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چكیده

سازمان اداری ایران در دورۀ قاجاریه با اقتباس از تشکیالت اداری دورۀ صفویه شکل گرفت و همگام با تثبیت حکومت قاجاریه
 بخش زیادی از این گسترش تشکیالت مربوط به دورۀ طوالنی حکومت. به س��رعت گس��ترش یافت،و توس��عۀ روابط خارجی
 بلکه تغییرات زیادی نیز در بدنه و ساختار،  در دورۀ ناصری نه تنها گسترۀ این تشکیالت افزایش یافت.ناصرالدین شاه قاجار است
 شناسایی این تغییرات. بخش مهمی از این تغییرات در حوزه وزارتخانهها و مربوط به شکل گیری هیئت وزرا بود.آن بروز کرد
 مهمترین،  و ارزیابی دیدگاه های انتقادی نخبگان دورۀ ناصری در این خصوص،و زمینهها و عوامل موثر بر بروز این تغییرات
 این بررسی با اتکاء و استناد به دادههای تاریخی موجود و با روش توصیفی استداللی و در حوزه مطالعات.مسأله این تحقیق است
 افزایش جایگاه و توانمندی، رفع آشفتگی های تشکیالت اداری: دستاوردهای تحقیق نشان داد.کتابخانهای صورت گرفته است
 اقتباس از تشکیالت،حکومت قاجارها که بواسطۀ شکستهای سیاسی و نظامی از روسها و انگلیسها به شدت تضعیف شده بود
اداری غرب را که حاصل س��فرهای ناصرالدین ش��اه و برخی درباریان به اروپا بود و در نهایت اندیشههای اصالحگرایانه و تجدد
. از مهمترین عوامل بروز این تغییرات بوده است،خواهانه در میان برخی شخصیتهای سیاسی و اداری دورۀ ناصری
. قاجاریه، ناصرالدین شاه، ایران، نطام هیئت وزرایی:واژگان کلیدی
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Abstract

In the Qajar period, administrative structures of Iran were constituted on the same basis that formed
such structures in the Safavieh period. They started their rapid developments through governmental
integrations and comprehensive foreign relations. Most of these developments belonged to Naseradin Shah government. In Naseri era, not only did these organizations develop, but also many changes
in body and structure occurred. One of these important changes was in administration cabinet
minister formation. Recognition of these changes and their efficient prerogatives, backgrounds and
evaluation of critical attitudes of thinkers of the period constitute the argument of the present study.
The present study utilizes archival historical documents and descriptive-analytical method. The results
of the study indicate that the most important prerogatives for such drastic changes in administrative
structure were obviation of administrative confusion and chaos, authoritative empowerment of the
Qajar government ─ which had been enervated dramatically after their political and military defeat
against Russia and Britain ─ emulation of administrative structure of western models ─ which had
been materialized in Nasser Al-Din Shah’s expeditions to the West, modernization of the royal court
and reformist affinities of some of political and administrative personages of the time.
Key words: Cabinet Ministers, Iran, Nasser Al-Din Shah, Qajar.
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مقدمه
ناصرالدین شاه در آستانۀ عصر پر تحولی به قدرت رسید که سلطنتاش را دشوارتر از پیشینیاناش
میس��اخت .زمانهای که محوریترین مس��ألۀ آن تجدد بود .اندیشهای که با برخورد ایران با مدنیت
جدید اروپایی پیوندی مستقیم و بنیادین داشت .از این رو ،در ایران به تدریج گامهایی در راه نوگرایی
و نوس��ازی برداشته ش��د .منظومۀ فرهنگ ،تفکر ،و معرفت ایرانیان در وجود اشخاصی چون عباس
میرزا و خاندان فراهانی و امیرکبیر و ...قابلیت یافت تا دربارۀ تجدد و ترقی اروپاییان از یک س��و و
انحط��اط و عقب ماندگی ایران از س��وی دیگر و به طور کلی مفاهی��م و اصالحاتی از این قبیل به
طرح پرس��ش بپردازند .به دنبال طرح چنین پرس��شهایی بود که «فکر تغییر و اندیشۀ اصالحات»
جهت قانونمند کردن نظام اداری ایران توس��ط اصالحگران دورۀ قاجاریه پیگیری ش��د .از این رو،
آنان درصدد تأس��یس س��اختارهایی پویا وکارآمد بودند تا مردم را متوجه آفات عادات رایج و مرسوم
کنند ،تفکر و رفتار افراد را در س��ازمان ،اس��تداللی ،منطقی ،و عقالنی گردانند ،و ساختارهای اداری
مبتن��ی بر عقالنیت و قابل نقد و اصالح را جایگزین نظامهای اداری غیرعقالنی و غیرقابل انعطاف
و اقتدارگر سازند.
ناصرالدین شاه جوان در تبریز خاستگاه اصالحات ایران نشو و نما یافت .تحصیالت او ترکیبی
6
از آموزشهای عادی شاهزادگان ایرانی 5و مطالعۀ سفرنامههای ایرانیان به اروپا چون مرآت االرض
و ش��اید سفرنامه میرزا مصطفی افش��ار 7و کتب تاریخ و جغرافیا که به زبان فارسی در اختیار او قرار
8
میگرفت ،بود.
 .5ج��رج ناتانیل کرزن ،ایران و قضیه ایران ،ج ،1ترجمۀ غالم علی وحید مازندرانی (تهران :انتش��ارات علمی و فرهنگی،)1380،
ص.520
 .6نوشته میرزا محمد لواسانی که همراه یک هیئت ایرانی در سال  1264ق به روسیه رفت و حاوی مشاهدات نویسنده و اظهار
نظرهای او در باره جغرافیا و زندگی در روسیه است.
 .7این س��فرنامه حاصل س��فر خسرو میرزا ،عموی محمد شاه ،به پترزبورگ به س��ال  1245ق .جهت عذرخواهی از جانب شاه و
عباس میرزا از قتل گریبایدوف و هیئت نمایندگی روسیه در ایران بود.
 .8حدس ما بر این اساس استوار است :میرزا تقی خان در سال 1244ق از همراهان خسرو میرزا به روسیه بود که سفرنامه میرزا
مصطفی افش��ار حاصل این س��فر است و همچنین در س��ال 1253ق ناصرالدین میرزا  ،ولیعهد هفت س��اله  ،را که برای مالقات تزار
روسیه  ،نیکال ،عازم ایروان بود  ،همراهی نمود .نک :رضاقلیخان هدایت ،روضة الصفای ناصری ،ج ،10به تصحیح و تحشیه جمشید
کیان فر(تهران :اس��اطیر ،)1380،ص8204؛ محمدحس��ن خان اعتماد السلطنه ،صدرالتواریخ ،تصحیح و تحشیه محمد مشیری (تهران:
روزبهان201 ،)1357 ،؛ فریدون آدمیت ،امیرکبیر و ایران (تهران :خوارزمی ،)1389 ،ص  .53ناصرالدین ش��اه در ش��ب شنبه 22ذیقعده
سال 1264ق .در رأس قدرت قرار گرفت و در همان شب میرزا تقی خان امیر نظام را به صدارت برگزید .نک :اعتماد السلطنه  ،همان،
 .207بنا براین امیرکبیر میکوشید برای پیشرفت برنامه اصالحی خود شاه را محور اصالحاتش قرار دهد و او را با اصول مملکت داری
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وی پس از رس��یدن به س��لطنتکوشید تا بین عناصر سنتی و عناصر جدید ،به سود خود تعادل
را حفظ کند .از این رو ،با آگاهیهای اندکی که از طرز مس��ئولیت و اس��تقالل وزرای اروپایی پیدا
کرده بود ،کارها را بین ش��ش وزارتخانه تقس��یم نمود و بدین گونه نخس��تین هیئت وزراء در دوره
ناصری ش��کل گرفت .نکتۀ قابل تأمل در بررس��ی وزارتخانههای این دوره ،وضعیت بیثباتی است
که بر آنها حاکم بود.
تا کنون هر چند تحقیقاتی در خصوص نظام دیوانس��االری ایران در دورۀ قاجاریه صورت گرفته
است ،اما در هیچکدام از آنها علل آشفتگی و بیثباتی هیئت وزرای دورۀ ناصری به پرسش گرفته
نشده است و کمتر به نظر اندیشمندان دورۀ ناصری با رویکرد تقسیم امور مملکتی در بین وزراء که
یکی از مشخصه های نظام بوروکراسی مدرن بود ،توجه شده است .مسألۀ اصلی این تحقیق پرسش
از عوامل آشفتگی و بی ثباتی و تغییرات تشکیالتی نظام هیئت وزرائی در ایران عصر ناصری و تأثیر
این تغییرات در بروز اندیشۀ نوسازی اداری در دورۀ قبل از بروز انقالب مشروطه است.

شکلگیری وزارتخانهها در اوایل دورۀ قاجاریه
قاجارها میراث دار تشکیالت اداری صفویان بودند .با این حال تشکیالت اداری دوره آقامحمدخان
آشنا سازد ،چنانچه از نامه اش به شاه چنین برداشت می شود .نک :علی آل داوود ،نامه های امیر کبیر به انضمام نوادر االمیر (تهران:
نش��ر تاریخ ایران ،)1384،ص .111وی میخواس��ت شاه را چنان تربیت کند تا بر امورات مملکت مسلط شود .چنان که مینویسد...« :
وجود امثال این غالم باش��د یا نباش��د ،به فضل خدا همان ذات مبارک دوای هر دردی باشد و چنان محیط برکار شوند که بی مشاورۀ
احدی خدمات کلیه به یک اش��ارۀ خاطر همایون انجام گیرد »....نک :همان ،ص .161لذا ،دور از ذهن نیس��ت که امیرکبیر ش��اه را به
مطالعه این گونه آثار ترغیب کرده باش��د .از موارد دیگر اینکه در س��ال 1265ق .تعداد دویس��ت و نود و سه جلد کتاب در موضوعات
مختلف و س��ه قطعه نقش��ه جغرافی جهان از فرانسه به ایران یکجا رسید .نک :آدمیت ،ص380؛ هما ناطق،کارنامه فرهنگی فرنگی در
ای��ران (.1837-1921م) ،با مقدمه فریدون آدمیت (تهران :معاصرپژوه��ان،)1380 ،ص 7مقدمه .کتابهای جهان نمای جدید ترجمه
جان داوود خان با موضوع جغرافیای تاریخی و سیاس��ی و اقتصادی جهان ،جغرافیای عمومی اثر رفائیل و نقش��ههای جغرافیای جهان
در زمان امیر تهیه و منتش��ر ش��د .همچنین برای مطالعۀ ناصرالدین ش��اه ،تاریخ مفصل فرانس��ه را تا زمان ناپلئون ،امیر در دو جلد به
ترجمه رسانید .رسالۀ دیگری نیز در بارۀ مسألۀ مشرق و امور سیاسی یونان به فارسی ترجمه گردید .نک :آدمیت ،ص.381،382،383
عالقه ناصرالدین ش��اه به جغرافیا در س��الهای بعد نیز ادامه یافت و گزارشهای اعتماد السلطنه در روزنامه خاطرات این ادعا را تأیید
میکند .نک :محمدحس��ن خان اعتماد الس��لطنه ،روزنامه خاطرات ،با مقدمه و فهارس از ایرج افشار ( تهران :امیر کبیر ،)1389،ص 98
 .103، 100، 99،وی در خاطرات روز جمعه دوم ماه رمضان 1298مینویسد « :امروز شاه میل کردند ژغرافی تالیف فرمایند »...نک :
همان ،ص .98کرزن که در چهل و دومین سال سلطنت ناصرالدین شاه به ایران آمد ،مینویسد « :وقتى كه بر تخت پادشاهى جلوس
كرد فقط به زبان تركى رايج در آذربايجان حرف مىزد ،ولى بزودى خواندن و نوش��تن فارس��ى را نيك آموخت و به تدريج هم با زبان
فرانس��ه و عربى آش��نائى يافت ،وى شعراى ايران را خوب مىشناسد و كتابهاى شرقى در باب تاريخ و فلسفه و هنر را خوانده است و
به هيچ عنوان نمىتوان گفت كه شاه از كارهاى هنرى بىبهره است ».نک :کرزن ،ص.520
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قاجار از حیث س��ادگی دستگاه و تشکیالت اداری مشابه زمان پادشاهان افشار و زند بود .تشکیالت
دیوانی و لشکری متشکل از مجموعۀ شاه ،صدراعظم و عدۀ بسیار معدودی لشکرنویس و مستوفی
بود .در زمان فتحعلی ش��اه پس از برقراری آرامش نس��بی در کشور ،دوباره تشکیالت اداری توسعه
یافت و مشاغل اداری زیاد شد .از این رو ،فتحعلی شاه در سال 1221ق .ادارۀ امور کشور را به دست
9
چهار وزیر :صدراعظم ،مستوفی الممالک ،منشی الممالک ،و وزیر لشکر سپرد.
در زم��ان فتحعلیش��اه ،ایران در کانون توجهات دول اروپایی ق��رار گرفته بود و برقراری روابط
روز اف��زون آنها با ایران ایجاب میکرد تا دربارۀ دس��تگاه اداری و دولت��ی ،به خصوص ادارۀ امور
خارجی ،تدابیری اتخاذ ش��ود .بنابراین ،در س��ال 1339ق .با ایجاد وزارت دول خارجه تعداد وزراء به
چهار رس��ید و وزیر اعظم رابط بین وزراء و ش��اه گردید .هرچند این تقسیم قدرت و وظایف سیاسی
و اداری ،جنبه ظاهری داش��ت و در عمل قدرت ش��اه و وزیر اعظم اختیارات رؤسای دیوانها و وزرا
را محدود میس��اخت .عالوه بر وزارتخانههای اخیرالذکر ،برای پیشبرد امور اداری در سطح پائین تر
از متصدیان فوق ،افرادی با عناوین مختلف قرار داش��تند .با روی کار آمدن محمد ش��اه ،قائم مقام
فراهانی به صدارت رس��ید اما طولی نکش��ید که توسط مرتجعین ،رقباء ،و حاسدین حذف گردید 10و
11
حاج میرزا آقاسی یکه تاز میدان صحنه سیاسی و دیوانساالری ایران گشت.

