا پايان سدة 
ششم هجري چهرة حكومت ايران چهره اي ايلي و قبيله اي يافت و ديگر نشاني از جامعه اي 
كه در آن شاهنشاه بر شاه نشينان و حكومت هاي مستقل ايران با خودكامگي سيادت داشت 
باقي نماند. از همان سده هاي نخستين پس از ورود اسالم، سنت فرمانروايي ايران نيز بر 
روال فرمانروايي ايالت و قبايل استوار شد )حتي، 1344: 237( و دربار ايلي ترك تبار نيز به تدريج 
جايگزين دربار آريايي پيش از اسالم شد. بنابراين، بنيانگذاران همة سلسله هاي مهمي كه از 
ميانة سدة چهارم هجري تا انقالب مشروطه در ايران و يا در بخش هايي از ايران حكومت 
داشته اند، يا سران يك تيرة ايلي اند و يا يكي از گردنكشان و سلحشوران آن تيره. به عبارت 
بهتر، ديوان ساالري ايران به طور كامل دراختيار »اشراف ايل« بوده است. حكمرانان محلي 
كه دست نشاندگان يا هم پيمانان دولت مركزي اند، يا از ميان مخالفان برآشفته بر حكومت 

برخاسته اند و يا از بزرگان ايل ها و تيره هاي ايلي ديگرند. 
ساختارهاي لشكري نيز بر همين مناسبات ايلي استوار بوده و شامل جنگجويان و امراي 
ايل حاكم و ده ها ايل و تبار هم پيوند با دربار و نيز غالماني است كه براي جنگاوري انتخاب 
شده اند و قدرت ريش سپيدان و خان هاي تيره هاي ايلي به گونه اي است كه گزينش جانشين 
پادشاه پس از مرگ وي با ايشان است. اما دستگاه ادارة امور روزمرة حكومت، غيرايلي است؛ 
وزير، مستوفيان و كاتبان از ميان شهرنشينان اند و در ميان قبايل و مناسبات عشيره اي پايه 
ندارند. وزرايي چون اسفرايني، احمد شيرازي، حسنك وزير، محمد دهستاني، و ابوالفتح رازي، 
كاشغري،  اصفهاني،  كامل  ميبدي،  خطيرالملك  نصيرطوسي،  خواجه  كندري،  عميدالملك 
ابوالقاسم درگزيني و مستوفيانشان بر سازمان گستردة ديوان ساالري ايشان سيادت داشته اند 

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


118    فرهنگ، ويژة تاريخ

و با ايجاد يك سازمان قدرتمند متكي بر مستوفيان، كاتبان، منشيان و كاركنان ديوان، دوام 
ديوان ساالري، و ادامة زندگي اداري و اجتماعي ايران را حتي در گير و دار جنگ ها و وجود 

ياغيان و مدعيان تاج و تخت و امارت بر واليت حفظ كرده اند.
چه در دورة سياست اعراب در دو سدة نخست هجري و چه پس از سيادت ديرپاي تركان 
و تركمانان، ديوان ساالري در ميان فرهيختگان ايراني باقي مانده است. توانايي سنت ديوان 
اعراب در كوتاه زماني، ساختار ديواني سرزمين  آمدن  از  به گونه اي است كه پس  ايران  در 
سيادت  بگذريم،  ساساني  ارتش  بر  اعراب  نظامي  پيروزي هاي  از  اگر  پذيرفتند.  را  مغلوب 
سياسي بر يكي از بزرگ ترين امپراتوري هاي تاريخ، جز از راه پذيرش ساختارهاي موجود 
پيشرفته و همكاري  ديوان ساالري  اگر  نبود.  ايران ممكن  امور  ادارة  در  آن  ديوان ساالري 
از  پس  بايد  عرب  لشكر  نبود،  اعراب  با  تازه مسلمان  ايراني  فرهيختگان  و  ديوان ساالري 
گرفتن غنايم و اسيران، ايران را ترك مي كرد. همان گونه كه لشكر چنگيزخان پس از يورش 
ويرانگرانه اش به ايران، چون در سوداي كشورداري نبود، با بردن غنايم و اسيران، ايران را 
ترك كرد و به مغولستان بازگشت و جانشينانش كه در ايران ماندگار شدند، در كوتاه زماني 
سيادت ديوان ساالري ايراني را در حوزة سياست و كشورداري پذيرفتند، ولي آن بخش از 
حكومت را كه بر تبعيت با خليفه استوار بود از بين بردند. همين اتكا بر ساختار ديوان ساالري 
ايراني، زمينة جذب و حّل اعراب را در فرهنگ و ساختارهاي اجتماعي ايران فراهم كرد و در 
كوتاه زماني، قبايل و خاندان هاي عرب، حتي زبان مادري خويش را كنار نهادند. ويژگي ايران 
نيز همين است كه برخالف سرزمين هايي مانند مصر كه پس از ورود اسالم تحت حكومت 
خلفاي اموي و عباسي و سپس فاطميون باقي ماندند و عربي شدند، فرهنگ و ديوان ساالري 

ايران، اعراب فاتح را ايراني كرد.
در روش اداري و تشكيالت امپراتوري وسيع اسالمي، خلفا، به طور كلي، از آنجا كه با فن 
سياست و حكومت و به ويژه سازمان دادن به امور دولت آشنا نبودند از صاحب منصبان اداري 
اواخر قرن پنجم، سياست  تا  اوايل قرن سوم هجري  از  اما به تدريج  ايران استفاده كردند. 
واگذاري امارت هاي موروثي در نواحي گوناگون ايران به ايرانيان، موجد تشكيل سلسله هايي 

از سالطين نيمه مستقل جزء در ايران شد.
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اين حكومت ها هرچند در ابتدا در شيوة مملكت داري تابع حكومت مركزي خلفا بودند، 
ولي به تدريج در عمل، قدرت خالفت در ادارة امور محدود شد و اميران درواقع دولت هاي 
مستقل و مقتدري تشكيل دادند. با تشكيل سلسله هاي ملي در ايران، باتوجه به اصل عدم 
تمركز حكومت طي چند قرن، هرچند از طرف زمامداران در تجديد شاهنشاهي قبل از اسالم 
كوشش مي شد، تمايالت گريز از مركز دهقانان به اتكاي نيروي سپاهيان خود، در عمل، اين 
رجعت به تشكيل امپراتوري بزرگ را امكان پذير نساخت تا اينكه در عهد سالطين سلجوقي، 
اين وحدت عظيم عهد هخامنشي تاحدي تجديد شد. اتحاد سياست مركزيت طلبي سلجوقي 
در  كه  كساني  و  مأموران  كرد.  مشاهده  مي توان  نيز  ايران  بر  مغوالن  سلطة  دوران  در  را 
رأس دستگاه اداري قرار داشتند، مي كوشيدند تا با سرمشق قراردادن دستگاه متمركز اداري 
ساساني، قدرت خان را استوار سازند و ضمن وادار ساختن او به قبول اسالم، دستگاه و شيوة 
مالياتي را تحت نظم درآورند و در عين حال، ضد تفوق و نفوذ اعيان چادرنشين مغول و ترك 

و تمايالت گريز از مركز آنان مبارزه كنند.
از مشخصات بارز اين دوره از تاريخ ايران تا قبل از تشكيل سلسلة صفويان، ازبين رفتن 
مفهوم يگانگي و وحدت حكومت دين و دولت بود. توضيح آنكه پيدايش و نضج مذهب شيعه 
و اعتقادات آن در مسئلة حّق حكومت خاندان رسالت در ايران منشأي تقسيم امور و احكام 
به دو قسمت متمايز شرعي و عرفي و پيدايش مقامات رسمي غيرحكومتي براي رسيدگي 
به پاره اي از حقوق خصوصي افراد، ازجمله مسائل حقوقي شد. صفويان كه خود از جامعه 
به عنوان  شيعه  مذهب  به  رسميت بخشيدن  با  توانستند  بودند،  گرفته  نشئت  ايران  مذهبي 
مذهب رسمي كشور، حكومت ملي و مذهبي توأمي تشكيل دهند و ادارة امور را بر مركزيت 

مطلق بنيان گذاري كنند. 
نظام اجتماعي اين عهد، مانند دوران گذشته، به سران نظامي قبايِل چادرنشين و رؤساي 
اياالت مختلف را مي داد و به گفتة  ايران اجازة حكومت موروثي  اعيان قديم  خاندان هاي 

پيگولوسكايا، مشتشرق روسي:
»قزلباش«،  آذربايجاني  چادرنشين  بزرگان  صفويان،  سلطنت  دوران  نخستين  در 
صاحب قدرتان واقعي بودند و مأموران عالي مقام درباري و حكام اياالت و سرداران سپاه از 

ميان آنان برگزيده مي شدند... )پيگولوسكايا و ديگران، 1354: 507(
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خط مشي سياسي صفويان، موجبات استحكام حكومت مركزي را فراهم ساخت و مفهوم 
در  قدرت ها  همة  كرد.  پيدا  خارجي  مصداق  به تدريج  استبدادي  و  فردي  مطلقة  حكومت 
مقام سلطنت متمركز شد و ادارة امور عمومي كشور در سازمان هاي منظم و دقيق اداري، 
متمركز و توسط مأموران دولتي و زيرنظر مستقيم پادشاه انجام مي  شد. با نفوذ سياسي و 
ترك  چادرنشين  فئودال هاي  از  سياسي  امور  زمام  كشوري،  عالي رتبة  مأموران  روزافزون 
انتقال يافت. به رغم اقدامات نظامي نادر و  )اميران قزلباش( به كارمندان عالي مقام دولتي 
اتخاذ سياست مركزيت حكومت، همچون سالله هاي ديگر از طرف نادرشاه افشار و سلسلة 
زنديه، اين خط مشي نتوانست دوران سكون و ثبات حكومت مركزي را براي مدتي مديد 
فراهم سازد. سلطة ايل قاجار بر امور سياسي و استقرار آنان بر اريكة سلطنت ايران در كيفيت 

و ماهيت حكومت خودمختاري و مطلقة شاهان صفوي تغييري پديد نياورد.
قاجاريه شيوة حكومت و ادارة عمومي كشور را از صفويه به ارث گرفتند، جز اينكه در 
پاره اي از امور به خالف سالطين صفوي، به تقليد از سالجقه، حكومت اياالت و واليات را 

به شاهزادگان و اعضاي خاندان سلطنت واگذار كردند. 

مقدمه اي بر تشكيالت اداري اوايل دورۀ قاجار
معرفي و بررسي مناصب و مقامات اداري و حدود مسئوليت و سير تحول و تكامل آنها 
از مباحث مهم تشكيالت اداري ايران است. اطالعات پراكنده و احيانًا ناقص منابع، تغييرات 
ارائة  ايران در اين دوره، ضعف منابع در  با توسعة تدريجي در ساختار اداري  مداوم همراه 
اطالعاتي دربارة اين تغييرات و به كاربردن عناوين مترادف براي يك منصب از سوي منابع 
ايران و شناخت جايگاه  اداري  ارائة چهارچوب ساختار  مختلف، ازجمله عواملي هستند كه 

سازماني و ويژگي هاي آنها را در اوايل دورة قاجار با مشكل روبه رو ساخت.
شكل  گذشته  اداري  سنن  از  بهره گيري  با  قاجاريه  اوايل  ايراِن  ديوان ساالري  تكوين 
به  قدرت سياسي  انتقال  با  كرد.  ايجاد  بعد  دورة  براي  را  اساسي  تحوالت  زمينة  و  گرفت 
قاجاريه، دست اندركاران اداري، مانند گذشته، وظيفة خود، يعني انتقال مواريث اداري به دورة 
بعد را انجام دادند. بسياري از اين افراد وظايف خود را در نظام سياسي جديد ادامه دادند و 
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در سلك كاركنان اداري نظام جديد وارد شدند. اين انتقال، حتي در رده هاي باالي حكومتي، 
يعني مقام صدراعظم، نيز انجام شد. حاجي ابراهيم خان، كالنتر شيراز كه در خدمت زنديان 
بود، به دليل همكاري با خان قاجار به مقام وزارت اعظم دولت قاجار نايل آمد. ميرزاعيسي، 
وزير  فراهاني،  وفاي  محمدحسين خان  حاجي ميرزا  برادرزادة  و  قاجار  دورة  قائم مقام  اولين 
اعظم كريم خان زند بود. او كه سال ها در كنار عموي خود با سمت نايب الوزرايي كارآزموده 
شده بود، در هنگام وليعهدي عباس ميرزا، قائم مقام صدارت عظما شد )هدايت، 1373: 341(.  
اين پيوستگي در رده هاي فروتر و نيز در اياالت و واليات با شدت بيشتري همراه بود. غالبًا 
صاحبان مشاغل، به ويژه در خارج از مركز، بر جاي خود باقي ماندند. همچنين شايد بتوان 
حضور شاهزادگان قاجار را در دربار زنديه، در تشديد اين انتقال مؤثر دانست. آغامحمدخان 
قلي خان،  مرتضي  و  مي زيستند. حسينقلي خان  زند  كريم خان  دربار  در  سال ها  برادرانش  و 
برادران او، از طرف كريم خان زند مدتي حكومت و نيابت حكومت دامغان را داشتند. ميرزا 

علي خان امين الدوله مي نويسد: 
و  امرا  مالقات  و  دولت  احوال  مطالعة  و  زند  كريم خان  دربار  در  آغامحمدخان  ...حضور 
اعيان مملكت و رياضت و زحمت، قابليت عزيزي او را تهذيب نمود كه بتواند به دستورات 
اسالف و آيين تركتازي، پادشاهي ايران را به خود مسلّم كند... )امين الدوله، 1370: 10 

و تعليقات، 105(

ميراث  انتقال  در  كه  است  عواملي  از  مشاغل،  از  بعضي  در  بودن،  موروثي  به  گرايش 
اداري به دوره هاي بعد نقش دارد. تقريبًا بسياري از مشاغل در دستگاه هاي حكومتي اين 
ويژگي را دارند؛ ازجمله، اين خصيصه در امور مالي، كتابت و امور دفتري، منجمي و طبابت، 
تجلي بيشتري مي يابد. بدين ترتيب تا حد بسياري مشاغل اداري بدون تغيير باقي ماندند. 
اصطالح هاي اداري گذشته، كاربرد خود را حفظ كردند و اين امر در سطوح پايين تر پررنگ تر 
بود. با اين حال، گسترش روابط سياسي خارجي و ازجمله ورود هيئت هاي نمايندگي سياسي 
و نظامي دولت هاي اروپايي به ايران و حضور سفرا و دانشجويان ايراني در ساير كشورها 
و برخوردهاي نظامي ايران با دولت هاي همسايه، تأثير زيادي بر اين ساختار نهاد. ازجمله 

خورموجي مي نويسد:
ايجاد  ايران معمول و شايع گشت... منصب وزارت لشكر  ...چون قواعد دول خارجه در 
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شد... )خورموجي، 1362: 106(

فتحعلي شاه  عهد سلطنت  در  ديگر  دولت هاي  با  ايران  خارجي  روابط  توسعة  همچنين 
زمينة ايجاد وزارت دول خارجه را فراهم ساخت. يا منصب آجودان باشي كه در اوايل سلطنت 
محمدشاه قاجار ايجاد شد، بي تأثير از اين امر نبوده است )هدايت، 1339: ج 10، 128(. تشكيالت 
كشوري متشكل از دو بخش دربار، درگاه يا بارگاه و نيز ديوان بود. ديوان اعال در دورة قاجار 
از تشكيالت دربار مجزا شده بود. دربار يا بارگاه شامل خانة پادشاه و كلية خدمة عالي رتبه و 
پايين رتبه و حرمسراي او بود. به عبارت ديگر، اداراتي كه امور شخص شاه را انجام مي دادند 
و موسوم به »بيوتات سلطنتي« بودند، بخش دربار را تشكيل مي دادند  )مستوفي، بي تا: ج 1،  
380(. ديوان نيز متشكل از وزيراعظم و ساير دست اندركاران، شامل مستوفيان، منشيان و 

محوران، لشكرنويسان و... بود.
تشكيالت اداري در اوايل دورة قاجاريه و در سلسله مراتب فروتر تا حّد زيادي محدود بود 
ولي در مراتب باال، عالوه بر شاه، صدراعظم و دو مقام عمدة مالي، يعني مستوفي الممالك و 
لشكرنويس باشي و نيز منشي الممالك حضور داشتند )سپهر، 1344: ج 1، ص 255( و افزون بر 
آن، از وجود منصب معيرالممالكي و مالباشي نيز در دستگاه اداري سخن به ميان آمده است. 

)همان، ج 2، 160؛ عضدالدوله، 1355: 99(

به  وابستگي  نمي شد.  انجام  مقررات خاصي  براساس  افراد  به  دولتي  مناصب  واگذاري 
خاندان سلطنت، وراثت و حتي نظر نمايندگان دولت هاي خارجي نيز در انتصاب افراد مؤثر 
بود و در اين ميان، فروش مناصب نيز سهم قابل توجهي را به خود اختصاص مي داد )سيمونيچ، 
1353: 95؛ سپهر، 1344: ج 1، 354؛ كرزن، 1362: ج 1، 571 و 588(. اياالت و نواحي مختلف كشور 

غالبًا به وسيلة شاهزادگان قاجار و يا حكمرانان وابسته به اين خاندان اداره مي شد و استقرار 
ايشان در تحكيم مباني سلطنت مؤثر بود. از نظر اداري، باالترين مقام ايالت پس از شاهزاده، 
وزير ايالت و يا وزير شاهزاده بود و او مربي و مشاور شاهزاده در ادارة ايالت محسوب مي شد 
و بر كلية امور اداري و مالي ايالت نظارت داشت و ارسال منظم ماليات به مركز از مهم ترين 

وظايف او بود.
به نقل از مورخان دورة قاجار، مقامات مهم دولتي )هيئت دولت( متشكل از صدراعظم با لقب 
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»اعتمادالدوله«، وزير استيفاء با لقب »مستوفي الممالك«، وزير لشكر با لقب »لشكرنويس«، 
با لقب »صدرالممالك«  با لقب »منشي الممالك« و صاحب ديوان  رئيس دفتر مخصوص 
بودند. توجه به هريك از ديوان ها و وظايف هريك از مقامات، مؤيد اين مطلب است كه 
دولت ها در همة دوره هاي تاريخ تا قبل از اواخر قرن نوزدهم و بيستم ميالدي صرفًا وظايف 
سياسي را برعهده داشته اند و فقط پس از تكوين تمدن صنعتي و تحوالت ناشي از آن است 
كه وظايف حكومت از محدوديت سياسي خارج مي شود و با صورتي پيچيده به فعاليت هايي 

كه بيشتر جنبة تأمين امور عمومي دارند گرايش مي يابد.
هرچند دگرگوني حاصل از سير افكار انقالبي اجتماعي و حكومت هاي اروپايي را در ايران 
روزگار سالطين قاجار بايد تقليد ناقص و نارسايي از تشكيالت حكومت هاي غرب دانست، 
بي شبهه مي توان آن را به عنوان ايجاد زمينة اصالحات و فراهم سازي بستر تحول عميق در 
تركيب سازمان حكومت و دولت ها به مفهوم واقعي در حكومت پارلماني عصر مشروطيت 

پذيرفت.

ايران و تشكيالت اداري آن در آستانة ورود افكار مترقي
قبل از هر چيز ساختار اجتماعي ايران در سال هاي آغازين دورة دوم حكومت قاجار قابل 
بررسي است. چنان كه ذكر شد، تمامي سلسله هاي مهّم ايراني از زمان آل بويه تا حكومت 
قاجار يا اجداد و دودماني قبيله اي داشته اند و يا براي رسيدن به قدرت بر قدرت هاي نظامي 
قبيلگي تكيه كرده اند، و بدين ترتيب، قبايل كوچ نشين در ابتداي عصر قاجار، حدود نيمي از 

جمعيت ايران را تشكيل مي دادند. )كدي، 1375: 57(
در همين سال ها سياست ايلي و سياست نظامي رابطه اي تنگاتنگ با يكديگر داشتند. 
سربازاني كه از ايالت احضار مي شدند، به ويژه قبل از اصالحات نظامي دورة ناصرالدين شاه، 
و  خودمختار  نيروهاي  اين  مي دادند.  تشكيل  را  كشور  نظامي  نيروهاي  از  عمده اي  بخش 
قدرتمند نظامِي قبايل، تأثير فراواني بر ساختار اجتماعي و اقتصادي ايران و بر روند كلي 
سياسي كشور باقي گذاشتند، به طوري كه به هنگام ضعف حكومت مركزي و يا عدم تمركز 
قدرت، نهادهاي قبيله اي راه خودمختاري در پيش مي گرفتند )ملكم، 1362: 355()4(. تا  آغاز 
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دورة مشروطه، ساختار اجتماعي ايران شامل طبقات ممتاز شهري)5( )درباري تاجر، روحاني(، 
متوسط شهري )صاحبان حرفه و كارگزاران دولت( و طبقة پايين )مزدبگيران( بودند. جامعة 

روستايي را مالكان عمده، خرده مالك و رعيت خوش نشين تشكيل مي دادند. 
نيرومندترين واحد سياسي يا دربار، شامل خاندان قاجار بود كه بر دولت استيال داشت و 
از آن ارتزاق مي كرد. مخارج دولت از راه فروش مقامات ديواني، جمع آوري ماليات و درآمد 
امالك تأمين مي شد. در مجموع، هيئت  حاكمه)6(، حدود 2 درصد جمعيت را تشكيل مي داد 