بررسی وضعیت وزارتخانههای دورۀ ناصری
ناصرالدین ش��اه در ذیالقعده س��ال  1264به تخت سلطنت نشست و میرزا تقی خان فراهانی را به
صدارت انتخاب نمود .میرزا تقی خان امیر کبیر با حس��ن سیاس��ت و لیاقت و کاردانی خود همۀ رقبا
را کنار زد 12.ولی سرانجام او «به اقتضای رای ثواب نمای همایون و نظر به مصالح ملکی» از همۀ
 .9محمدحسن خان اعتمادالسلطنه ،صدرالتواریخ ،ص .76 – 77
 .10همان ،ص148-149و 133؛ هدایت ،ص  8164تا .8167
 .11عقیده محمد ش��اه این بود که « آنچه مرحوم حاجی بخواهد میش��ود و میتواند بکند ».نک :اعتمادالسلطنه  ،صدرالتواریخ،
ص .188بنا به نوشته جهانگیر میرزا ،اقتدار حاج میرزا آقاسی تا به آن حد بود که « :در ایام استقالل و وزارت خود هر صاحب منصبی
که در درب خانه پادش��اه از منصب خود معزول میش��د یا به اجل طبیعی در میگذش��ت منصب آن صاحب منصب را به اس��م خود
علیه میگرفت ».نک :جهانگیر میرزا ،تاریخ نو ،مصحح عباس اقبال آشتیانی(تهران  :نشر علم،)1384،
فرمان گذرانیده خلعت از دولت ّ
ص .299-300تقرب او در نزد محمد شاه تا اندازهای بود که در کارهایی که انجام میداد با کمال بی پروایی بود و برای عقاید و نظرات
دیگران هیچ ارزشی قائل نبود .نک :عبداهلل مستوفی ،شرح زندگانی من ،ج ( 1تهران :انتشارات زوار ،)1371 ،ص.49
 .12مستوفی ،ص .65 - 66
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مشاغل و مناصب ملکی خلع شد .13مدتی بعد نیز به فرمان شاه به قتل رسید.
سنت وزیرکشی تکرار شد اما تفکر نوگرائی زنده ماند هر چند در تنگنا افتاد .ناصرالدین شاه پس
از کش��تن امیرکبیر ،میرزا آقاخان نوری را به صدارت برگزی��د .در مدت زمان کوتاهی میرزا آقاخان
نوری و بستگانش قدرت زیادی به دست آوردند .میرزا آقاخان نوری دومین وزیر قاجاریه ،بعد از حاج
ابراهیم خان ش��یرازی ،بود که به لقب «اعتمادالدوله» و «صدر اعظم» مخاطب شد .در همان سال
1268ق .ب��رادرش ،می��رزا فضل ااهلل ،به منصب «وزارت کل نظام» رس��ید و فرزندش ،میرزا کاظم
جلیل نظام الملکی س��رافراز گش��ته و استیفاء ممالک محروسه هم به او تفویض شد
خان ،به «لقب ِ
و هر روز بر ترقیات او افزوده ش��د» و در س��ال 1270ق« .به رتبه ش��خص دویمی و نیابت صدارت
عظمی و لقب جنابی و تمثال همایون و حمایل آبی و سبز که مخصوص شخص دویمی است نایل
و به وزارت ش��اهزاده مرحوم معینالدین میرزا نیز منصوب گردیدند 14».س��پهر نیابت صدارت او را
ذیل وقایع 1269ق .آورده و مینویسد «:و به شخص دوم ایران ملقب آمد و حکم رفت که در تمام
ام��ور مملکت مداخلت اندازد و از غث و س��مین بازپرس کند 15».پوالک دربارۀ نفوذ میرزا آقاخان و
بستگانش مینویسد:
در مدتی کوتاه نوریها که همش��هری صدر اعظم بودند به چنان قدرت و س��طوتی دس��ت یافتندکه بی
س��ابقه بود .چنان ش��بکهای از فس��اد و قوم و خویش بازی در سراسر کشور ایجاد کردند که هیچ شغل

مهم و پر مداخلی نماند که به یک نفر نوری سپرده نشده باشد ....هر حاکمی در کنار خود یک نوری به

عنوان وزیر داشت که کارها را قبضه کرده بود و مداخل را به جیب خود میریخت .خاندان صدر اعظم

به ثروتی غیر قابل تخمین دست یافت و قسمتهای کاملی از شهر توسط نوری ها خریداری شد.

16

ادارۀ ام��ور وزارت جن��گ ،امور مربوط به وزارت خارجه ،امور فرهنگی ،مالیه ،و داخله در دس��ت
خانوادۀ نوریها قرار داش��ت 17.ناصر الدین ش��اه برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دس��ت آنان ،به
تجزی��ه وظایف آن��ان پرداخت .در س��ال 1271ق .اداره امور وزارت جنگ را ب��ه موجب فرمانی به
 .13اعتمادالسلطنه ،ص .172
 .14همان ،ص .237

 .15محمد تقی لسانالملک سپهر ،ناسخ التواریخ ،ج  ،3به اهتمام جمشید کیانفر ( تهران :اساطیر ،)1377 ،ص.1202
 .16یاکوب ادوارد پوالک ،س��فرنامه (ایران و ایرانیان) ،ترجمۀ کیکاووس جهانداری (تهران :خوارزمی ،)1361 ،ص 274؛ محمد
جعف��ر خور موجی ،حقایق االخبار ناصری ،محقق و مصحح حس��ین خدیو ج��م (تهران :زوار ،)1344 ،ص 238-239؛ احمد خان ملک
ساسانی ،سیاستگران دوره قاجار ،ج ( 1تهران :انتشارات هدایت با همکاری انتشارات بابک  ،)1338 ،ص .17-21
 .17مستوفی ،ص 87
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مس��ئولیت یکی از امرای ارشد لش��کر ،عزیزخان مکری واگذار کرد .در همین سال میرزا سعید خان
را با لقب «مؤتمن الملکی» به وزارت خارجه برگزید و در س��ال بعد سرپرس��تی امور فرهنگی را به
علیقلی میرزای اعتضاد السلطنه (بدون عنوان وزارت) واگذار کرد .وزارت مالیه در دست ناظمالملک
18
و وزارت داخله در دست صدر اعظم باقی ماند .این شرایط تا عزل خاندان نوری ادامه داشت.
اقدامات ناصرالدین شاه در حوزه تشکیالت اداری فقط معطوف به تحدید نفوذ خاندان نوری ها
باقی نماند .عالقه مندی او به کسب نظر از ناپلئون سوم برای اصالح امور ،از این عالقه مندی ناشی
میش��ود .وی در سال 1273ق .به واس��طۀ میرزا فرخ خان امینالملک ،نظر ناپلئون سوم را خواسته
بود .در مذاکرهای که بین میرزا فرخ خان امینالملک با ناپلئون سوم امپراطور فرانسه صورت گرفت،
ناپلئون میگوید« :ش��ما باید در انتظام مملکت س��عی نمائید؛ بی آنکه رسوم قدیم ملت را از دست
بدهید 19».او س��پس در نامهای که به ناصرالدین ش��اه نوش��ت توصیه کرد که توازن بین نو و کهنه
را نگه دارد 20.در زمینۀ سیاس��ت داخلی نظر ناپلئون این بود که ش��اه «افکار مردم را دریابد و منافع
همگانی را در نظر گیرد 21».او قش��ون نیرومند ،توس��عۀ دستگاه اداری ،مالی ،قضایی ،و نیز توجه به
مذهب را کلید حکومت اس��توار میدانس��ت .او به ناصرالدین شاه توصیه کرد که «تشکیالت اداری
پدران��های» بوجود آورد و با تأس��یس راهها و ترعهها ،منابع مالی خ��ود را زیاد کند و باالخره نیروی
22
مسلحی تشکیل دهد.
دو سال بعد این فرصت برای ناصرالدین شاه فراهم میشود تا میرزا آقا خان نوری را عزل کند.
آشفتگی تشکیالت اداری ،نفوذ گستردۀ خانوادۀ نوری در تشکیالت اداری و حکومتی ،خصومت حرم
و وضعیت آش��فتۀ قش��ون ،وجود ناراضیان سیاسی و مذهبی ،و شکستهای سیاسی و نظامی ایران
در جنوب و ش��رق از مهمترین دالیل این امر بود 23.به موجب «دستخط جهان مطاع» صدراعظم و
نظام الملک از «امورات دولت» معزول شدند:
جناب صدراعظم! چون ش��ما امورات دولتی را به عهدۀ خود گرفتهاید و احدی را ش��ریک و سهیم خود

 .18مس��توفی ،ص 87؛ محمدحس��ن خان اعتمادالس��لطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ج  ،3تصحیح محمداسماعیل رضوانی (تهران:
دنیای کتاب ،)1367 ،ص .1770 ، 1785
 .19کریم اصفهانیان و قدرتاهلل روشنی ،مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امینالدوله (قسمت اول سالهای  1249ق .تا 1273
ق ،).ج ( 1تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،)1358 ،ص.410
 .20همان ،ص .438 – 439
 .21همان ،ص .438 – 439
 .22همان ،ص .438 -439
 .23پوالک ،ص  290؛ فریدون آدمیت ،فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت (تهران :سخن ،)1340 ،ص.55-56

نظام هیئت وزرایی در ایران پیشامشروطه 135 /

قرار نمیدادید ،معلوم ش��د ق ّوۀ یک ش��خص شما از عهدۀ جمیع خدمات ما برنیامد و در این بین خبط
و خطاها اتفاق افتاده و کم کم امورات دولت معوق ماند و البته ش��ما در دولتخواهی راضی نمیش��وید
که ما در این حالت مجبور باش��یم و امورات را غیر منظم مالحظه فرمائیم .لهذا امروز که روز بیس��تم

محرم الحرام اس��ت ش��ما را از منصب صدارت ،و نظام الملک وزیر لش��کر را از مناصب خود معزول

فرمودیم....