و اهرم هاي قدرت مطلقه را در دست داشت.
طبقات تجار)7(، روحانيان)8( و مالكان عمده، خارج از دستگاه دولت و تحت سلطة طبقة 
دولتي بودند )برزين، 1373: 15(. چنان كه گفته شد، ساختار روستايي ايران، شامل پنج طبقة 
متمايز بود: اول، طبقة زمينداراني كه در روستاها زندگي نمي كردند)9(؛  دوم، دهقاناني كه با 
اربابان مرتبط بودند، همانند مباشر، كدخدا و...؛ سوم، دهقاناني كه فقط به اندازة استقاللشان 
از مالكان بزرگ زمين و دارايي داشتند؛ چهارم، زارعيني سهم بر يا برزگران فاقد زمين؛ پنجم، 
دهقانان بي زمين و بدون حِقّ كشت )خوش نشين ها(. به هر حال، به رغم مالكيت وسيع دولت 
بر زمين ها و عدم تضمين انتقال زمين به ورثه، روستاها از جهت اقتصادي متكي به خود 
بودند؛ اما به دليل فاصله هاي زياد، عدم امنيت و نبودن راه هاي مواصالتي به لحاظ جغرافيايي 
از يكديگر جدا بودند )لمبتون1، 1953: 280(. نتيجه آنكه در ايران هرچه يك طبقة اجتماعي 
رابطة نزديك تري با دولت داشت، قدرت و مالكيت آن نيز بيشتر در گرو دولت بود. نكتة مهم 
و قابل توجه ديگر در ساختار سياسي و تشكيالت اداري ايران در رابطه با افكار مترقي، توجه 
به وضعيت ــ صنايع و اقتصاد در ايران است. به رغم تالش هاي مختلفي كه تا پايان قرن 
نوزدهم ميالدي براي صنعتي شدن در حوزه هاي مختلف به عمل آمد، اساسًا وضع صنعت در 
ايران با آنچه كه در اروپاي هنگام انقالب صنعتي و پس از آن مشاهده مي شود هيچ گونه 
قرابتي نداشت و وضع صنعت در ايران حتي بدتر از وضع كشاورزي بود )كاتوزيان، 1377: 66(. 
ورود كاالهايي نظير منسوجات، قند و شكر به ضرر محصوالت داخلي بود و به طور الينقطعي 
وارداتي  قابل مالحظة كاالهاي  افزايش  و  ايران  در  اروپايي  نفوذ قدرت هاي   ادامه داشت. 

1. Lambton
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موجب شد كه در پاره اي از اقالم، ايران از مقام صادركننده )مثل حبوبات( به مقام واردكنندة 
آنها تنزل كند )عيسوي، 1362: 108(. درواقع مي توان دريافت كه با رونق تجارت خارجي در 

اين دوره، ايران از يك اقتصاد خودبسنده به يك اقتصاد وابسته تبديل شد. 

ورود به عرصة منازعات بين المللي
بدون اينكه به تاريخ روابط خارجي ايران طي سدة نوزدهم ميالدي داخل شويم، آثار و 
عواقب ورود ايران به عرصة نظام جهاني و تأثير آن بر اقتصاد، سياست و مسائل اجتماعي 
از منظر تحوالت ايجادشده در تشكيالت اداري را تجزيه و تحليل مي كنيم. باتوجه به موارد 
مذكور، تا قرن نوزدهم در اروپاي غربي، تحوالت اقتصادي، اجتماعي و سياسي رخ داد كه 
چهرة آن جوامع را دگرگون ساخت و سواي ساير حوزه ها در حوزة اقتصادي، به ويژه صنعت، 
اين تحول تمايل فزاينده اي را براي كسب سود بيشتر در مرحلة رقابتي ازطريق صدور كاال 
به مناطق ديگر و و غارت مواد خام آن كشورها موجب شد. در اين بين كشورهايي كه اقتصاد 
عقب مانده تر دارند، ساختار اقتصادي نابهنجارتري پيدا مي كنند كه دست بر قضا، هم نقاط 

ضعف نظام قديمي و هم نقاط ضعف نظام سرمايه داري را دارند. )سيف، 1373: 309(
ايران به حكم ويژگي هاي اقتصادي ـ سياسي و جغرافيايي اش در جرگة سرزمين هاي 
بسيار بااهميت قرار گرفت و خواه ناخواه به پهنة بازي هاي سياست جهاني گام گذاشت و 
شد.  بزرگ  كشورهاي  گسترش خواهانة  استراتژي هاي  و  تاكتيك ها  نقشه ها،  بازيچة  عماًل 
ايران در همسايگي افغانستان و عثماني و ميان هند و انگليس و ديگر كشورهاي فزونخواه 
ايران كه در كنار  از پايان قرن هجدهم،  كه چشم طمع به هند دوخته بودند قرار داشت. 
با امور كمپاني هند شرقي در لندن و  مرزهاي غربي هند قرار داشت، در نظر كساني كه 
از تهديد دشمنان  آنان  از نگراني  كلكلته سروكار داشتند اهميت جدي پيدا كرد كه ناشي 
خارجي نسبت به اموالشان در هندوستان بود. اين امر بريتانيا را به گونه اي فزاينده در ايران 
درگير ساخت. افغانستان، فرانسه و روسيه هريك به نوبة خود هندوستان را تهديد مي كرد و 
عالقة اصلي بريتانيا در ايران متوجه حفظ استقالل و تماميت ارضي ايران به عنوان عنصري 

در دفاع از امپراتوري هند بود. 
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از سوي ديگر، روسيه نيت هاي توسعه طلبانه در ايران داشت و در سال هاي آغازين قرن 
نوزدهم، تمامي اياالت ايران را در شمال رود ارس و در ميانة همين قرن، قسمتي از خاك 
ايران را در شمال شرقي به تصرف خود درآورد. اين جريان نه تنها خشم، بلكه هراس نيز 
برانگيخت. ايرانيان خواستار قيموميت هيچ يك از اين دو قدرت نبودند و نيروي زيادي به كار 
مي بردند تا آنها را عليه يكديگر بازي دهند. ازطرف ديگر، فشار و احساس غبني كه حاصل 
از شكست و معاهدات ننگين گلستان و تركمنچاي و نيز جنگ هاي ايران و انگليس)10( در 
از  ايرانيان بخواهند  بود، سبب شد كه  . ق.  سال هاي 1857ـ1856 م. / 1254-1253 ه  
ترقي و پيشرفت هاي فني اروپاي غربي تقليد كنند. هنگامي كه فنون غربي به تدريج به ايران 
راه يافت و به كار گرفته شد، سازمان هاي سياسي توانستند اقتدار خود را تأثيرگذار سازند. از 
طرفي، طبقات مذهبي كه آشكارا مخالفت خود را نمايان ساخته بودند، توانستند از احساس 
و عالقة مذهبي كه احساس مشترك ميان همة مردم بود، استفاده كنند و آن باور قديمي 
را كه حّس ايرانيت بود ــ در اثر فردوسي تداوم يافته بود و در زبان فارسي تجلي مي يافت 
ايراني، با همبستگي قديم مذهبي به صورت يك  با تأكيد بر فرهنگ  و زنده مانده بود ــ 
همبستگي ملي درآورند. جامعه كه تمايل به نوسازي در روشنفكران آن شدت گرفته بود، 
دادند  ادامه  تازه  به شكلي  برابر تجاوز خارجي  را در  با كمك طبقات مذهبي مقاومت خود 
و نوسازي جامعه را با بازگشت به اسالم برابر دانستند. به گفتة ملكم خان: »... به انديشة 

نوسازي كسوت اسالم بپوشانند.«. )لمتون، 1379: 123(
به همان سان كه فيلسوفان اسالمي در سده هاي نخستين كوشيده بودند تعاليم باستان 
را با اسالم همسان كنند، هم در سده هاي نخستين و هم در قرن نوزدهم، طبقات مذهبي 
به طور كلي در برابر تغيير مقاومت مي كردند، اما هنگامي كه فشار فزوني گرفت، به شيوه هاي 
تازه اي توسل جستند تا آن تقاضاها براي تغيير را مهار كنند. فشار روس ها و تالش ايران 
از  از ستم شاه  ايران براي فرار  از رجال  آنان سبب شد كه بسياري  از  انتقام  براي گرفتن 
يك سو و گشوده شدن درهاي تجارت با تجار غربي از سوي ديگر، سرسپرده و تحت الحمايه 
يكي از قدرت هاي بزرگ ذي نفوذ در ايران شوند )واتسون، 1348: 231(. همان گونه كه بيان شد، 
نشانه هاي تازه در تفكر سياسي افراد نيز ظاهر مي  شد؛ براي مثال، در آثار »رستم الحكما«)11(، 
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از  دارد. هراس  اقتصادي وجود  و  امور سياسي  متقابل  تأثير  به  راجع  مقدماتي  آگاهي هاي 
دخالت انگليس و فساد و استبداد رايج در ايران به چشم مي خورد. انشاي كتاب رستم التواريخ 
اين احتمال را مي دهد كه نه فقط در ميان دانش آموختگان بلكه در ميان آنان كه راجع به 
رفتارهاي سنتي ترديد آغاز كرده بودند، محفلي از نويسندگان وجود داشته است كه ميل به 
تغيير در آنان به شدت در حال رشد بوده است. ليدي شل1 )1856: 214ـ213( كه در آن هنگام 

در ايران حضور داشته است، مي نويسد:
عموم ايرانيان، گرايش به تغيير دارند...

در  اروپايي  بيگانة  تمدن  با  تماس  حاصل  يقين،  به  قريب  احتمال  به  تغيير،  الگوهاي 
سياسي،  نمايندگان  از  شماري  كه  هنگامي  نخستين  در  بود،  سياسي  و  نظامي  زمينه هاي 

مربيان نظامي خارجي مشاوران و ماجراجويان در ايران حضور پيدا كردند. 
يكي از خصوصيات عجيب ارتش ايران در دوران سلطنت فتحعلي شاه وجود لشكري از 
فراريان مسلمان روس بود. گرچه پيشرفت هايي در زمينة تاكتيك هاي مقدماتي و سازمان 
نظامي به دست آمد، تقريبًا هيچ پيشرفتي از نظر انضباط، پرداخت منظم حقوق، تداركات و 
تشكيل افسران حرفه اي حاصل نشد. با اين، حال هيئت هاي نظامي غيرمستقيم، دگرگوني 
سياسي و اجتماعي را پروراندند. درنتيجة حضور آنان، عباس ميرزا، دو ايراني جوان را در سال 
1226 ه  . ق. و پنج نفر ديگر را در سال 1230 ه  . ق. براي تحصيل به انگلستان فرستاد. 
دانش  ترويج  در  بعدها نقش مهمي  ميرزاصالح شيرازي است كه  دانشجويان  اين  از  يكي 
اروپاي غربي در ايران ايفا كرد. قرار بود وي انگليسي و فرانسوي بخواند و يكي ديگر بايد 
طب فرا مي گرفت؛ سومي مهندسي و استحكامات، چهارمي افسر توپخانه و سواره نظام و 

پنجمي هنر تفنگ سازي را بايد مي آموخت. )فلور2، 1990: 134()12(
نقش  غيرمستقيم  به طور  نيز  غربي  طب  به  بدگماني  زدودن  در  نظامي   هيئتهاي 

داشتند.)13(

تالش هاي اصالح گرايانة برخي از دولتمردان
 بي ترديد شكست نظامي ايران از روسيه، برخي از دولتمردان را بر آن داشت تا به فكر 

1. Lady Mary Leonora Sheil                    2. Floor, Williem
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پاره اي اصالحات نظامي، اقتصادي و اجتماعي بيفتند.
يكي از كساني كه ضرورت اين تغييرات را درك كرد عباس ميرزا بود )عبدالشكور، 1377: 
281(. در اين دوره، ايران بدون واسطه با سياست اروپايي روبه رو شد و به عبارت بهتر، به 

دامن سياست اروپايي افتاد و در اندك زماني فهميد كه آمادگي مقابله با آن را ندارد، مگر 
اينكه با سالح تمدن جديد مسلح شود. )محبوبي اردكاني، 1354: 49(

عباس ميرزا در نخستين جنگ ايران و روسيه پي برده بود كه ايجاد نظام جديد الزامي 
ازاين رو براي تأمين و تجهيز ارتش، كارخانة توپ و تفنگ سازي در تبريز ساخت  است و 
و ادارة ترجمه اي داير كرد تا نظامنامه و مقررات مهندسي ـ نظامي را تدوين كند و براي 
تضمين اقدامات مذكور، اولين دفاتر دائمي نمايندگي ايران را در پاريس و لندن افتتاح كرد. 
وي براي تأمين نيروي اين نهاد، نخستين گروه از محصالن ايراني را به اروپا اعزام كرد 
و  و مستمري ها  درمورد قطع حقوق  به ويژه  اقدامات عباس ميرزا،  )آبراهاميان، 1377: 68()14(. 

مخارج غيرالزم دربار مخالفت هايي را برانگيخت. 
كه  است  ذكر  شايان  شد.  اميركبير شروع  اقدامات  با  ايران  در  اصالحات  دورة  دومين 
و  آمد  به وجود  دولت  دستگاه  در  نخست  ايران،  در  اصالح طلبانه  انديشه هاي  اصلي  كانون 
برعهده  را  كشور  ادارة  مسئوليت  كه  برخاستند  وزيران  و  زمامداران  ميان  از  اوليه  نوآوران 
داشتند )آدميت، 1355: 164(. ذكر اين نكته ضروري است كه ترقي خواهي و انتقاد اجتماعي 
و سياسي كه اميركبير به عنوان مصلح اداري ـ اجتماعي، حامي، مشوق و مروج آن بود، در 
مرحلة تعقل جديد دورة قاجار از دو عامل اصلي شكل گرفته بود: يكي ارتباط با كشورهاي 
خارجي)15( و درك لزوم پيشرفت و ديگري نوشته هاي اجتماعي و سياسي كه از انديشه هاي 
جديد تأثير و مايه گرفته بودند. نوشته هايي كه نظام سياسي را به انتقاد گرفته و در مسائل 
اجتماعي غور كرده بودند و خواهان اصالح و ترقي در درون نظام حاكم بودند و جملگي 
بر ظلم حكومت و ظلمت روحانيت حمله  مي بردند؛ خواه پوشيده و خواه آشكارا. اغلب اين 
نويسندگان، از خدمتگزاران دولت بودند و برخي از تربيت يافتگان مكتب ديوان. در آن ميان، 
زن روشن انديشي به نام تاج السلطنه ــ دختر ناصرالدين شاه ــ هم شناخته شده است )آدميت 
و ناطق، 1356: 88( و يا يكي از كارگزاران دولت كه نويسندة توانايي بود و پروردة دستگاه 
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مستوفيگري ميرزا محمدحسين خان فراهاني دبيرالملك. وي سال ها منشي مخصوص ميرزا 
تقي خان اميركبير بود. گرچه اثر او در سال 1287 ه . ق. و بعد از مرگ اميركبير به رشتة 
نگارش درآمده است)16(، دبيرالملك از ترقيخواهان و ستايشگران ميرزا تقي خان اميركبير بود. 
وي ترقي و تنزل دولت را در قياس تاريخي و با مآخد اعداد و ارقام رسمي نشان مي داد و 
ازاين رو اميركبير بي ترديد درهنگام كار با وي حشر و نشر داشته و از افكار و عقايد او آگاهي 

داشته است.
آگاهي هاي حاصل از رشد اجتماعي و اقتصادي كشورهاي خاورزمين و به ويژه ايران در 
روزگار قاجار، بيشتر از قبل توجه را برمي انگيزد و ازاين رو تاريخ نويسي با نگاه به دستگاه 
اداري و تشكيالت كشوري ايران به  روزگار قاجاريان، به ويژه عصر و دوران ناصرالدين  شاه، 

بيشتر مي نگرد. 
در  دولتمردان  ناكامي هاي  قاجاريان،  خصوصي  زندگي  بين المللي،  مناسبات  از  گذشته 
كليدي  مواضع  تصرف  و  روسيه  و  انگلستان  عهدشكني هاي  با  سياسي  ارتباط  و  سياست 
اقتصادي و سياسي ايران به دست آنان و بهره كشي جهان سرمايه داري از ايران، بي گمان 
بايد به روشنگري تالش براي انجام اصالحات ــ فعاليت هاي ميرزا تقي خان اميركبير ــ و 
جز اينها توجه كرد؛ اما نگاه به  موارد و نقاط و نكات چگونگي تحول و توسعه و پيشرفت 
واپس ماني  براي  بسياري  داليل  از  بايد  آن  به موازات  و  نيست  كافي  به تنهايي  تشكيالت 
اجتماعي  ـ اقتصادي ايران، نظير: محيط جغرافيايي، تركيب چندين قبيله اي و چندين زباني 
مردم )كه بازدارندة يكپارچگي ملي است(، سازمان اجتماعي فرسوده كه همچنان سخت جاني 
مي كرد و سياست استبدادي به سركردگي شخص شاه خودكامه كه به  ياري انگشت شماري 
تجزيه طلبي  مواصالتي،  و  مخابراتي  سستي  كوچ نشينان،  مي كرد،  حكومت  نزديكانش  از 
واليات، آداب گوناگون سنتي و اجتماعي وابسته به تعلق ديني و يا قومي قبيله اي، هالكت 
توده هاي مردم درپي خودسري زمامداران، عمليات جنگي، بيماري هاي همه گير و قحطي ها 
ايران به درستي مورد بررسي قرار  بازدارندة رشد  سخن به ميان آورد تا عدم رشد و عوامل 

گيرد. 
سنتي  جامعة  اساسي  ويژگي  كرد:  تحليل  نيز  را  مسئله  اين  مي توان  سخن،  به  ديگر 
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)زمينداري بزرگ قرون وسطايي( و نظام ديوان ساالري سنتي، بر ساخت واقعي اقتصادي 
شهرها و روابط روستايي و عشيره اي اثر گذاشته بود و در ايران، در يك زمان، سه نظام 
اجتماعي شهري، روستايي و عشيره اي با يكديگر همزيستي داشتند، كه براي رشد هريك 
از آنها و نيز براي كِلّ نظام اجتماعي داراي اهميت بوده است. نظام اجتماعي، پيوسته ميان 
مركزيت و عدم مركزيت در نوسان بوده است. اشرافيت به شدت وجود داشت ولي اشراف 
محلي پراكنده بودند و در جبهة واحدي با خودكامگي مخالفت نمي كردند؛ شاِه خودكامه، 
و  شهرها  دروني  روابط  و  است  بوده  داوري  مرجع  مردم،  اجتماعي  گروه هاي  همة  براي 
با  )اشرف1، 1970: 313ـ312()17(.  داشت  ويژه  ـ ساختي  ـ سرمايه داري سنتي  پولي  مناسبات 
توضيح مختصري كه ارائه شده ذكر اين مسئله الزم است كه ساخت نظم استوار اجتماعي 
لرزش هاي  دچار  اندك اندك  ـ  شاه  حكومت شخص  و  بزرگ  زمينداران  ـ  ايران  در  ويژه 
ساختاري شد و واحدهاي تازة اجتماعي پديد آمد و روابط نوين اجتماعي ـ اقتصادي شكل 

گرفت. جميز فريزر2 )1834: 292( مي گويد: 
چهار گروه اساسي مردم ايران را كه از نظر حال و روز اقتصادي و حقوقي، با يكديگر 
دستگاه  دربار،  به  وابسته  مردم  ـ  باال  طبقة  بازشناخت:  مي توان  داشتند  تفاوت  به شدت 
اداري )كشوري و لشكري( دولت و واليت ها كه مالكيت موروثي بر زمين داشتند و يا 
قاجارها به آنان زمين اعطا كرده بودند؛ مردم شهرها، بازرگانان، كسبه، پيشه وران و نيز 
روحانيان؛ دهقانان مورد استثمار؛ و كوچ كنندگان. ساخت طبقة حاكمه، به ويژه در دوران 
اولية قاجارها، به ساختار بوروكراسي آن دوره، شكل منحصر به فردي مي داد كه بيشتر 
بازتابي بود از بزرگ زمينداري رشديافتة شرقي با ويژگي استبدادي حاكميت دولتي آن كه 
تا اواسط قرن سيزدهم ه . ق. نيز همچنان جان داشت. كه البته انحطاط آن از آغاز قرن 

بيستم ميالدي شروع شد. 