24

اعتمادالسلطنه در کتاب خلسه از زبان میرزا آقا خان نوری می نویسد:

از خویش��ان من آنها که قابلیتی داش��تند کارش��ان پیش رف��ت لیکن نا قابلها مای��ۀ ضایع روزگاری
گردیدند ....در اواخر صدارتم غرض شخصی به میان آمد .بعضی از رجال دولت را به ناحق مقصر کردم

و شاه را خواهی نخواهی بر آن داشتم که آنها را عزل و طرد فرماید .نخوت و کبر پسر[م] نظام الملک

و ب��ی تجربگ��ی او در کارها و بی اعتناییها که به مردم مینم��ود ،دلها را آزرده کرد و مردم را از من
رنجیده خاطر س��اخت وقتی ملتفت ش��دم و دیدم که امور پر مختل است و وضع مغشوش و عزل من از
صدارت قریب الظهور .جنگ انگلیس را س��بب شدم که پادش��اه را مشغول دارم و مقام خود را محفوظ

و این کار راس��تی برای دولت و ملت ایران هر دو ،مضرت داش��ت .جز اینکه من صالح شخصی خودم
را در آن میدیدم.

25

ادارۀ امور با شش وزارتخانه
ناصرالدین ش��اه پس از عزل میرزا آقا خان نوری« ،محض نظم و انتظام و امکان رس��یدگی تام و
تمام به امور مملکتی» امورات را بین ش��ش وزارتخانه داخله ،خارجه ،جنگ ،مالیه ،عدلیه و وظایف
تقسیم نمود 26.وزارت داخله به میرزا محمد صادق قائم مقام واگذار شد و او به«امین الدوله» ملقب
گردید .وزارت خارجه کماکان به عهدۀ میرزا س��عید خان مؤتمن الملک باقی ماند .وزارت جنگ به
میرزا محمد خان کش��یکچی باش��ی واگذار شد و او به «سپهساالری» ملقب گشت .وزارت مالیه به
میرزا یوس��ف مستوفی الممالک واگذار شد .وزارت عدلیه به عباسقلی خان والی جوانشیر واگذار شد.
وزارت وظایف و اوقاف به میرزا فضلاهلل نصیرالملک واگذار شد 27.اعتمادالسلطنه مینویسد« :وزرای
 .24محمدحسنخان اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج  ،2به کوشش عبدالحسین نوایی و میرهاشم محدث (تهران :انتشارات دانشگاه
تهران ،)1367،ص  1312؛ اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ج ، 3ص 1809؛ اعتمادالسلطنه ،صدرالتواریخ ،ص .240 – 241
 .25محمدحسن خان اعتمادالسلطنه ،خلسه (مشهور به خوابنامه) ،به کوشش محمود کتیرایی (تهران :توکا ،)1357 ،ص.86-87
 .26اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج ،2ص 1312 – 1313؛ اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ج ،3ص .1809 – 1810
 .27همان.
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عظام مزبوره هر یک در کار خود کمال اس��تقالل را دارند و اگر مهمی از برای دولت پیش آید کل
وزراء و امناء باید شوری نموده گفتگو در مصالح آن امر نمایند .در هر حال امضای کل امور به نفس
نفیس مبارک است 28».به گزارش پوالک «برای هر رشته از کارها وزیری متخصص انتخاب کرد»
و ش��اه که تصور میکرد از این طریق «هم میتواند س��لطنت کند و هم حکومت» پس از «بحث
و فحص و چانه زدن با منش��یها و س��ایر کارمندان درجه دوم» متوجه شد «که فقط ارباب خود را
عوض کرده اس��ت و بس» بنابر این «از قدرت وزرا میکاس��ت و آنان را به درجۀ نوکران بی اختیار
29
ساقط میکرد».
به دنبال آن در 1276ق .مجلس ش��ورای دولتی و س��پس مصلحتخانه تش��کیل ش��د .میرزا
جعفرخ��ان مش��یرالدوله که در «صداق��ت و دولتخواهی» آزمایش خود را پس داده بود ،به ریاس��ت
مجلس ش��ورای دولتی منصوب ش��د .اعضای این مجلس با احتس��اب خود مش��یرالدوله یازده تن
30
بودند.
ریاس��ت مجلس مصلحتخانه نیز که از«رجال دانش��مند مجرب دولت» تش��کیل شده بود به
عهدۀ عیس��یخان اعتمادالدوله واگذار ش��د و قرار ش��د هر روز در این مجل��س از «مصالح ملک و
ترقی مملکت» گفتگو ش��ود و «آس��ایش رعیت و آبادی مملکت و ترقی دولت را در مد نظر داشته
باش��ند 31».اعضای این مجلس نیز با احتس��اب رئیس مجلس و آقا اسماعیل ابالغ کنندۀ احکام شاه
به مصلحتخانه بیس��ت و چهار تن بودند 32.کارنامه مجلس مصلحتخانه را آدمیت و ناطق بررسی
کردهان��د 33.این مجلس خیلی زود خاصیت خود را از دس��ت داد تا آنجا که ملکم در رس��الۀ «دفتر
قانون» در س��ال 1277ق .آن را به باد انتقاد گرفته ،مینویس��د« :یک س��ال است که شما را میان
عقالی ملّت منتخب نمودهاند ،انتظام ایران و سرنوشت دولت اسالم را به حسن مشورت شما مف ّوض
داشتهاند .حاصل عقل و مشورت شما در این مدت چه بوده؟ کدام نقطۀ ایران را نظم دادهاید؟ کدام
یک از معایب دولت را رفع کردهاید؟ ش��ما در نظر کل عالم مأمور احیای ایران بودید .اگر خود را در
 .28اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج ،2ص .1313
 .29پوالک ،ص.291
 .30اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج ،2ص .1314 ، 1339 – 1341
 .31اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ج 3ص .1822 - 1823
 .32اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج ،2ص .1339 – 1341
 .33آدمیت ،فریدون و هما ناطق ،افکار اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار (تهران :آگاه ،)1356 ،ص
 189تا .220
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این مأموریت غیر کافی میدانس��تید ،چرا جای خ��ود را تخلیه ننمودید؟ اگر خود را صاحب غیرت و
34
کفایت میشمارید ،پس در این یک سال مانع ظهور کفایت چه بوده است؟»
ملکم مجلس ش��ورای دولتی را نیز مورد انتقاد قرار داده اس��ت .وی این مجلس را «مرکز نظم
ایران» میدانست و از اینکه آن را «عاطل و باطل» گذاشتند ،گالیه میکند و می نویسد« :اعضای
مجل��س نه قدرت حرف دارند نه قدرت عمل 35».پوالک این وضعیت را مس��خره آمیز توصیف می
کند«:در چنین اوضاع و احوالی ایجاد دو مجلس اعیان و ش��ورا سخت مسخره آمیز بود .تفاوت بین
این دو مجلس فقط در این بود که برای صرف صبحانه مجلس اعیان چند کاسه پلو بیشتر اختصاص
داده می ش��د .کامال معلوم اس��ت که دیگر از وجود چنین نمایندگانی چه س��ودی عاید مملکت می
توانست بشود» .36بنا براین مجلس شورای دولتی نیز به علت اینکه حدود اختیارات و وظایف وزرا به
علت فقدان تشکیال ت سازمانی تعریف و تعیین نشده بود ،موفقیتی بدست نیاورد.
س��اختار محافظهکار و اس��تبداد پرور ،موجب گردید شاه بار دیگر برای خود صدر اعظم انتخاب
نماید .این بار میرزا محمد خان سپهس��االر به مقام صدارت رس��ید .هر چند در دستخطی که جهت
ش��غل وزارت اول او صادر شد اس��می از وزارت اول او نیست و به مستوفیالممالک و مؤتمنالملک
استقالل تام و تمام میدهد .ولی ظاهراً وزرا از سپهساالر تمکین نکردند 37.اعتمادالسلطنه مینویسد:
«چون ميرزا محمدخان سپهس��االر اعظم بيش��ترجنبۀ امارت و لشكرى داشت به طور وافى از عهدۀ
وزارت كشورى برنمي آمد .حواشى مجلس او بيشتر از مردمان سپاهى بودند كه اهل سيف و علمند،
نه اهل تدبير و قلم ،و بس��ا اتفاق ميافتاد كه كار ده نفر س��رباز صورت ميگرفت و امور مس��توفيان
و اهل قلم و مردان كش��ورى معوق ميماند و در آنزمان وزراى بزرگ تربيت ش��ده بودند كه با همه
فضل و بالغت و تدبير و كياست بر آنها شاق بود كه به صدارت شخص سپاهى كه مطلع از پارهاى
عوالم نيست تمكين كنند .لهذا ،اين جماعت خود متدرج ًا استقالل يافته و رأى بيضا ضياى همايونى
بر آن تعلق يافت كه هر وزيرى مستق ً
معينه عرايض خود را به
ال به كار خود رسيدگى كند و در ايام ّ
حضور مبارك برساند و نفس نفيس همايونى به خالصۀ مطالب آنها رسيدگى فرمايند 38».این امر
 .34حجت اهلل اصیل ،رسالههای میرزا ملکم خان ناظم الدوله (تهران :نشر نی ،)1388 ،ص.102 – 103
 .35میرزا ملکم خان ،روزنامه قانون ،نمره ،2ص .3
 .36پوالک ،ص.291
 .37مستوفی ،ص 103؛ میرزا علی خان امین الدوله .،خاطرات سیاسی .به کوشش حافظ فرمانفرمائیان (تهران :امیرکبیر،)1370 ،
ص .18
 .38اعتمادالسلطنه ،صدرالتواریخ ،ص.252
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در کنار نارضایتی ش��اه از سپهس��االر زمینه تحدید بیشتر جایگاه او را فراهم آورد 39.بر همین اساس
نیز شاه در دستخطی امورات دولتی را بین هشت وزارتخانه تقسیم نمود.