نبود.  شايان  ذكر است كه رسيدن قاجارها به حكومت براي روحانيت شيعه ماية َوجد 
قاجارها نيز تالش نكردند تا روحانيت را به ادارة دولت بكشانند و حتي با ستاندِن برخي از 
اوقاف از آنان، به آنها زياِن مالي زدند. اّما در زمان فتحعلي شاه و محمدشاه مواضع روحانيت 
محكم تر شد. تالش اميركبير براي كاهش نفوذ روحانيت، ماية مخالفت با صدرالعظم نوين 
امام  )رائين، 1362: 180؛ هدايت، 1339: ج 9، ص 456؛ آدميت، 1355: 422ـ421(.  او شد  و عزل 
جمعة تهران كه اميركبير او را بركنار كرده بود از انگليس تقاضاي استمداد كرد. گذشته از 
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وضع روحانيت كه نفوذ روزافزوني مي يافتند، بايد به اين مسئله اشاره كرد كه پاية اقتصادي 
در  شهرها  نقش  بود.  كشاورزي  و  بازرگاني  پيشه وري،  پيشرفتة  توليدات  ايران،  شهرهاي 
ايران اندك اندك افزايش يافت و پديد آيي روش سرمايه داري به سرعت آغاز شد. شهر، جوانة 
فرهنگ نوين شد، ايدئولوگ هاي مبارز ضدزمينداري و ضدامپرياليستي را پروراند و هستة  

اساسي نيروي محركه را ساخت و سازمان ها و شكل هاي تازة حكومت را پديد آورد. 
شهر درمقابل تاخت و تاز كوچ نشينان بهتر محافظت مي شد. بودن مقامات اداري، شهر را 
بيشتر سروسامان مي بخشيد و اشراف زميندار هم در شهرها مي زيستند. مقر خان هاي بزرگ 
امكانات بيشتري براي دفاع داشت و جامعة  نيز در همين جا بود. شهر  و درگاه حكمرانان 
ديني و اتحادهاي درون محله اي را ميسر مي ساخت. نمي توان نقش شهر را از نقش مراكز 
ديني واقع در آن جدا كرد. بازار، مركز اقتصادي و ادارة آن با داروغه ــ اين مهم ترين عنصر 
ديوان ساالري قديم قاجار ــ بود. مقام داروغه باال و زيردستان او مانند گزمه ها، مختاران 
مايشاء شهرها بودند. گرچه همة  شهرها يكسره دراختيار بزرگ زمينداران بود، بازرگانان از 
نظر شمار و نفوذ، بزرگ ترين گروه اجتماعي در شهرها بودند و بخش ممتاز جامعه به شمار 
آن،  به دنبال  و  پيشه وران  مي شود،  اشاره  آنها  به  كه  قابل توجه  مسائل  ديگر  از  مي رفتند. 
مقررات بازرگاني و محاسبات بين المللي است كه تازه در ايران رايج شده و مانع از بازرگاني 

بود. 
پرداخت  دقيق  از سازمان  نمي شد.  ثبت  دفترها  در  و  بود  ناقص  بسيار  نظام محاسبات 
حواله و برات ها خبري نبود. بازرگاني خارجي كنترل نمي شد و حّق تعيين شرايط بازرگاني، 
در صالحيت مقامات محلي واليات بود. بازرگانان اروپا اغلب نيازهاي ايران، به ويژه اسلحة 
اّما  بازرگاني مي كاست  از رشد  باز خريد عوارض گمركي  تأمين مي كردند. نظام  را  آتشين 

حكومت نيز از دادوستد قاچاق بازرگانان آگاه بود.
در چنين شرايطي انديشه هاي روشنگري و اصالح طلبي همراه با مخالفت با خودكامگي 
شاه پديد آمد. اين انديشه ها گاه در طبقات زيردست كه خواستار بهبود ادارة دولت، مراعات 
قانون و نيز رشد اقتصادي و فرهنگ بودند، ديده شد و ميرزا تقي خان وزير )وزير اعظم( و 
سپس سرفرماندة قواي وليعهد در آذربايجان كه صدراعظم ناصرالدين شاه نيز شد، فعاالنه 
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به هواداري از انجام اصالحات برخاست. وي نمايندة آن ديوان ساالري بود كه تازه ديده به  
جهان گشوده بود. او با فرزندان و نوادگان قائم مقام پرورش يافت. او درميان فرهيخته ترين 
اعظم  قائم مقام  عباس ميرزا،  وليعهد  ــ  روز  آن  حاكمة  طبقة  نمايندگان  آزادانديش ترين  و 
عالي ترين  دربارة  آزادانه  مي توانستند  كه  مي زيست  ــ  آنان  اطرافيان  و  فراهاني  ابوالقاسم 
سياست داخلي و خارجي ايران گفت وگو كنند. در چنين محيطي بود كه انديشه هاي ميرزا 
ويژگي هاي  داشت.  را  آنها  بر  پوشاندن  عمل  جامة  در  سعي  او  و  گرفت  شكل  تقي خان 
شخصي وي: خردمندي، مهارت در انجام كارهاي دفتري، استعداد سازماندهي، برخورداري 
از پشتيباني قائم مقام و وليعهد، او را به سرعت به  سوي پيشرفت سوق داد. او منشي خاص 
قائم مقام ميرزا ابوالقاسم و پس از وي مأمور ديوان عباس ميرزا وليعهد شد. با برتخت نشستن 
ناصرالدين شاه، به صدارت عظما نشست و القاب »اميركبير« و »اتابك اعظم« يافت. )آدميت، 

)197 :1355
طي سه سال، اميركبير به  انجام اصالحاتي مشغول بود كه بايد تا اندازه اي ادارة مملكت 
را نوين و استوار كند، موقعيت شاه را تحكيم بخشد، خودسري مقامات كشوري و مداخلة 
را  جنگي  قدرت  و  كند  تقويت  را  كشور  اقتصاد  سازد،  محدود  را  دولت  امور  در  روحانيان 
افزايش دهد. تمامي اين مسائل نخستين نقض جّدي حقوق زمينداران بزرگ و ماّلياني بود 
كه در طول چند سدة پياپي به اين كارها خو گرفته بودند و آن را حّق مسلّم خود مي دانستند. 
اميركبير ضمنًا اعتقاد داشت كه اسالم در شكل سنتي اش مانعي براي اصالحات در ايران 
نيست و بازسازي جامعة ايران بر پاية بنيادهاي نوين مذهبي ــ چنان كه با بيان پيشنهاد 

مي كردند ــ براي او پذيرفتني نبود. 
اميركبير بر سر آن بود تا ايران را بدون دگرگون ساختن بنيادهاي مذهبي، نوسازي كند. 
و  اداري  به دستگاه  براي رسيدگي  دولتي  به  تشكيل كميسيون هاي  اقدام  اين هنگام،  در 
اندازة ماليات هايي كه  وظايف مأموران، ميزان پرداخت حقوق و مستمري هاي گوناگون و 
گرد مي آمد، كرد. كار كميسيون ها، توجه را به ساخت دولتي و ادارة  مملكتي كشاند و انگيزة 
ارزيابي فعاليت برخي از اشراف عالي مقام شد و داليل قانع كننده اي بر نقص دستگاه اداري 
انجام وظيفه هاي  از  داد. درپي رسيدگي ها، موارد خالف هاي وقيحانه و سرپيچي  به دست 
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مستقيم، آشكار شد. موارد بسياري ديده شد كه حكمرانان واليت ها و شهرهاي بزرگ، در 
پايتخت، در جوار دربار شاه مي زيستند و در محل، نوكران و يا خويشاوندان ايشان، كارها را 

به جاي آنان »اداره« مي كردند. 
درپي اصالحات اداري، دستگاه كارمندان كاهش يافت. براي همة ادارات، جانشين ــ 
وزير ــ تعيين شد كه مأموران فرهيختة طراز اول براي آن معين مي شدند. حقوق مأموران 
ممنوع شد.  بودن  دو شغله  امروزي،  به  عبارت  ممنوع شد؛  جا  دو  در  كار  و  يافت  كاهش 
اين تدبيرها، بي درنگ، اردوي بزرگ منصب داراني را كه به آنها »اجحاف« شده بود، عليه 

اميركبير برانگيخت.
رسيدگي به حّق برخورداري از شرايط مالكيت بر روستاها و يا حّق دريافت درآمد آنها 
با برات، ماية نگراني زمينداران شد. درپي رسيدگي به حِقّ مالكيت، بخشي از فئودال ها و 
ترتيب يافتن  خصوصي،  و  دولتي  زمين هاي  به  رسيدگي  شدند.  محروم  درآمد  از  مأموران 
نبود،  زمين ها  همة  فراگيرندة  روي  به هيچ  هرچند  كه  ساخت  ميسر  را  تازه اي  فهرست  و 
براساس آن، در ميزان ماليات زمين و دام تجديدنظر شد. به احتمال، تدبيرهاي داراي ويژگي  
اقتصادي، كمتر از همه، ماية  دشواري شد: ساختن چند كارخانة اسلحه سازي، شيشه سازي، 
بافندگي و دادن كمك مالي به پيشه وران و نخستين كارفرمايان ايران، ترميم شبكة آبياري 
و ساختمان سدهاي تازه دركنار كارون و در گرگان، بهسازي راه ها، ساختمان كاروانسراها و 
بازارها، آباداني شهرها، پيروي از سياست حمايت كنندة محدوديت بازرگاني بازرگانان بيگانه 
و تشويق بازرگانان ايراني، ازميان بردن گمرك داخلي، تشويق اتباع ايران در استخراج معادن 

و جز اينها ...
اميركبير به آموزش و پرورش، همچون يكي از عوامل اصلي و اساسي پيشرفت اجتماعي، 
با مردم بي سواد و داراي  بود در كشوري  او معتقد  ايران مي نگريست.  سياسي و فرهنگي 
تعصبات خرافاتي و تفوق علوم فاضل مآبانه تهي و معيارهايي كه براي انسان فرهيخته در 
سده هاي ميانه بوده است، بايد بيش از همه دانش اين جهاني را رشد داد و از تعليم سنتي خط 
و سواد در مكتب ها دست كشيد. اميركبير توانست دارالفنون را داير كند كه در آنجا آموزش 
در رشته هاي نظامي، پزشكي و نوازندگي موسيقي آغاز شد )آبراهاميان، 1377: 270(.  به  ابتكار 
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اميركبير بود كه نخستين روزنامة رسمي در ايران چاپ شد )اقبال، 1355: 149( و چاپخانه و 
بيمارستان دولتي تأسيس شد. جواناني براي فراگرفتن تكنيك به روسيه و ديگر كشورهاي 
اروپايي و براي فراگرفتن تكنولوژي استخراج و تهية نقره به تركيه فرستاده شدند و تالش 
گسترده براي ترجمة كتاب ها آغاز شد. )ثمرة اين تدبيرها، بسيار زود به دست آمد. در همان 
سال ها، فعاليت روشنگرانة ملكم خان آغاز شد، لژ فراموشخانه پديد آمد و ملكم خان اليحة 

انجام اصالحات را به شاه پيشنهاد كرد(.
شايان ذكر است كه تدبيرهاي اميركبير با عدم درك اليه هاي گوناگون مردم هم روبه رو 
شد. توده هاي مردم كه تحت تأثير شديد روحانيان بودند و به برداشتي منفي از دستورالعمل هاي 
زمامداران خو گرفته بودند، بديهي است كه به نوآوري هاي وزير اول، كه زمينداران محلي و 

روحانيانشان آنها را عليه وي برمي انگيختند، با بي اعتمادي مي نگريستند. 
و  پذيرش  براي  كه  ايران  مردم  توده هاي  پشتيباني  از  نمي توانست  اصالحاتي  چنين 
بهره گيري از آن آمادگي نداشتند، برخوردار شود. به  مردم تلقين كرده بودند كه سرمنشأي 
انجام  تركيه  در  تنظيمات  تأثير  تحت  نيز  كارها  برخي  و  است  غرب  نفوذ  از  اصالحات 

مي شود.
اصالحات اميركبير به بنيادهاي نظام زمينداري كاري نداشت، اّما در تكامل دولت ايران 
ـ و ديوان ساالري ـ در روزگار نوين، مرحله اي پراهميت بود. به رغم مرگ خود اصالح طلب 
و دست كشيدن از برخي دگرگوني هايي كه آغاز شده بود، اين اصالحات بر معاصران و نسل 
بعدي تأثير مهّمي گذاشت و به تكامل دستگاه دولت و رشد فرهنگ و شناخت ملي كمك 
كرد. ده ساِل پرتالطِم زمان او، تا اندازه اي در ايران، دوران چرخشي بوده است و تمامي 
تالش هاي انجام گرفته براي بيرون رفتن از بحران ژرف اجتماعي ـ اقتصادي و سياسي بود 

كه دولت گرفتارش شده بود. 
ناكامي اصالحات اميركبير و از ميان برداشتن او، نظم پيشين و سياست خارجي پيشين 

را دوباره زنده كرد و براي ايران، دوران دشوار تازه اي آغاز شد.
سپهساالر،  ميرزا حسين خان  آمدن  كار  روي  تا  دورة طوالني  يك  اميركبير،  سقوط  با 
ناصرالدين شاه در تمامي مدت سلطنت ذره اي  اينكه  با  تقريبًا بسته شد.  پروندة اصالحات 
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از خودمختاري حكومت و استبداد خويش كم نكرد، در دورة  او تأسيسات جديدي بنا نهاده 
از  شد كه تا آن زمان سابقه نداشت. تشكيل شوراي دولت )دارالشوراي كبري كه مركب 
صدراعظم و نُه وزير بود(،  مجلس مصلحت خانه و تشكيل نخستين جمعيت سياسي جديد 
وزارتخانه  شش  ق.   . 1275ه  سال  محرم  در  آن جمله اند.  از  فراموشخانه«  »مجمع  به نام 
تشكيل شد كه عبارت  بودند از: وزارت داخله، خارجه، جنگ، ماليه، عدليه و وظايف و اوقاف. 
پس از مدت كوتاهي دو وزارتخانة ديگر: وزارت علوم و وزارت تجارت و صنايع به آنها افزوده 

شدند. )آدميت، 1351: 54(  
جوهر نظام تازة دولت اين بود كه ادارة حكومت از دستگاه متشكل صدارت به هيئت 
متشكل از وزيران شش گانه منتقل شود. مجموع اين وزارتخانه ها شوراي دولت را به وجود 
مي آوردند. اعضاي شوراي دولت بايد درصورت بروز امر مهمي براي دولت جلسة شورا تشكيل 
مي دادند و درباب موضوع تصميم گيري و گفت وگو مي كردند و به دستور ناصرالدين شاه، ميرزا 

جعفرخان مشيرالدوله به  رياست اين شورا گمارده شد. 
در سال 1276 ه . ق. فرمان تأسيس نهاد ديگري ازسوي ناصرالدين شاه صادر شد. اين 
فرمان  به همراه  شد.  ناميده  دولتي«  عامة  »مشورت خانة  يا  مصلحت خانه«  »مجلس  نهاد 
ناصرالدين شاه، كتابچة قواعدي نيز انتشار يافت كه در ظاهر نشان از توجه شاه و حكومت به 
ادارة  عقالني جامعه داشت)18(. آدميت درخصوص عاقبت كار مجلس مصلحت خانه كه اعضاي 
آن بيست و پنج نفر ذكر شده است، اظهار بي اطالعي مي كند. مسلّم است كه مخالفت تندي 
با بنيادهاي جديد آغاز شد و از آثار آن بستن فراموشخانه بود. اين مجمع كه آن را ميرزا 
الگوبرداري  اروپا  از مجامع فراماسونري  بود )محيط طباطبايي، 1372: 9(،  نهاده  بنا  ملكم خان 
شده بود. ميرزا ملكم خان در سال 1275 ه . ق. اولين رسالة خود را دربارة  اصالحات سياسي 
و اداري تحت عنوان »كتابچة غيبي يا دفتر تنظيمات« تقديم شاه كرد )الگار، 1369: 29(.بدون 
اينكه به بحث درخصوص فراموشخانه وارد شويم، ظاهراً مرام فراموشخانه، ترويج و تبليغ 
اصول آزادي و انتقاد از استبداد و آشناكردن روشنفكران با پيشرفت مغرب زمين بوده است. 

)اصيل، 1376: 26(

آدميت مرام فراموشخانه را پرداختة عناصر گوناگون مي داند كه تأليفي است از اصالت 
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عقل، مشرب انسانيت، فلسفة علمي تحققي و اصول اعالمية حقوق بشر)آدميت، 1351: 64(. 
چندي از اصالحات عباس ميرزا و اميركبير و سپس ايجاد شوراي دولتي و مجلس مشورتخانه 
و تأسيس فراموشخانه نگذشته بود كه در اوايل سال 1278 ه . ق.، رئيس شوراي دولت، 
ميرزا جعفرخان مشيرالدوله را با منصب متولي حضرت رضوي به مشهد فرستادند و از شوراي 
دولت فقط اسمي باقي ماند. سواي اقدامات مردان بزرگي مانند عباس ميرزا و اميركبير، در 
بيم  از  ديگر  روزي  و  تأسيس مي داد  دستور  از سر شعف  روزي  ديگر، شاه  موارد  بسياري 
ازدست دادن قدرت، فرمان توقيف. درواقع مي بايد پشت سر اين اصالحات جنبش اجتماعي 
قدرتمندي قرار مي داشت كه دولت را وادار به  انجام اصالحات كند. البته نمي توان اثرات مفيد 

اين اصالحات را ناديده گرفت.
دولتي  دستگاه  درون  اصالحات  و  اميركبير  اصالحات  شكست  با  كه  اصالحاتي  روند 
متوقف شده بود بار ديگر با روي كار آمدن ميرزا حسين خان سپهساالر كه مدت ها در خارج 

از ايران )فرانسه، هند، تفليس و استانبول( مي زيست، از سر گرفته شد. كسروي مي گويد: 
سپهساالر چون مرد كاردان و نيكي بود، خواست در ايران تكاني پديد آورد و به  كارهاي 
دولتي سازماني دهد. از لگام گسيختگي حكمرانان شهرها جلوگيري كند و رشوه را ازميان 
بردارد. يكي از كارهاي نيك او اين بود كه وزارتخانه ها و درباري با آيين اروپا پديد آورد.

مشيرالدوله براي اينكه ذهن شاه را نسبت به  آنچه در غرب مي گذشت آگاه كند، شاه را 
به مسافرت به غرب ترغيب مي كرد )كسروي، 1364: ج 1، 8(. آدميت مي گويد:

روح عصر سپهساالر، حكومت قانون است: نظم قانوني برقرار گردد، حقوق اجتماعي مردم 
شناخته شود، حّد قدرت معين باشد و ادارة مملكت بر اصول استواري نهاده شود. تاريخ 
قانون گذاري جديد ايران با وزارت عدلية سپهساالر آغاز گرديد و دستگاه عدلية جديد به 
كوشش او و ميرزا يوسف خان مستشارالدوله تأسيس يافت. قوانين نو وضع شدند. دستگاه 
قضاوت استقالل نسبي پيدا كرد و قوانين اساسي نوشته شد. نظم قوانين جديد بر اصول 
موضوعة َعَرضي و بر پاية  علم و عقل و درجهت عدالت و مساوات به وجود آمد... )آدميت، 

1351: 173ـ172(

البته نبايد ناديده گرفت كه حمايت از اقتصاد با غرب و جذب تجار خارجي با دو جريان 
ديگر همزمان شد و به اعطاي  امتياز رويتر انجاميد كه ايران را انگليسي ها واگذار كرد. اين 

اعطاي امتياز، خطاي فاحش و جبران ناپذير سپهساالر است.)19(
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جمع بندي
1. نهاد ديوان ساالري به مثابة آئينة تمام نمايي است از جامعه و نقش و تأثيرات فراواني 
در رشد و تعالي جوامع دارد. اين نهاد، در رابطه اي ارگانيك و پويا با ساختارهاي اجتماعي 
سياسي فرهنگي اقتصادي و حقوقي و ايدئولوژيكي جامعه و تاريخچة همة آنها قرار دارد و 

داراي كاركردهاي وسيع اجتماعي است.
2. نهاد ديوان ساالري ــ همچون ساير پديده ها و نهادهاي اجتماعي ــ به يكباره پديدار 
ازاين رو براي  نشده است و داراي ريشه ها و پيشينه هاي ژرف اجتماعي و فرهنگي است. 
درواقع  بازكاوي شود.  و  تبارشناسي  كه  دارد  آن ضرورت  دقيق وضعيت  و  علمي  شناخت 
و  فرهنگي  و  تاريخي  ريشه هاي  در  بايد  را  جامعه اي  هر  ديوان ساالري  نظام  مشخصات 

تحوالت سياسي اجتماعي و اقتصادي آن جست وجو كرد.
3. به نظر مي رسد ريشة بسياري از نابساماني ها و كاركرد نامناسب نظام ديوان ساالري 
كنوني را ــ كه ويژگي ها و نظريه هاي نوين بوروكراسي به مفهوم علمي را برنمي تابد ــ بايد 

در خصوصيات و عناصر نهادينه شدة تاريخي در آن بازشناسي كرد.
4. مطالعه دربارة ديوان ساالري ايران در دورة قاجار ــ با پيشينه اي چندهزارساله ــ به 
 اين دليل ضرورت و موضوعيت دارد كه: اوالً اين دوره مصادف است با تحوالت پرثمر جوامع 
حوزه هاي  در  انتقادي  تفكر  و  خردورزي  بازار  رونق  و  تجددخواهي  انديشه هاي  و  اروپايي 
سياسي اداري اجتماعي و فرهنگي؛ ثانياً ايران در اين دوره براي نخستين بار شاهد فعاليت هاي 
جدي دولتمردان برجسته اي، نظير قائم مقام فراهاني، اميركبير و سپهساالر است كه به عنوان 
پيشقراوالن تحول و اصالحات، در ساختار سياسي و اداري كشور نقش آفرين بودند؛ ثالثاً 
گسترش روابط خارجي و توسعة مناسبات با كشورهاي خارجي و مشاهدات مقامات ارشد 
دولت ايران از پيشرفت و رشد اين جوامع، به ويژه در قلمرو بوروكراسي، زمينه هاي ذهني 