ادارۀ امور با هشت وزارتخانه
در سال 1283ق .به فرمان ناصرالدین شاه ترکیب وزارتخانه به هشت وزارتخانه تغییر کرد :وزارت
جنگ به سپهس��االر اعظم ميرزا مح ّمدخان ،وزارتخانه ماليات و رتق و فتق محاس��بات و معامالت
ديوانی به ميرزا يوسف مستوفىالممالك ،وزارت علوم و صنايع و تجارت به اعتضادالسلطنه ،وزارت
ف��رخ خان ،وزارت عدليه به
ام��ور خارجه به ميرزا س��عيدخان ،وزارت حضور همايون به امينالدوله ّ
حاجى مح ّمدقلى خان واگذار شد .همچنین وزارت دربار به همراه منصب ايشيك آقاسى باشيگری
به مح ّمد ناصرخان ظهيرالدوله ،وزارت وظايف و اوقاف به اعتمادالس��لطنه حاجى علىخان محول
40
علیه ایران» عالوه بر این هش��ت وزارتخانه ،از وزارت خوانس��االری،
گردید .در روزنامۀ «دولت ّ
وزارت دارالخالفه و وزارت خزانه نیز یاد شده است 41.این امر به این دلیل بود که برخی از مشاغل
عن��وان وزارت داش��تند مثل« :وزارت داراالنش��اء» که در این زمان به عهدۀ ميرزا مح ّمد حس��ين
42
دبيرالملك فراهانی بود.
وزراء عالوه بر وزارت مربوطه ،ادارۀ امور چند والیت و ایالت را هم بر عهده داش��تند .ش��اه در
43
دستخطی که صادر کرد خود را «مواظب در نظم و پیشرفت خدمات منقسمۀ مقرره» معرفی کرد.
بنابراین برای رس��یدگی به امور وزارتخانهها ،ا ّیام هفته را از ش��نبه تا پنج شنبه هر روزی به یکی دو
وزارتخانه اختصاص داد .او از استقالل وزرا سخن گفت و اینکه «هر یک از وزرا در خدمات دولتی
و مه ّمات مملکتی که راجع به آنهاست باید نهایت استقالل را داشته باشند به نحوی که نوشتجات
و احکام آنها را حکام و مباشرین امور والیات سپرده به آن وزیر سند خود دانسته و در حضور مبارک
44
به امضا و قبول مقرون دانند».
شاه ،منصب سپهساالر را منحصر به وزارت جنگ نمود و وزارت داخله و بیوتات سلطنتی را که
علیه ایران ،سال  1285ق ، .نمره .618
 .39روزنامۀ دولت ّ
 .40اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری  ،ج .3ص .1885
علیه ایران 1283 ،ق ،.نمره .589
 .41روزنامۀ دولت ّ
 .42اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ج ،3ص .1885
 .43روزنامه دولت علیه ایران 1283 ،ق ،.نمره .589
 .44همان ،نمره .589
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قبل از این در حوزۀ اختیارات او بود ،بین او و مس��توفیالممالک و مؤتمن الملک و اعتضادالس��لطنه
و رجال درباری تقس��یم کرد 45.وزیر عدلیه اس��می بیمسما میشود و تنها وزارتخانهای که فعال بود
وزارت علوم بود که اعتضادالسلطنه در رأس آن قرار داشت و چون علم بیمقدار بود و دیگران از این
کارها چیزی نمیفهمیدند کاری به کار او نداش��تند 46.س��ایر وزرا «از کار عالم بی خبر بودند و وضع
47
حاضر را بهترین اوضاع میدانستند».
اما یکی از نقاط عطف دیوانساالری ایران در زمان وزارت و صدارت میرزاحسینخان مشیرالدوله
(1297ـ 1278ق ).روی داد 48.او تالش نمود در دستگاه اداری ایران تحوالتی ایجاد نماید .مشیرالدوله
م��دت مدیدی را در عثمانی گذرانیده و اصالحات آنجا را از نزدیک دیده بود و با بزرگان عثمانی از
س��ویی و نیز با اشخاصی چون آخوندزاده ،ملکم خان و مستشارالدوله دوستی داشت؛ با چند زبان به
خصوص فرانس��ه آشنایی داشت و در تفکر سیاسی خود از سبک حکومت فرانسوی و سپس آلمانی
پیروی میکرد 49.او ترتیب س��فر ناصرالدین ش��اه به عتبات عالیات را با هماهنگی حکومت عثمانی
فراهم آورد .ش��اه در بغداد دس��تخط «وزارت عدلیه و وزارت وظایف و اوقاف» را برای او صادر کرد
و او را همراه خود به تهران آورد 50.او تالش نمود ش��اه را با ش��یوه مملکتداری دولتهای اروپایی
آش��نا س��ازد و او را برای قبول و اجرای طرحهای تازهتری آماده کند .مشیرالدوله به محض ورود به
ایران مجلس��ی به اس��م «دارالشوری کبری» تأس��یس نمود که در بین اعضای آن اشخاصی چون
اعتضادالس��لطنه ،ناصرالملک محمودخان قرهگزلو وزیر مختار ایران در لندن و حسنعلیخان گروسی
 .45اعتمادالسلطنه ،صدرالتواریخ ،ص .252
 .46مستوفی ،ص.105
 .47همان ،ص.106
 .48اعتماد السلطنه مینویسد« :اول صدر است که بخت سعید داشت و طرز جدید آورد» اگرچه به مقصودش نرسید (اعتمادالسلطنه،
صدرالتواریخ  .)260،مس��توفی مینویس��د « :وطنپرستی و عشق به ترقی کشور و انتظام امور در او جبلی بود .برای این جمله احکام و
دس��تورهای او که در کارهای کش��ور داده دلیلی بس هویداس��ت .با هر چه کهنه بود دشمن و در همه چیز به نوی و تازگی معتقد بوده
به افکار پوس��یده و رس��وم قدیم وقعی نمیگذاشت ».نک :مستوفی .116،آدمیت نیز دوران وزارت و صدارت مشیرالدوله را « عصری با
خصوصیات متمایز نسبت به دورۀ قبل و بعد از آن» ذکر میکند .نک :فریدون آدمیت .،اندیشه ترقی و حکومت قانون (تهران :شرکت
سهامی انتشار خوارزمی ،)1392 ،ص .129صبوری نیز درباره اصالحات سپهساالر مینویسد « :اما نقطه آغاز بوروکراسی دولتی مدرن
در ایران از این اصالحات سرچش��مه گرفته اس��ت و برای نخستین بار در این زمان است که کوششهایی برای ایجاد یک بوروکراسی
دولتی مدرن صورت میگیرد ».نک :منوچهر صبوری ،جامعه شناس��ی س��ازمان ها :بوروکراس��ی مدرن ایران( تهران :س��خن،)1380،
ص.84
 .49آدمیت ،اندیشه ترقی و حکومت قانون ،ص .193
 .50مستوفی ،ص .110
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وزیر مختار ایران در پاریس به چشم میخوردند 51.به قول مستوفی ،سپهساالر«چم قبله عالم» را در
ماههای اول به دست آورده بود و او را فریفتۀ اصالحات نموده ،به دنبال خود میکشانید 52.از این رو
ش��اه در رجب 1288ق .او را «ملقب به سپهساالر اعظم و به منصب وزارت اعظم عسگریه سرافراز
علیه» منصوب نمود.53
فرمودند» و در شعبان همین سال او را به «صدارت عظمی دولت ّ

پیشنهاد هیئت وزرایی به سبک اروپایی
در ذیالقعده  1289الیحۀ میرزا حس��ین خان سپهس��االر در مورد تشکیل یک هیئت وزرا به سبک
اروپایی به ش��اه ارائه شد .به نوشتۀ اعتمادالسلطنه این قاعده هیئت وزرا در «ممالک فرنگ...کابینه
م��ی نامند» و این هیئت در ایران «به عنوان دربار اعظم اصطالح گردید ».در الیحه بر محس��نات
این هیئت تاکید و در آن ذکر شده است که « به اقتضای همان فرمان ملوکانه ،این دولت ابد مدت
باید حکما یک هئیت رس��می داش��ته باشد .فوائد چنان هئیت رس��می با منظورات جدیدۀ شاهانه از
برای دولت علیه ایران محس��وس اس��ت »....سپهساالر با زبردستی کوش��ش نمود تا افکار جدید را
برپایه دستگاه سلطنت تزریق کند تا موجبات حساسیت شاه را فراهم نسازد .عصارۀ کالم سپهساالر
در «هئیت رس��می» در قالب «منظورات جدیدۀ» بود تا «بر این اساس ساده یک بنائی ساخته شود
که نام نامی شاهنش��اهی را تا انقراض تاریخ مایۀ تش��کر ملت ای��ران و موجب تمجیدکل آیندگان
بس��ازد 54».روزنامۀ ایران نوشت که صدراعظم میخواهد «اس��اس محکمی برکلیه امور دولت قرار
دهند و قوانین ممدوحۀ که معمول دول متمدنه و موجب تر قیات عظیمه است در دولت علیه وضع
55
نمایند».
ترتی��ب و تع��داد وزارتهای این هیئ��ت از این قرار بود :داخله ،خارج��ه ،جنگ ،مالیات ،عدلیه،
عل��وم ،فواید ،تجارت و زراع��ت ،دربار ،صدارت عظمی .صدر اعظم ش��خص اول دولت بود و ادارۀ
این نه وزارت بر عهدۀ او قرار داش��ت .ولی عزل و نصب افراد با شاه بود .در الیحه دربارۀ مسئولیت
مش��ترک هیئت دولت آمده اس��ت« :کلی��ات امور دولت راجع به مجل��س وزراء و حضور صدراعظم
است....مسئولیت کل ادارات دولتی بر عهدۀ صدراعظم است به این معنی که ارجاع خدمات و صدور
 .51مستوفی ،ص.111
 .52همان ،ص.112
 .53اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری .ص 1926؛ اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج ،3ص .1663-1665
 .54اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ص .1694
 .55روزنامه ایران1289 ،ق ،.نمره.141
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علیه بالواسطه به شخص صدر اعظم خواهد شد و صدراعظم هر امری که منوط به هر
فرمایش��ات ّ
اداره اس��ت راجع خواهند داشت .سایر وزراء هر کدامی مخصوص ًا در محضر صدارت عظمی مسئول
ال مسلط است .هیچ وزیری عم ً
امور وزارت خود میباشند .هر وزیری در امور وزارت خود کام ً
ال حق
مداخله به امور وزارت دیگر را ندارد و اما کل وزراء در شور کل امورات دولتی شریک اعمال یکدیگر
و عموم ًا مس��ئول امور دولت هس��تند ».آنجا که در باب ترتیب وزارتخانهها در الیحه آمده ،دو باره
تاکید ش��ده اس��ت که «صدراعظم باید مسئول کل باشد در حضور مبارک همایونی ،و جمیع وزراء و
شعبات سپرده به خودشان مسئولند در نزد صدراعظم .واسطه مراودات امور دولت در خاکپای مبارک
شخص صدراعظم است 56».بدین ترتیب امور اجرایی به هیئت وزراء انتقال مییافت و آنان در برابر
صدراعظم ،و صدراعظم در برابر شاه مسئول بودند.
موضوع دیگری که در الیحه مطرح گردید اساسنامۀ وزارتخانهها بود که در تشکیالت دیوانساالری
ایران تازگی داش��ت .دربارۀ اختیارات وزارتخانهها قواعدی مش��خص شده بود « .هر وزارتخانه باید
یک وزارتخانه مخصوص داش��ته باش��د...عدد و مناصب و تکالیف جمیع عمال وزارتخانهها به حکم
مش��ورت وزرا معین خواهد بود .هیچ وزیری مأذون نیس��ت که عدد اجزاء وزارت خود را بدون اجازۀ
صدراعظم در مجلس مش��ورت زیاد و کم نماید .هیچ وزی��ری نمیتواند بدون اجازۀ مجلس ،منصب
تازه اختراع نماید .هیچ وزیری نمیتواند بدون اجازۀ صدراعظم یکی از اجزاء وزارت خود را از نوکری
اخراج نماید 57»....بنابراین ،میبایستی ادارات مختلف جهت هر یک از وزارتخانهها تشکیل میشد و
کارکنان استخدام ،ترقی و تنزلشان ...بر اساس قانون تعیین میشد .صدراعظم میخواست هر یک از
وزراء در حوزۀ مأموریت خویش به اندازۀ مقام خود مستقل باشند و « هیأتی که نظیر آن در تمام دول
منتظمه موجود اس��ت حاصل گردد و کارها در میزان مش��ورتی قرار گرفته و اجرای آن به تصدیق و
امضای اعلیحضرت...که شخص دولت را به منزلۀ روح است موقوف و منوط باشد 58».در این الیحه
همچنین از مجلس مشورت وزراء سخن به میان آمده و از این مجلس به «روح دربار اعظم» تعبیر
شده است .قرار شد روزهای شنبه و پنج شنبه از چهار ساعت قبل ظهر در مکانی مخصوص ،همگی
وزراء جمع شوند و راجع به موضوعاتی که از قبل معین شده است ،گفتگو کنند .به جز وزرا هیچکس
 .56اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ص 1935؛ اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ص .1693 - 1695
 .57روزنامه ایران1289 ،ق ،.نمره.141
 .58همان ،نمره.141
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نمیتوانس��ت در این مجلس ش��رکت کند 59.در این الیحه هر چند از آیین مش��ورت صحبت شده
اس��ت ،اما از جوهر مش��ورت که اصل «رأی اکثریت» است به عمد صحبتی نشد؛ هر چند از دیدگاه
فلسفه حکومت جدید مطلب اصلی اکثریت آراء میباشد .سپهساالر مدتی بعد ،اصل رأی اکثریت را
در دس��تورالعمل جدا گانهای «دربیان قرار مش��اورت دربار» بر «متن قانون» افزود و به امضای شاه
رس��انید 60.آدمیت مینویسد « :نامههای میرزا حس��ین گواهی میدهند که همۀ مسائل دولتی را در
هیأت دولت مطرح میس��اختند ،به آزادی گفتگو میکردند ،صورت مجلس منظم مینوش��تند ،و بر
قاعدۀ مشورت و رأی اکثریت تصمیم میگرفتند....آیین مشورت مهمترین ارکان سیاست سپهساالر
بود 61».آدمیت معتقد است مجلس وزرای مزبور از لحاظ ماهیت و مسئولیت به شورای دولتی روسیه
بیش��تر شباهت داش��ت تا هیئت دولت در ممالک اروپایی 62.نظم و روالی که سپهساالر ایجاد نمود
دیری نپائید .ش��اه پس از بازگش��ت از سفر اول فرنگ ،در چهاردهم رجب 1290ق .و در هنگام گام
گذاشتن به ایران ،سپهساالر را از صدارت معزول و وقتی اوضاع آرام شد او را به تهران فرا خواند و
63
به وزارت خارجه منصوب کرد.