اصالح و تحول را بيش از پيش در دولتمردان پديد آورد.
با مروري بر پيشينة تاريخي و وارسي نظام ديوان ساالري در دورة  5. به نظر مي رسد، 
اول قاجار )كه همزمان با ورود افكار ترقي خواهانه در جامعه بود(، همچنين تأمل در ساختار 
اجتماعي و طبقاتي ايران و نفوذ قدرت شاه و دربار خودكامه و شاهزادگان و سران ايالت و 
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بازرگانان و روحانيان و مالكان بزرگ در نظام سياسي و اداري كشور )كه شاخصة مهّم آن، 
فقدان قانون بود( و مطالعه دربارة وضعيت نامناسب ايران در عرصة بين المللي و منازعات 
نه چندان موفق، ولي گرانمايه و اصالح گرايانة  با بررسي كوشش هاي،  جهاني و درنهايت، 
نهاِد  اين  در  قاجار،  اّول  دورة  در  كه  گرفت  نتيجه  بتوان  دولتي،  ارشد  نخبگان  از  برخي 

نقش آفرين در توسعه، تحولي بنيادي انجام نگرفت.
6. درواقع مي تـوان اذعان كرد كه در پايان دورة اوّل قاجار ـ به رغم برنامه ها و اقدامات 
اصالحي بزرگان اصالحگر دولتي، مانند قائم مقام فراهاني و اميركبير و سپهساالر قزويني 
ـ همچنان ويژگي هاي نامطلوب قديمي و نهادينه شده در نظام ديوان ساالري پا برجا ماند. 
تصميم گيري ها،  در  استدالل  و  عقالنيت  عنصر  نبوِد  نظم،  و  قاعده مندي  و  قانون  فقدان 
وجود خويشاوندساالري و رابطه به جاي ضابطه در انتصابات، روحية اطاعت محض و تابعيت 
مطلق، فقدان روحية نقد و پرسشگري، منصب فروشي و ارتشاء، روحية مجامله و چاپلوسي 
و... كه اغلب ريشه در تاريخ و فرهنِگ حاكم  بر ساختارهاي جامعه و ساخت قدرت داشت، 

همچنان به عنوان خصيصه هاي نظام ديوان ساالري ايران باقي  ماند.
به ويژه شكست اصالحات  تاريخي،  اين دورة  ناكامي هاي  از مهم ترين داليل  7. يكي 
ايران  بايد در نظام خودكامگي مستولي بر  و اصالحگري در نظام سياسي اداري كشور را 
جست وجو كرد كه در آن، قانون و حقوق در جامعه بالموضوع بود. دارايي ها، امالك، ثروت، 
مناصب و مقامات، و حتي درمواردي جان افراد، همگي درواقع امتيازي بود كه ازسوي پادشاه 
به اشخاص اعطا مي شد. شاه و تصميم هاي وي ـ برخالف جوامع اروپايي، حتي در دوران 

حكومت هاي مطلقه ـ مترادف با قانون و نظم در جامعه بود.

پي نوشت ها
 1. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه، به اثر ارزندة پروفسور فرل هدي ــ به ويژة فصل هفتم آن با عنوان 

     »نظام اداري در كشورهاي كمتر توسعه يافته« ــ با مشخصات زير مراجعه شود:
دانشكدة  شجاعي؛  منوچهر  دكتر  ترجمة  تطبيقي(؛  دولتي  امور  )ادارة  تطبيقي  مديريت  فرل؛  هدي،  

مديريت دانشگاه تهران؛ 1386.
تحوالت  مانع  كه  پهلوي  و  قاجار  دورة  دو  هر  ديوان ساالري  در  ساختاري  مهم  ويژگي هاي  از  برخي   .2 
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با  ايالتي  نهادينه شدة  ارزش هاي  و  باورها  حضور  برشمرد:  چنين  مي توان  را  مي شد  اساسي  و  كيفي      
رابطة  و  مهارت  به جاي  ارادت  و  عقالنيت  فقدان  بود،  كرده  پيدا  سلطنت  فرهنگ  با  كه  پيوندي      
و  توانايي  نه  و  خويشاوندي  برمبناي  انتصابات  امور،  مديريت  و  تصميم گيري ها  در  ضابطه  به جاي      
امور،  ادارة  در  باال  از  زور  اعمال  و  قدرت ورزي  استدالل محوري،  به جاي  مسندمحوري  تخصص،      
     طايفه گري به جاي جمع نگري مبتني بر منافع ملي، فقدان كاربرد قانون و قاعده در ادارة امور، وجود 

     فضاي سوءظن، ناامني و بي اعتمادي.
 3. نقش عوامل خارجي در كلية شئون مملكتي ايران تا بدانجا رسيد كه در اواخر حكومت سالطين قاجاريه 
      زيربناي تغيير نظام سياسي را در ايران فراهم ساخت و سرانجام به حكومت مطلقة شاهان ايران خاتمه 

     داد و سلطنت مشروطه و محدود به قانون اساسي جايگزين آن شد.
 4. شايان ذكر است كه در هنگام قدرتمندي حكومت مركزي از ميان رهبران قبايل، افرادي به عنوان گروگان 
      در دربار نگهداري مي شدند و در مواردي هم دولت مركزي سعي مي كرد از طايفه اي براي سركوب ايل 
     يا طايفة ديگري استفاده كند. نفوذ و قدرت ايالت و عشاير تا دورة حكومت رضاشاه همچنان باقي 

     بود.
 5. از ديدگاه جامعه شناسي، براي بررسي ساختار و طبقات اجتماعي، »طبقه« به دو معناي متفاوت به كار 
      مي رود؛ در ديدگاه اول، »طبقه« به مفهوم افرادي با منابع و درآمد مشابه است و در ديدگاه دوم، »طبقه« 
     بر يك مفهوم پيچيدة اجتماعي ـ رواني داللت دارد كه شامل افرادي مي شود كه نگرش اقتصادي، 

     اجتماعي و سياسي مشتركي دارند. )آبراهاميان، 1377: 43(
ساختار اجتماعي ايران و به عبارت روشن تر، ساختار طبقاتي ايران به معناي اول »طبقه« شباهت دارد 
و »طبقه« به معناي دوم در اين دوره از تاريخ ايران وجود نداشت. براساس نظرية فوران ـ طي سدة 
نوزدهم ـ ساختار اجتماعي و طبقاتي و وضعيت جمعيت و شيوة توليدي در ايران تغييرات كمي و كيفي 

)Foran, 1993: 135-136( .قابل مالحظه اي كرده است
 6 .  طبقه يا هيئت حاكمه، شامل شاه در رأس كلية نيروهاي اجتماعي با عنوان طبقة ممتاز، اعيان، اشراف، 
      بزرگان، زمامداران. عالوه بر شاه خانوادة سلطنتي، سران قبايل، زمينداران محلي، علماي طرفدار نظام، 
      نخبگان نظامي و مقامات عالي رتبة دولت نيز وجود داشتند. رهبران قبايل بزرگ، مانند بختياري، كرد، 
     افشار، قراگوزلو، قشقايي، بلوچ، تركمن و نيز از اعضاي مهّم طبقة حاكمه بودند. مقامات عالي رتبة دولت 

 

      يا عمال ديواني، قشر اجتماعي ديگري هستند كه جزء كارگزاران شاه و حكومت و طبقة حاكمه هستند. 
نام هاي  به  ايران  تاريخ  دوره هاي مختلف  در  كه  بود  از شخص شاه، صدراعظم  مقام پس  باالترين       

     گوناگوني ازجمله اعتمادالدوله، وزير، صاحب ساالر، وكيل الدوله، صدراعظم... خوانده شده است. 
حكومت اياالت و واليات نيز در سلسله مراتب ديواني جاي خاصي داشت. امور مالي حكام را وزرا اداره 
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را حكام جزء،  بلوكات  و  امور واليات  برگزيده مي شدند.  نظام  مستوفيان  ميان  از  غالبًا  كه  مي كردند 
نايب الحكومه ها و ضابطين اداره مي كردند. در شهرها، مقامات عمدة شهري عبارت بودند از: كالنتر، 
كدخدا، داروغه ها، جايگاه و موقعيت اعضاي ديوان ساالر در جامعه، در آغاز دورة قاجاريه به وضوح از 

موقعيت رهبران قبايل و زمينداران پست تر بود. )ملكم، 1362: 358(
 7.  تجار: در ساختار اقتصادي و طبقاتي اجتماع دورة قاجاريه، تجار در شمار نيرومندترين و ثروتمندترين 
      طبقات اجتماعي جامعه  بودند  كه درپي يك رشته تطورات سياسي و اجتماعي به جرياني مقابل دستگاه 
مكتب ها،  بازار،  مساجد،  مالي  نيازهاي  كه  آنجا  از   .)74  :1374 )زرگري نژاد،  شدند  تبديل  حاكمه       
      مدارس و تكايا و ساير موقوفات را بسياري از بازاريان، بازرگانان و پيشه وران تأمين مي كردند، اين طبقة 
اين  داشت.  مجتهدان  حتي  و  مالها  و  طالب  وعاظ،  و  علما  با  محكمي  پيوندهاي  تجاري  متوسط      
      همبستگي اغلب ازطريق ازدواج تقويت مي شد و بيشتر سادات، حجج اسالم و حتي آيت اهلل ها با تجار 

     پيوندهاي فاميلي داشتند )آبراهاميان، 1377: ص 43(. 
عمده ترين  بلكه  داشت،  نقش  علما  نيازهاي  تأمين  در  ايران  تجار  وجوهات  نه تنها  قاجار  دورة  در 
هزينه هاي مراجع عتبات نيز ازطريق ارسال حواله هاي ايشان تأمين مي شد )زرگري نژاد، 1374: 74(. 
كه  بودند  پيشه وراني  و  اجتماعي كسبه  پايگاه  و  ممتاز  موقعيتي  داراي  اجتماعي  موقعيت  ازنظر  آنان 
از اعضاي مهّم ديوان ساالري، نظاميان و زمينداران و طبقات  اين تجار  را تشكيل مي دادند.  اصناف 
مذهبي بودند و روابط مالي درهم تنيده اي با سران حكومت داشتند و با فرمانروايان و حكام و عمال 
ديواني نيز داد و ستد مي كردند. تجار تشكيالت خاصي نداشتند. در شهرهاي بزرگ ملك التجاري وجود 
داشت كه عماًل رئيس بازرگانان محل هم بود و او البته از طرف شاه برگزيده مي شد؛ و درواقع رابط بين 
دربار و جماعت تجار بود )اشرف، 1359: 26(. به رغم عقيدة برخي نويسندگان مانند مهدي ملك زاده در 
انقالب مشرويت كه تجار را در انقالب مشروطيت مؤثر نمي داند )ملك زاده، 1358: 253(، قدرت مالي 
اقتصادي تجار موجب شده بود كه اين قشر در دورة اول قاجار، در هنگام ضرورت، حتي به شاه كمك 
كنند و با آغاز رقابت هاي تجاري قدرت هاي بزرگ و درنتيجه، گسترش آگاهي هاي تجار از موقعيت 
خود و ايران و جهان، مشاهده شده كه پس از مخالفت هاي جدي به ازدياد ماليات  ها و محدوديت ها و 
تعرفه هاي گمركي، اندك اندك درخواست ها و اعتراضاتي را درمقابل حكومت مطرح كردند كه نشانگر 
رشد و توان نسبي اين قشر اجتماعي تا پيروزي انقالب مشروطه است. برخي تجار بزرگ، حتي دست 
به كارهاي عمراني و امور زيربنايي زدند؛ مانند تأسيس چند شركت تجاري كه درواقع اولين بار بود كه 