کاستن از و افزودن بر تعداد وزراء
بر اساس اعالن رسمی روزنامه ایران به تاریخ دهم شعبان 1290ق« .منصب صدارت اعظم و وزارت
مستقله که یک شخص باید از نوکران دربار همایون مرجع کل باشد در دولت ایران ،متروک شد و
دولتیه در مجلس درباراعظم به دست وزراء متعدده که هر یک در امور سپرده به خود کمال
ادارۀ امور ّ
استقالل را دارند مقرر گردید ».نقش واسطه صدراعظم از میان رفت و قرار شد وزراء «عرایض الزمه
را بالواسطه [به شاه] معروض» دارند 64.این روزنامه در نه شمارۀ بعدی ( نمره  ) 197به توجیه این
تغییر پرداخته اس��ت« :اختیار کلّیه امور دول��ت را به ّ
کف کفایت یک وزیر دادن و او را مختار جمیع
ش��عبات کارهای دولتی نمودن فایدۀ برای دولت نداده بلکه...امور شعبات دولت را مختل و پریشان
 .59اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج ،3ص.1696
 .60آدمیت ،اندیشه ترقی و حکومت قانون ،ص .205 – 206
 .61همان ،ص .210 -211
 .62آدمیت ،فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت  ،ص .80
 .63میرزا مهدی خان ممتحنالدوله ش��قاقی ،رجال وزارت خارجه در دوره ناصری و مظفری ،به کوش��ش ایرج افش��ار (تهران:
اساطیر ،)1365 ،ص .34
 .64روزنامه ایران ،نمره .188
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تر کرده اس��ت ».در ادامه نیز از کوش��ش پادشاه در آسودگی رعیت سخن میگوید و این که امورات
دولت باید به دس��ت شاه باشد« :اما غیر ازین باشد نمیشود که اغراض نفسانی داخل است مردم را
مایوس دارد و رشته نظم مهام جمهور و رعایا را معکوس نماید ».بنابراین تعیین صدراعظم «رسم و
قانون قدیم» خوانده شد و می بایست منسوخ میشد و «شعبات امور دولت» در اختیار «وزرای عاقل
65
و کافی» قرار میگرفت «چرا که نظم همه امور دولت بسته به این وزارتخانه هاست».
در شعبان 1290ق .تعداد وزارتهای دربار اعظم ،هشت وزارت اعالم شد :ميرزا يوسف مستوفى
الممالك وزير داخله و رئيس كل دفاتر و محاسبات و خزانه و غيره و رئيس دار الشورى شد .مابقی
وزارتخانهه��ا نیز عبارت از جنگ ،علوم ،عدليه ،امور خارجه ،تجارت ،وظايف ،و رس��ايل بودند 66.در
ماه ربیع االول سال 1291ق .تعداد وزارتخانهها به شش وزارتخانه کاهش یافت 67.در روزنامه ایران
درب��ارۀ این ترتیب جدید چنین میخوانیم« :جناب مس��توفىالممالك و جناب مش��يرالدوله و نواب
اعتضاد الس��لطنه وزير علوم و نواب عمادال ّدوله وزي��ر عدليه و جناب عالءالدوله وزير جنگ و جناب
عضدالمل��ک ایلخان��ی و خازن مهر مبارک اس��ت انتخاب فرموده و وزرای مخت��ار دربار اعظم لقب
دادیم 68».مس��توفی در علل این کاهش مینویسد ،مستوفی الممالک «به شورای وزراء اصال معتقد
69
نبود تا چه رس��د به ریاس��ت آن .این بی قیدی جناب آقا شاه را مجبور کرد فکر تازهای بیندیشد»،
که نتیجۀ آن تقس��یم امور دولتی بین ش��ش تن بود .اما در ماه شوال س��ال 1291ق .اقتدار وزاری
سِ �� ّته به هم خورد و کارها میان مس��توفی الممالک و سپهساالر تقس��یم شد 70.شاه در حضور وزراء
و ش��اهزادگان ترتیب جدید را این گونه معرفی نمود« :چندی اس��ت رش��تۀ امور دولت را آنطوری
که باید و ش��اید و میل ما در آن اس��ت منتظم نمیبینیم و اغلب زحمات امور دولت را که باید وزرا
متحمل باش��ند راجع به عرض و زحمت ما میکردند و وزرا خود را غیرمس��ئول و آزاد از مؤاخذه و
پرس��ش می دانس��تند .امروز حکم صریحی در قانون حالیه و مالیه دولت میفرماییم و آن این است
که ادارۀ دولت در دس��ت دو نفر وزیر مس��ئول باش��د که عبارت است از کشور و لشکر 71».این روند
ادامه داش��ت تا اینکه ش��اه در ش��وال 1295ق .بعد از بازگشت از س��فر دوم فرنگ کامران میرزا را
 .65روزنامه ایران ،نمره .197
 .66اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ج ،3ص 1735 – 1736؛ اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ص.1947
 .67اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ص1954؛ روزنامه ایران ،نمره .218
 .68روزنامه ایران ،نمره .218
 .69مستوفی ،ص .132
 .70اعتمادالسلطنه ،صدر التواریخ ،ص  286؛ اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ص .1954
 .71روزنامه ایران ،نمره .325
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با آنها ش��ریک س��اخت 72.به نظر می رسد که شاه پس از مش��ورت با مشیرالدوله چنین تصمیمی
گرفته باشد .مشیرالدوله فکر میکرد که شاهزاده به اقتضای جوانی « تجددپرور» است بنابراین هم
میتوانس��ت به کمک او مستوفی الممالک را مطیع کند و هم او را با افکار خود همراه کند .هر چند
شاه هم بدش نمی آمد از یک سو جلوی انتقادات سپهساالر از «جناب آقا» را بگیرد و از سوی دیگر
فرزن��دش را برای وزارت جنگ آماده کن��د 73.او خطاب به آنان گفت« :باید وزرای ما متحد و متفق
باش��ند .باید در کارها به طرز و اس��لوب کهنه قانع نشوند .باید از دستگاه وزرا اسباب تفرقۀ حواس و
مفسدۀ وسواس منسوخ شود 74».حدود وظایف این سه تن ،سه ماه پس از بازگشت از سفردوم فرنگ
75
مقرر و در اختیار آنان گذاشته شد.
ب��ه اس��تناد گزارش فوروکاوا ،تع��داد وزرا در 1297ق .مجدداً افزایش یاف��ت و تعداد آنها گویا
ب��ه ده وزارتخانه رس��ید 76.اگرچه این گزارش را بای��د با احتیاط پذیرفت ،ولی ،ب��ا اتکاء به گزارش
اعتمادالس��لطنه در 1300ق .میدانیم که تعداد سیزده وزارتخانه وجود داشته که وزارت مالیه و داخله
در این تقسیم جدید یک وزارت بوده و مستوفی الممالک در رأس آن قرار داشته است 77.در سالهای
 1301تا 1303ق .صدارت ،با مس��توفیالممالک بود ولی ،پس از آن از نامه امینالدوله به ملکم در
رج��ب 1304ق .ب��ر میآید که یک هیأت وزاری «نه گانه» متش��کل از داخله ،دفتر و محاس��بات،
78
مالیه و دربار ،علوم ،جنگ ،عدلیه ،فواید عامه ،بقایا ،وزارت مخصوص ،عهده دار امور بوده اس��ت.
امینالسلطان به عنوان وزیر اعظم در رأس این تشکیالت قرار داشت و دیگر اعضاء در کارها رأیی
79
از خود نداشتند.
در این زمان وزارت جنگ و مالیه که در رأس اینها کامران میرزا و امین الس��طان قرار داش��تند،
 .72اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ص 1985؛ اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ص .1822
 .73مستوفی  ،ص .149
 .74روزنامه ایران1295 ،ق  ،نمره .369
 .75ابراهیم صفایی ،برگ های تاریخ (تهران :انتشارات بابک ،)2535 ،ص .22
 .76نوبویوش��ی فوروکاوا ،س��فرنامه ،ترجمۀ هاش��م رجب زاده و کینج��ی ئه اورا (تهران :انجمن آث��ار و مفاخر ملی ،)1384 ،ص
.80-81
 .77اعتمادالسلطنه ،تاریخ منتظم ناصری ،ص .2046
 .78فرش��ته نورایی ،تحقیق در افکار میرزا ملکم خان ناظم الدوله (تهران :ش��رکت س��هامی کتابهای جیبی با همکاری مؤسس��ه
انتشارات فرانکلین ،)1352 ،ص .127
 .79غالمحس��ین افضلالملک ،افضل التواریخ ،به تحقیق و کوش��ش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان (تهران :نشر تاریخ
ایران ،)1361 ،ص .238
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وزارتخانه های «با اس��م و رس��م» در کشور بودند که به نوش��ته مستوفی ،رقابت این دو تن این دو
وزارتخان��ه را هم خراب کرد .80گویا در اثر مغش��وش بودن اوضاع مملکت و افتادن امور در دس��ت
«سه چهار نفر میرزائی نکره» بود که علیقلی خان مخبرالدوله بعد از حوادث «رژی» تشکیالتی را با
هشت وزیر متشکل از :جنگ ،داخله ،خارجه ،وزیر دفتر یا مستوفی الممالک ،وظایف ،تلگراف ،عدلیه
81
و رئیس مجلس وزرا را به شاه پیشنهاد کرد.
به رغم کوششهای نیم بندی که جهت تشکیل وزارتخانهها در زمان حکومت ناصرالدین شاه
صورت گرفت ،دولت مرکزی اس��کلتی بیش نبود که فقط از نه وزارتخانۀ کوچک تش��کیل میشد:
داخله ،تجارت ،معارف و فواید عامه ،امور عامه و هنرهای مستظرفه ،پست و تلگراف ،جنگ ،مالیه،
عدلی��ه ،و ام��ور خارجه .پنج وزارتخانۀ اول ک��ه جدید بودند عم ً
ال فقط روی کاغذ وجود داش��تند و
چهارتای آخری اگر چه در زمره دس��تگاههای قدیمی بودند ،اما فاقد جنبههای بوروکراس��ی مدرن
بودند 82.در حقیقت نه تنها این وزارتخانهها نقش فعالی در اداره امور نداشتند ،بلکه از ثبات الزم نیز
برخوردار نبودند.