در ايران اتفاق مي افتاد.
 8. روحانيان: و علماي ديني در دورة قاجار داراي اهميت ويژه اي بودند. مقارن تشكيل دولت قاجار، قدرت 
     و نفوذ فقهاي شيعه افزايش يافت و حتي مي توان گفت علماي شيعه نسبت به دورة صفوي پيشرفت 
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      چشمگيري داشتند. اگر در دورة صفوي تحت نفوذ قدرت شاه بودند، در دورة قاجار، شاهان با علمايي 
       مواجه بودند كه از صفويه تا قاجاريه بر نفوذ و جايگاه اجتماعي خود افزوده بودند و از طرف ديگر، شاهان 
      قاجار جايگاه صوفي و موقعيت اجتماعي مذهبي صفويان را نداشتند و بيشتر از آنها احساس نياز به اخذ 

     مشروعيت از قبيل علماي ديني مي كردند. )فراستخواه، 1374: 342(
و  ارتباطات، تشكل  تازة تمدن جديد و گسترش  امكانات  نوزدهم در ساية  نهاد ديني تشيع در قرن 
تمركز بيشتري پيدا كرد و مرجعيت ها و زعامت هاي بزرگ، رساله هاي علميه و تقليد از مراجع اعظم و 
حوزه هاي بزرگ نجف و قم پديد آمد. بر اين اساس، در دورة قاجاريه، علما مورد احترام قرار گرفتند و از 
آنها دعوت مي شد كه به پايتخت بيايند و شاهان و شاهزادگان و سران سياست به بيت آنها رفت و آمد 
مي كردند و براي برنامه هايشان از آنها فتوا مي خواستند. )تنكابني، 1304 ق. : 21؛ معلم حبيب آبادي، 

 )85 :1337
اين ارتباط روحانيان با قدرت سياسي، آنان را به دو گروه تقسيم كرد: گروهي كه ارتباط نزديك با دربار 
داشتند و حتي داراي مشاغل دولتي بودند و گروهي كه ارتباطي با قدرت سياسي و دولت نداشتند و 
داراي استقالل سياسي و مالي بودند. در آستانة مشروطيت نيز طيف تفكر، روحانيان را به سه گروه 
اعتقادات  داراي  روحانيان  ترقيخواهي،  و  آزاديخواهي  روحية  و  انديشه  داراي  روحانيان  كرد:  تقسيم 
رسمي، سنتي و متعارف اسالمي و روحانيان با روحيات و افكار جديد متأثر از جريان احيا و اصالح 
ديني )فراستخواه،1374: 346(. در امر قضاوت نيز اهميت علما كاماًل مشهود است. درست است كه 
تحول كّمي و كيفي و تعميم زعامت علماي عصر قاجاريه در ساية قرن ها تالش فقها و مجتهدان 
شيعه از روزگار شيخ صدوق تا وحيد بهبهاني فراهم شد، اما جهش سريع ايشان در وصول به مواضع 
قدرت سياسي و گسترش پايگاه اجتماعي آنان به دست علماي دورة قاجار محقق شد. و در درازمدت، 
علما به قدرتي همسنگ با سالطين تبديل شدند تا جايي كه باتوجه به حمايت هايشان از منافع مردم 
را  آنان  اينكه  يا  و  باشند  سياسي  امتيازات  و  حقوق  خواستار  و  بايستند  شاهان  درمقابل  مي توانستند 
از برخي تصميمات خويش وادارند؛ به ويژه در قيام تنباكو و انقالب مشروطيت، اين چهره  به عدول 

به وضوح عيان مي شود. )كوزنتسوا، 1358: 77ـ76(.
 9. كه عبارت بودند از مالكان زمين  هاي سلطنتي، خالصه و وقف، مالكان عمده، مانند اشراف محلي، رؤساي 
و صاحب منصبان  مستخدمان شهري  تجار،  شامل  خرده مالكان،  دربار،  بلندمرتبة  كارگزاران  و  قبايل       

     ارتش.
 10. شايان ذكر است كه انگليسي ها براي فشار آوردن بر حكومت ايران در دفاع از حاكم هرات كه تا آن 
      زمان از ايرانيان تابعيت مي كرد، در سال 1253/1856 مقدمات حمله به جنوب ايران را تدارك ديدند. 
      دولت انگلستان با تصرف جزيرة خارك و گلوله باران بوشهر قدرت خود را به رخ كشيد و براي اينكه 
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      از روس ها عقب نماند و از افغانستان به عنوان منطقه اي حايل دربرابر تزارها و پادشاهان قاجار استفاده 
      كند، نواحي جنوب ايران را اشغال و عهدنامة پاريس 1857 را به ايران تحميل كرد )شميم، 1370: 222(. 
 11. محمدهاشم آصف، معروف به رستم الحكماء، از منشيان و طغرانويسان اواخر دورة زنديه و اوايل عصر 
      قاجار است. او در فرهنگ و ادب فارسي دستي داشت؛ و مداومت خدمتش در دفترخانة دولتي، سرچشمة 

     دانش تاريخي و خبرگي او در فن استيفا است. وي آثار متنوعي نگاشته است: )آدميت، 1355: 56(
 12. ميرزا صالح، پس از بازگشت به ايران و سپس تبريز، چاپخانه اي را در اين شهر به راه انداخت و نخستين 
      روزنامة ايراني را به نام كاغذاخبار منتشر كرد. نخستين شمارة آن در سال 1251 هـ  . ق. انتشار يافت 

     اما دوام نيافت. )← ميرزا صالح، 1347: 26 به بعد(
 13. در اين ميان مي توان از چارلز كورميك، پزشك عباس ميرزا، و پسرش ويليام كه توسط محمدشاه به 
      ايران فراخوانده شد و به ويژه جان مك نيل كه ابتدا دستيار جراح بود و سپس وزير مختار انگليس شد، 
      نام برد. وي  توانست تاج الدوله همسر فتحعلي شاه را مداوا كند. )براي اطالعات بيشتر ← لمتون، 1379: 

)128     
 14. از نخستين ايرانياني كه براي تحصيل علم طب و شيمي در سال 1326 هـ  . ق. به همراهي سر هارفورد 
بازگشت و سمت  ايران  به  . ق.  انگلستان رفت و در سال 1234 هـ  به  انگليس،       جونز، وزير مختار 

     حكيم باشي در دستگاه عباس ميرزا را داشت و سپس طبيب محمدشاه شد.
15. اميـركبير طي سفرهايي كه به روسيه و عثماني داشت، با نحوة اصالحات در آن كشورها آشنا شد. در 
بيست سال  و  تا يكصد  پيشرفتهاي جامعه اي كه  بود. مشاهده  پاك  ولوح ضميرش  بود  اوان جواني 
پيش از آن در تاريكي به سر مي برد و اكنون به سروري رسيده بود، در آئينه خاطر ميرزا تقي خان 
بامعني است. او  با نقشة  اصالحات بعد او بسيار  اثر بخشيد. اين تجربة حسي در رابطه  و همراهانش 
همچنين در سفر به عثماني با جنبش دورة تنظيمات آشنا شد. در واقع در سفارت چهار سالة خود به 
ارزنه الروم، ناظر تحوالت سياسي و اجتماعي كشور همسايه بود )آدميت، 1355: 265(. از طرف ديگر 
اميركبير در آذربايجان و نزد خاندان قائم مقام بزرگ شده بود و نيمي از دوره عباس ميرزا را درك 
كرده و از نزديك كار مستشاران نظامي اروپا را ديده و به جريان كارها در قسمتهاي اداري و نظامي 

آذربايجان پي برده و به تمام معني ساخته شده و پرورش يافته بود. )محبوبي اردكاني، 1354: 246(
هم  از  برخي  اصالح طلبانة  افكار  و  آثار  از  گذشته  ميرزاتقي خان  انديشه هاي  سرچشمه هاي  از  برخي 
عصران، خود او با آثار مؤلفان خارج از ايران آشنا شده و آنها را براي او ترجمه كرده بودند و دستور داده 
بود تا روزنامه هايي را ازكشورهاي فرانسه، انگليس،  روس، اتريش شمالي و هندوستان ترجمه و به 

صورت جزوه اي براي او تهيه مي كردند.
 16. رسالة سياسي دبيرالملك، شامل »در بيان نقايص و عدم توانايي دولت در انتظام امور و وضع خراب 
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     بزرگان دولت كه طالب منفعت و جاه و نه طالب ترقي مملكت و ...«. )آدميت، 1356: 90(
 17. اشرف معتقد است كه سرمايه داري سنتي و خودكامگي مبتني بر دين در روزگار صفويه آغاز شد و قدرت 
      پادشاهان نيرومند صفويه كه فعاليت سرمايه داري بازرگانان و اشراف را تشويق مي كردند به آن كمك 
همة  اّما  است،  بوده  نيز  بازرگاني  فعاليت هاي  بازدارندة  گه گاه  كوچي،  قبيله هاي  سيادت  است،  كرده     

 

     پديده هاي نوين در رشد اجتماعي ـ اقتصادي ايران از روزگار صفويه آغاز شده است.
 18. در آغاز اين كتابچه آمده بود: »هر قومي را كه مي خواهد بنوازد و به اوج عزت برفرازد، عقل اولين 
      مخلوق و شريف ترين موجودات است كه در ميان آنها زياد مي كند. به تجربه دانستيم كه ترقيات امم 
      سابقه به واسطة رواج و رونق عقل و تدبير در ميان آنها صورت گرفته و تنزالت هريك از آنها به زوال 

     عقل و تدبير و انقراض حكما و انقطاع رشتة علوم ازميان آنها بوده است ...«. )آدميت، 1351: 57(
 19. به قول لرد كرزن، اين قرارداد دربرگيرندة تسليم كامل همة  منابع يك دولت به خارجي ها است كه مانند 

     آن هرگز به گمان احدي نرسيده و در تاريخ سابقه نداشته است. )كرزن، 1362: ج 2، 622(
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