عوامل موثر بر بی ثباتی وزار تخانه های دوره ناصری
 .1وجود حکومت مطلقه فردی :یکی از علتهای اصلی بی ثباتی وزارتخانهها ،س��اختار سیاس��ی در
ایران و نفس حکومت خود کامه بود .شاه ایران ،شاهنشاه ،قبله عالم ،قدر قدرت ،فلک صولت ،انجم
حش��م ،و مانند آن عنوان و لقب داش��ت .حرفش قانون ،امرش مطاع و اختیارش نامحدود بود و بر
جان و مال رعایای خود حکومت مطلق میکرد .او یک تنه قوه مقننه ،قوه مجریه ،و قوه قضائیه را
تشکیل میداد و به طور خالصه تنها مالک سرزمینی بود که بر آن سلطنت میکرد 83.در شاه «خود
نمائ��ی و تل�� ّون مزاج به درجۀ کمال بود و به هر کاری اقدام ک��رد ناتمام گذارد» 84.جای تعجب در
این بود که او در روز چندین بار تغییر رأی میداد این پریش��ان فکری به همه امور مملکتی سرایت
 .80مستوفی ،ص .489-490
 .81مهدیقلی مخبرالسلطنه هدایت ،خاطرات و خطرات (تهران :زوار ،)1385 ،ص .82
 .82یرواند آبراهامیان ،تاریخ ایران مدرن (تهران :نشر نی ،)1391،ص.29
 .83جرج ناتانیل کرزن ،ایران و مسئله ایران ،ترجمۀ علی جواهر کالم (تهران :انتشارات ابن سینا ،)1347 ،ص 92؛ ژوانس فووریه،
سه سال در دربار ایران ( 1309 – 1306ق ،).ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی (تهران :نشر علمی ،)1385 ،ص .241
 .84ناظم االسالم کرمانی ،تاریخ بیداری ایرانیان (تهران :موسسه انتشارات امیر کبیر ،)1384 ،ص .100
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کرده بود 85.بنابراین تشکیالت وزارتی ثبات نیافت و هر کدام به نوبت محکوم سنت سیاسی و نظام
حاکم گشت .چنین نظامی «فرهنگ چاکری» را پرورش میداد .چنانچه عین السطلنه در خاطرات
خود نوشت« :وضع دولت ما االن [حوالی  1310ق ].تمامش به تملق و بله بله میگذرد .هر صاحب
86
منصبی هر کاری کرد اجزایش تعریف و تمجید میکنند...تمام مردم مبتال و سرگردان میباشند».
این س��رگردانی مردم را تاج الس��لطنه در «پولیتیکات عظیمی» میدانست که پدرش برای استقالل
س��لطنتش به کار گرفت و آن به کارگیری «اش��خاص پست بی علم» بود 87.حاج سیاح ،ناصرالدین
شاه را شخصی باهوش معرفی میکند که دشمن آزادی و تر ّقی بود و هرگز مرد نامآور و بزرگی در
88
مملکت نمیخواست.
انتقاد از شاه ایران در سفر اول فرنگ حتی توسط کارگران مزارع انگلیس در قالب ترانه «جانی،
پایکوبان به خانه برمیگردد» صورت گرفت .در این تصنیف ش��اه را پادش��اه جبار سرزمین بردهها و
پادشاه خودکامه بیقانون می خواندند.89
در برلین بود که همراهان ش��اه متوجه ش��دند که او میل نداش��ت فرنگستان را ایرانیان چنانکه
هس��ت ببیند و با عقبماندگی مملکتش مقایسه کنند اما امیدواران یقین داشتند که این سیاحت در
شاه بی تاثیر نخواهد بود .90با این وجود هر چند سفر های شاه جنبه سنت شکنی داشت و او نخستین
ش��اه ایرانی بود که از مرز «دارالیمان» به خاک «دارالکفر» گام می گذاش��ت اما این سفرها تاثیری
در ثبات وزارتخانه ها نداشت.
ناصرالدین ش��اه بعد از بازگشت از هر س��فر اروپاییاش میخواست مشورتخانۀ دولتی تشکیل
دهد و قانون و تنظیمات جدید بگذارد .ولی چون پای محدود ش��دن اختیارات ش��خصی او و اقلیت
حاکم به میان میآمد از آن منصرف میشد 91.منظومۀ فکری ناصرالدین شاه مردم را معیوب میدید،

.551

 .85کرزن ،ص .71
 .86قهرمان میرزا عینالس��لطنه ،روزنامه خاطرات ،ج  ،1به کوش��ش مس��عود سالور و ایرج افش��ار (تهران :اساطیر ،)1374 ،ص

 .87تاج السلطنه ،خاطرات .مصحح منصوره اتحادیه (تهران :نشر تاریخ ایران ،)1361 ،ص .46
 .88محمدعلی سیاح ،خاطرات ،به کوشش حمید سیاح و تصحیح سیف اهلل گلکار (تهران :امیرکبیر ،)1346 ،ص .379
 .89دنیس رایت ،ایرانیان در میان انگلیس��ی ها ،ج  ،2ترجمۀ کریم امامی (تهران :نش��ر نو با همکاری انتش��ارات زمینه،)1365 ،
ص .260
 .90امینالدوله ،ص .40- 41
 .91عباس میرزا ملک آرا ،شرح حال عباس میرزا ملک آرا ،به کوشش عبدالحسین نوایی و با مقدمۀ عباس اقبال آشتیانی (تهران:
بابک ،)2535 ،ص 176؛ یحیی دولت آبادی ،حیات یحیی ،ج ( 1تهران :عطار ،)1371 ،ص .49
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اعتقاد و اعتمادی به مردم نداش��ت 92.بنابراین چنین ش��اه خودکامهای نسبت به اصالحات تنفر پیدا
نم��ود ت��ا آنجا که ،به قول امین الدوله ،بارها گفت مردم ای��ن مملکت جز ایران نباید از جای دیگر
خبر داش��ته باش��ند و «بالمثل اگر اسم پاریس یا بروکسل نزد آنها برده شود ندانند این دو خوردنی
93
است یا پوشیدنی».
 .2نب��ود قان��ون و مقررات :در نبود قانون و مقررات و جنبه های یک بوروکراس��ی عقالنی
تقس��یم کارها در میان وزرا نمی توانس��ت کارگش��ا باشد .ش��اه که فکر میکرد میتواند از این
طریق س��لطنت و حکومت کند ،به زودی پش��یمان میش��د 94.بنابراین« ،هر چه از قدرت وزرا
میکاس��ت و آنان را به درجه نوکرانی بیاختیار س��اقط میکرد ،بر میزان نفوذ ملکۀ مادر و چند
تن از درباریان بر وی افزوده میشد 95».شاهی که بیرحمانه «صفحههای خونینی بر تاریخ سیاه
این ملت تیره روز افزوده» بود ،چگونه میتوانس��ت ب��ه وزرای خود تأمین مالی و جانی دهد تا
96
آنان «وقتی که به حضور او میرس��ند مثل بید» نلرزند و تملق و دروغ را پیش��ه خود نسازند.
هرچند دس��تورالعملها و دستخطهای متعددی مبنی بر اجرای وظایف و رعایت مقررات نوشته
و ص��ادر می ش��د اما هیچکدام تقریبا جنبه عملی پیدا نکردن��د 97.رقابت 98و دخالت وزرا در کار
یکدیگر نیز بر مش��کالت میافزود  ،س��ینکی در این باره چنین مینویسد « :از زمانی که امور
مالیه َمش��روط شد این اسم بی ُمسمی هم که به منزله آواز دهل
قش��ون ایران به دخالت وزیر ّ
.92امین الدوله ،ص.102-103
 .93همان ،ص .123
 .94کرزن دربارۀ بیثباتی ناصرالدین شاه مینویسد ...« :در سال جارى فرمان تازهاى راجع به قشون صادر مىشود و سال آينده
هم وعده تدوين مجموعه جديد قوانين و از تمام اين نقشههاى درخشان نتيجهاى به دست نمىآيد ...قفسههاى ادارات دولتى نيز حاوى
طرحهاى عاطل و متروك مربوط به اصالحات و آرزوهاى از دست رفته است ».نک :کرزن ،ایران و قضیه ایران ،ج .1ص.523
 .95پوالک ،ص .291
 .96کرزن ،ایران و مسئله ایران ،ص ص.71 ،76-77
 .97برای نمونه میتوان از دس��تورالعملی نام برد که میرزا حس��ین خان سپهس��االر در سال 1288ق .به « حکام والیات ممالک
محروسه » درباره برخی اصالحات نوشت .نک :اعتمادالسلطنه ،مرآت البلدان ،ص  1673تا .1676
 .98معیرالممالک مینویس��د « :حاج میرزا حس��ین خان سپهس��االر که به چش��م رقابت در میرزا یوس��ف مس��توفیالممالک و
دوس��تعلیخان معیرالممالک مینگریست ،عریضهای به ش��اه نوشت که این دو مال دولت را به رایگان میبرند و در صندوقهای خود
انباشته میسازند .هرگاه امر مبارک صادر شود که در خانۀ آنان را مهر کنند ،خیانتشان را به ثبوت خواهیم رسانید .شاه که خدمتگزاران
خود را نیک می شناخت ،در پاسخ وی تنها بدین بیت اکتفا کرد
دوست به دنیا و آخرت نتوان داد /صحبت یوسف به از دراهم معدود ».نک :دوستعلیخان معیرالممالک ،یادداشت هایی از زندگانی
خصوصی ناصرالدین شاه (تهران :نشر تاریخ ایران ،)1390 ،ص.41

 / 148تاریخ ایران

بود از میان رفت».
ش��اه حرفش قانون بود 100و وزرا اختیاری از خود نداشتند و به تعبیر فوروکاوا «کار وزرا در واقع
منش��یگری ش��اه» بود 101.بنا بر این ،در چنین نظامی نه تنها امنیت شغلی وجود نداشت ،بلکه جان
و مال وزرا و س��ایر زیردستان در معرض خطر بیقانونی بود 102.از این رو ،آنان به صفات رذیلۀ خود
جوالن دادند و فضای دیوانساالری را با تملق گویی 103و دروغزنی 104آلوده کردند ،تا با ارادت ورزی
به شاه باعث جلب عنایتش شوند و غضب ملوکانه را از خود دور کنند.
 .3ضع��ف مال��ی :مالیه ایران در خالل قرن نوزدهم در اثر کاهش بهای ش��دید پول رایج و باال
105
رفتن قیمتها تنزل عمدهای یافت به طوری که ارزش برابری پول ایران 410 ،درصد کاهش یافت.
با وجود این ،توزیع آن بس��یار ناهمگون بود .به عنوان مثال هزینه های حکومت مرکزی در س��ال
 1285ق 4,250,000 .تومان بود .از این هزینه ،ارتش  1,725,000تومان ،حقوق شاهزادگان ،وزرا،
و مس��تخدمین دولتی  725,000تومان ،مس��تمریات روحانیون و س��ادات  250,000تومان ،هزینه
های خصوصی ش��اه  500,000تومان و هزینه های فوق العاده  500,000تومان را شامل می شد و
99

 .99میرزا محمدخان مجدالملک سینکی ،کشف الغرائب مشهور به (رساله مجدیه) ،مقابله و اکمال و تصحیح متن و تحریر حواشی
و توضیحات از فضل اهلل گرگانی (تهران :اقبال ،)1358،ص.51
 .100کرزن ،ص.92
 .101فوروکاوا ،ص.80
 .102بهبهانی مینویس��د« :در دولت و ملت ایران هیچ قاعده و قانونی مس��تحکم و مترس��م نیس��ت ».نک :غالمحسین زرگری
نژاد ،رس��ائل سیاس��ی عصر قاجار (تهران :کتابخانه ملی جمهوری اس�لامی ایران ،)1380 ،ص  .255او از علت وجوب اس��تقرار قانون
مینویس��د« :بدون قانون امکان ندارد قطع ید ظالم از ظلم و متعدی از تعدی ...حاصل نمیش��ود .اطمینان کافۀ ملت از مال و جان و
عرض و ناموس خودشان و بی اطمینان و تأمین عامه ،آبادی ممالک و ترقی دولت و ملت صورت نمیبندد ...وضع و نشر قانون ،باعث
میش��ود بر اتفاق و اتحاد جمیع آراء و حرکت و رفتار دولت و ملت بر اس��لوب واحد و از این به هم میرسد ،اتفاق دولت و ملت ».نک:
همان ،ص .257-258
 .103سینکی مینویسد « :یکی از اسباب عمده که در اعدام دولت ایران تعجیل دارد بیانات ُمتملّقانۀ زبان آوران اهل نظام است».
ن��ک :همان ،ص .55وی همچنی��ن بعضی از« متملقین ایرانی» را « قاتل دولت» نامگذاری میکند .همان ،ص .71تاج الس��لطنه در
خاطرات خود مینویس��د« :اين بيچاره س�لاطين ،اول بدبخت روى كره هستند .زيرا كه از بدو طفوليت ،جز دروغ و تملق و ريا نديده و
نشنيدهاند .هركس به آنها تعظيم كرده ،يا از ترس بوده يا از احتياج ».نک :تاج السلطنه ،ص.46
 .104برای نمونه وقتی به توصیه میرزا علیخان امینالمک قرار شد مجلس شوری منحل و مجلس جدیدی تشکیل شود ،اعضای
مجلس جدید که تا دیروز « ...به مال و جان و عرض و ناموس در کار وطن آماده جهاد» بودند به امینالملک « اعتراض و پرخاش»
کردند « .دیگر این چه رنگ بود ،در تمام و فنای ماها وسیلۀ از این نغزتر چه میشود که با پسرهای شاه و وزرای بزرگ در افتیم عالمی
را با خود دش��من کنیم در این مملکت کجا امکان دارد حق گفتن و مصلحت بینی کردن مگر خود ش��اه نمیداند عیب در کجا است و
از کیست؟ میخواهند ما را سنگ روی یخ و شاگرد اتوکش کنند ».نک :امین الدوله ،همان ،ص.71-72-73
 .105محمدعلی کاتوزیان ،اقتصاد سیاسی ایران ،ترجمۀ محمدرضا نفیسی و کاظم عزیزی (تهران :نشر مرکز ،)1390،ص .78
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یک مازاد  500,000تومانی باقی می ماند 106.بیش��ترین هزینه از آن ارتش و س��پس پرداخت حقوق
شاهزادگان و کارکنان دولت بود که آن هم در اثر نبود سیستم منظم و قانونی در پرداخت حقوق به
زیردستان اجحاف و ستم میشد.
به نظر نمیرس��د که بودجه مکفی در اختیار وزارتخانهها جهت ایجاد تش��کیالت س��ازمانی و
توسعه آنها قرار گرفته باشد از این رو وزارتخانهها و ادارات اسم بی مسمایی بودند و نظم و نسقی
نداش��تند .دفتر و دس��تگاهی ترتیب داده نش��ده بود .همه اجزای دولت هر روز به دربار میآمدند در
اتاق جداگانهای ،بر روی زمین مینشس��تند و کارهای دفتری میکردند .از ظاهر و تشکیالت اداری
دولتی نشانی نبود و فقط چند ساختمان که نما و طرز تشکیالتی و اداری داشتند ،دفاتری مانند دفتر
لش��کر و چاپارخانه و تلگرافخانه و پس��ت خانه و قورخانه و ضراب خانه بودند که مشاور خارجی در
107
استخدام داشتند.
حقوق دادن به مستخدمین معمول نبود و تنها عدۀ معدودی از مستخدمین فرنگی که در ایران
مش��غول به کار بودند «حقوقی بالنس��به منظم» دریافت می نمودند 108.وقتی سپهس��االر مسئولیت
وزارت جنگ و خارجه را بر عهده داش��ت بر این عقیده بود که اگر پول و مواجب و مرس��وم قش��ون
و اتباع وزارت خارجه در موقع و وقت برس��د در حس��ن ترتیب و اداره این دو وزارتخانه هیچ مانعی
نخواهد بود 109.پول و مواجب یا نمی رس��ید و اگر هم می رس��ید تا بدس��ت صاحب حق برسد مقدار
زی��ادی از آن پایم��ال می ش��د 110.به نظر عین الس��لطنه ،برای اصالح اوضاع « دس��ت غیب الزم
دارد 111».طالبوف اصالح «معایب شخصی یا ملتی» را در علم و ثروت میدانست و میگفت :ثروت
112
ما تنخواه یک نفر اروپایی یا آمریکایی است.
بنابراین ،نه تنها بیپولی در شکل نگرفتن تشکیالت دولتی (وزارتخانهها) به معنای واقعی تاثیر
گذار بود ،بلکه به موقع نرسیدن مواجب کارکنان نیز تبعات منفی را به همراه داشت که رشوه خواری
بارزترین نمونۀ آن بود .این امر به قدری رایج بود که از شاه گرفته تا آخرین مأمور جزء دولت رشوه

.341

 .106چارلز عیسوی ،تاریخ اقتصادی ایران ( 1332 – 1215ه ق ،).ترجمۀ یعقوب آژند (تهران :نشر گستره ،)1388 ،ص .527
 .107فورو کاوا ،ص .80-81-82
 .108کرزن ،ص .97 ،103
 .109صفایی ،برگ های تاریخ ،ص .26
 .110عینالس��لطنه ،قهرمان میرزا .روزنامه خاطرات .ج  .1به کوش��ش مسعود س��الور و ایرج افشار (تهران :اساطیر ،)1374 ،ص
 .111همان ،ص .810
 .112عبدالرحیم طالبوف ،کتاب احمد ،با مقدمه و حواشی باقر مؤمنی (تهران :انتشارات شبگیر ،)2536 ،ص .208
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میگرفتن��د و در عین حال هم هیچکس صدایش در نمیآمد 113.ش��اه و تمامی مقامات اداری مانند
یک سوداگر رفتار میکردند .کارکنان شغل خود را به عنوان یک منبع درآمد انحصاری که از طریق
خرید یا به کمک یک نوع رابطه به دس��ت آوردهاند در نظر میگرفتند و تمام کوش��ش و تالش خود
را به کار میبس��تند تا در مدت کمی که این انحصار را در اختیار دارند حداکثر بهره برداری را از آن
به عمل آورند.
ب��ه مزایده گذاش��تن حکومتها ،ف��روش مناصب و القاب ،مصادرۀ ام��وال ،و دادن امتیازات به
بیگان��گان ناش��ی از بیتدبی��ری اولیای دولت و بیپولی نظام اس��تبدادی بود .ب��ا چنین وضع مالی
آش��فتهای کس��انی از نظر اربابان خود شایسته بودند که میتوانس��تند برای آنان از راه های مختلف
کسب درآمد کنند.
عالوه بر س��ه علت اساس��ی فوق ،یعنی موروثی بودن مناصب و القاب ،نبود شایسته ساالری،
و چند ش��غلی بودن ،تکیه کردن بر «اس��تخوانهای اجدادی 114»،و الزم ندانستن علم اداره و تکیه
کردن وزرا بر عقل خود تا به علم ،تملق و رش��وه خواری و از بین رفتن اخالق و معنویت ،واس��طه
گری و خویش��اوند گرایی ،غرض ورزی ،تبانی ،توطئه ،حس��ادت ،رقابت و حذف ،تقابل ،نزاع ،چند
دس��تگی ،ناجوانمردی ،خشونت و ...همه از ویژگیهای نظام دیوانساالری سنتی بودند که بی ثباتی
را بر تشکیالت وزارتی دوره ناصری حاکم نمود.

دیدگاههای انتقادی دربارۀ تعداد و ترکیب وزارتخانهها
تشکیالت جدید هر چند موفقیتی کسب نکرد ،اما آگاهی و درک حکومت را از نیاز به اصالحات در
حوزۀ دیوانساالری نمایاند و از سوی دیگر زمینه را برای طرح انتقادات از سوی برخی دولتمردان و
نخبگان جامعه فراهم آورد .این شکسته شدن سد افکار کهنه تا حدودی گامی به جلو تلقی میشد.
ملکمخان با نوش��تن «کتابچه غیبی» کوش��ید تا نظم و قواعد نوینی را در کشورداری پیشنهاد کند.
دیگری «شرح عیوب ،عالج و نواقص مملکتی» را گزارش کرد؛ و ابوطالب بهبهانی نیز منهاج العلی
را نوش��ت .این دس��ته از نویس��ندگان در تالش بودند تا نظام سیاسی و دستگاه حکومت را به سوی
وظایف اصلی خود در اصالح روابط میان حکومت و جامعه ،آسایش و رفاه مردم سوق دهند.
کتابچه غیبی از بعضی لحاظ با ارزش میباش��د .زیرا نه تنها نخس��تین مقاالت ملکم میباشد،
 .113کنت دوگوبینو ،سه سال در ایران ،ترجمۀ ذبیح اهلل منصوری (تهران :نگارستان کتاب ،)1385 ،ص .41-42
 .114این تعبیر را ملکم در کتابچۀ غیبی به کار برده است .نک :اصیل ،ص.27
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بلک��ه از آن جه��ت که نکات مهم آن در نوش��تههای بعدی ملکم منعکس اس��ت .اس��تعمال کلمۀ
«تنظیمات» که از ترکی عثمانی اقتباس ش��ده بود ،برای نخس��تین بار در زبان فارس��ی به معنای
115
اصالحات و تجدید سازمان حکومت ازسوی ملکم بهکار گرفته شد.
مق��ام ملکم به عنوان «متفکر اصالحات در دس��تگاه دیوان» حائز اهمیت بس��یار اس��ت .دفتر
تنظیمات طرح جامعی بود در اصالحات و ش��امل مقدمه انتقادی و یک سلس��له قوانین جدید برای
اصالح اوضاع سیاس��ی و اقتصادی و اجتماعی مملکت بود و نخبگان را به چالش واداشت .در انتقاد
116
به این رساله ،رساله «شرح عیوب و عالج نواقصی مملکتی ایران» به رشته تحریر درآمد.
ملک��م معتقد بود بای��د مجموع ترقیبات مغرب را اخذ کرد ،آنجا ک��ه صحبت از کابینه وزرا به
میان میآورد« ،اس��تقرار وزرای متعدد در دولت ایران [را] بالحرف بزرگترین» کارها میدانست که
میتوانست فواید مالی زیادی بدنبال داشته باشد؛ هرچند او متوجه این امر نیز بود که لوازم این کار
«بلیۀ عظمی» صدارت
در ایران هنوز فراهم نیست و توصیه میکرد برای اینکه حکومت دوباره به ّ
117
گرفتار نشود باید مجلس تنظیمات تداوم کابینه وزراء را تضمین کند.
در «کتابچه غیبی» ملکم در قانون پنجم ،از تقسیم اختیارات اجرا ،در هشت وزارت صحبت به
میان آورده اس��ت؛ این وزارتها به ترتیب عبارتند از :عدالت ،خارجه ،داخلی ،جنگ ،علوم ،تجارت و
عمارت ،مالیات ،دربار .ادارۀ هر یک از این هشت وزارت محول به یک وزیر باشد و ترتیب هر کدام
از آنها از روی یک قانون مخصوص و معین باش��د .وظیفۀ اصلی وزرا اجرای دقیق است .وزرا باید
شأن همدیگر را رعایت کنند و در کار یکدیگر دخالت نکنند .به نظر ملکم ،وزرا این حق را دارند که
اگر به قوانینی نیاز افتاد وضع آنرا از مجلس تنظیمات تکلیف کنند و در مواقعی خودشان میتوانند
موافق قانون قواعدی را وضع نمایند .وی حتی مواجب وزرا را نیز مش��خص میکند .وزرایی که در
اجرای قانون ناتوان هس��تند باید س��ریع استعفا نمایند و اگر خالف قانون عمل نماید خائن به دولت
118
هستند و جزای آنها قتل است.
او س��پس در قانون دوازدهم ترتیب هر یک از وزارتخانهها را بیان نموده و تکالیف و اختیارات
 .115حامد الگار ،میرزا ملکم خان ،ترجمۀ متن جهانگیر عظیما و ترجمۀ حواش��ی مجید تفرش��ی (تهران :شرکت سهامی انتشار با
همکاری انتشارات مدرس ،)1396 ،ص .28
 .116نورایی ،ص .111
 .117محمد محیط طباطبایی ،مجموعه آثار میرزاملکم خان (تهران :انتشارات علمی ،)1327 ،ص .116 – 117
 .118حجت اهلل اصیل ،رساله های میرزا ملکم خان نظم الدوله (تهران :نشر نی ،)1388 ،ص .40 – 41
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هر یک را ش��رح میدهد 119.ملکم در ترتیب اهمیت وارتخانهها اولین وزارتخانه را عدلیه و دومی را
خارجه قرار داده بود .این امر نشان از اهمیتی داشت که این دو وزارتخانه در نزد ملکم داشتند .او در
رساله «دستگاه دیوان» معتقد است که نظم و انتظام ایران باید از وزارت عدلیه بروز کند و مینویسد:
«هرگاه کس��ی مرا ناظم ایران قرار میداد من وزارت عدلیه را برای خود قرار میدادم ».او س��پس
اولین شرط وزارت عدلیه را بعد از علم ،جرأت ،و استقالل رأی میداند .ملکم معتقد است دولتهایی
که از ترقی عقب ماندهاند باید وزارت خارجه را گسترش دهند .وزارت خارجه «مظهر جالل و مصدر
120
قدرت دولت محسوب میشود» و در سایر دول نیز بر سایر وزارتخانهها امتیاز کلی دارد.
در اولین کابینۀ عصر ناصرالدین ش��اهی ،وزارت وظایف و اوقاف شش��مین وزارتخانه بود .حال
آنکه ،ملکم ذکری از این وزارت نمیکند و سه وزارت دیگر ،یعنی علوم ،تجارت ،و عمارت و دربار
را ذکر میکند .به نظر میرس��د ملکم این هش��ت وزارت را موافق قواعد علمی جهت اجرای قوانین
121
میداند.
ملکم انتقادات زیادی دربارۀ نظام دیوانس��االری دورۀ ناصری در نوش��تههای خود مطرح کرده
اس��ت .او در رس��الۀ «دفتر قانون» از وزرای ایران انتقاد میکند ،و با این پرسشها وزرا را به چالش
میکشد:
وزرای ایران چرا باید عزل پذیر نباشند؟ چرا باید در دولت ایران بیست نفر وزی ِر معزول نباشد؟ کسی که
بر س��ایر رعایا یک امتیاز و تو ّفق نداش��ته باشد چرا باید بیش از شش ماه وزارت نماید؟ اگر در میان این

ده نفر وزیر س��الی دو نفر وزیر تازه ظهور میکرد چه عیب داش��ت؟ از کجا که عقالی ایران منحصر به

همین چند نفر باشند؟ از کجا که نسل امیر نظام در ایران منقطع باشد؟

122

او در رس��الۀ «دس��تگاه دیوان» به فروش مناصب و عدم شایس��ته ساالری انتقاد میکند .او
سالها بعد در یکی از نامههای خود که به یکی از وزرای ایران نوشته از ده وزارتخانه صحبت کرده
اس��ت؛ هر چند نام آنها را ذکر نمیکند و توصیه میکند که از «دول فرنگس��تان صد نفر معلم و
محاس��ب و مهندس و صاحب منصب» در زیردس��ت این ده تن وزیر به کار گیرند تا «وزارتخانهها
 .119حجت اهلل اصیل ،رساله های میرزا ملکم خان نظم الدوله (تهران :نشر نی ،)1388 ،ص .42 -43
 .120همان ،ص .94 – 95
 .121همان ،ص.64
 .122طباطبایی ،ص .123
 .123همان ،ص .75
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و کل ش��قوق ادارۀ دولت را موافق علوم این عهد نظم بدهند 124».وی این توصیه را در 1304ق .با
ش��اه در میان گذاشت که هر چند ترتیب وزارتخانهها برای مالحظات داخلی خیلی خوب است« ،اما
نس��بت به مالحظات دول فرنگس��تان خیلی غریب و به کلی نقطه مقابل اصول اداره است ،وضع و
ارتباط حالیۀ وزارتهای ما در نظر فرنگیها به عینه مثل این اس��ت که ما میخواهیم امور دولت را
درهم و مغش��وش نمائیم .ترتیب این اصول موافق س��ایر دول خیلی سهل است و به هیچ دستگاه و
به هیچ خیال ضرری نخواهد رساند 125».اما با تمام تالشهای نظری که او در دورۀ ناصری از خود
بروز داد وزارتخانهها براس��اس قواعد علمی که او مدعی بود ،س��امان نیافتند .این برداشت در رسالۀ
«ندای عدالت» که در دورۀ مظفری و به سال  1323ق .نوشت ،نمایان است:
در اواسط سلطنت شاهنشاه شهید خواستند به تقلید دول خارجه وزرای متعدد نصب نمایید،اولیای زمان

عوض اینکه عدد وزراء را موافق قواعد علمی محدود نگاه بدارند ،بیک س��فاهت عجیب ،چهل و پنجاه
نفر اش��خاص بیکار و بیربط را باصطالح خود وزیر قرار دادند که همه مدعی و نقیض همدیگر ش��ب و
روز باقس��ام هنر مش��غول تخریب بنیان سلطنت شدند .در ترتیب هیأت وزارت آنچه بقانون علمی مقرر
شده است اینست که عدد وزرا باید محدود باشد.

126

نویس��ندۀ ناشناس رس��الۀ «ش��رح عیوب و عالج نواقص مملکتی ایران» نیز ،اگر حدس دکتر
زرگرینژاد در تاریخ تألیف آن درست باشد 127،در نوشتن این رساله ملهم از فضای سیاسی حاکم بر
س��ال 1275ق .بودهاس��ت .او بر ملکم که «ترسا بچۀ باده فروش»اش میخواند ،ایراد میگیرد ،ولی،
از امیرکبی��ر به نیکی یاد میکند و هزار افس��وس میخورد «از بدبختی دولت و بیچارگی ملت» که
خون آن «مرد وطنپرس��ت کافی که به هزار س��ال پروردگار به اهالی مملکتی و اقلیمی نمیدهد»،
را «ب��ه هوس��ات جاهالنه و به خواهشهای زمان��ه» ریختند 128.امیرکبیری که ب��ه نقل آدمیت در
خیال «کنسطیطوس��یون» خود عالوه بر «تعدیل س��لطنت مطلقه» و «اج��رای حقوق ثابته» قصد
توزیع قدرت در دس��تگاه صدارت از طریق ایجاد وزارتخانههای مختلف و تقسیم کار و مسئولیت در
میان وزیران را داش��ت 129.نویس��ندۀ رس��اله ،پس از این که از نبود افراد غیرتمند وطنپرست سخن
 .124علی اصغرحقدار ،میرزاملکم خان ناظم الدوله :نامه ها (تهران :نشر چشمه ،)1389 ،ص .181
 .125ابراهیم صفایی ،اسناد نویافته (تهران :انتشارات بابک ،)1349 ،ص.125
 .126محیط طباطبایی ،ص .205
 .127غالمحسین زرگری نژاد ،رسائل سیاسی عصر قاجار (تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران ،)1380 ،ص .13
 .128همان ،ص  126و .128
 .129آدمیت ،امیرکبیر و ایران ،ص .226
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میگوید 130،در ذکر اهمیت وزرا و نیازمندی پادش��اه به آنان ،مینویس��د« :تمام موجبات مملکت و
راه ترقی هر ملت موقوف به کنکاش وزرای پادش��اه است» و توصیه میکند اگر در مملکت «قحط
الرجال» اس��ت و وزرای خود را قابل اس��تمداد نمیدانند« ،ازاطراف مملکت نوکرهای تربیت ش��ده
131
دولت ،اشخاص خردمند و خداوندان غیرتمند فراهم» آورند.
او از دوازده وزارتخانه صحبت میکند؛ مداخل ،مخارج ،احتساب ،صلح و جنگ ،خارجه ،تربیت،
صنای��ع و مکاس��ب ،فالحت ،علم ،لش��کر ،عدل ،وظایف و اوقاف .او ب��رای دو وزارت تربیت و علم
جایگاه باالیی قایل اس��ت ،و معتقد اس��ت که یکی از «علمای بزرگوار که همه ایش��ان او را معتمد
ش��مارند» در رأس وزارت عدلیه قرار گیرد 132.اما یک ضعف اساس��ی که در این تقس��یم وجود دارد
تطبیق آن با بروج دوازدهگانه اس��ت که به نظر میرس��د نویس��نده فقط خواسته است آن را با قالب
ذهنی خود درست درآورد ،تا توجه به واقعیتها و آنچه ملکم «قواعد علمی» میخواند.
او در جای��ی دیگر در همین رس��اله آنج��ا که از طول مدت خدمت وزی��ر مختارهای ایران در
خارج ش��کوه میکند ،معتقد است باید این زمان به پنج سال تقلیل داده شود و آنان فراخوانده شوند
ت��ا هر کدام هنر خود را نش��ان دهند ،هر یک در رأس وزارتخانهای ق��رار گیرند .او در اینجا نیز از
دوازده وزارتخان��ه صحبت نموده اس��ت که عبارتند از :عدلیه ،نظمیه ،مالی��ه ،ممیزالممالک ،معادن،
معارف ،فواید ،استیفا ،گمرکات ،خالصجات ،داخله ،وزیر دارالشوری 133.هرچند در این مورد هم دچار
آش��فتگی اس��ت اما چیزی که او سعی در بیان آن دارد تقس��یم وزارتخانههاست .او همچنین تأکید
میکند که وزرا نباید از روی هوی و هوس خود اظهار نظر کنند ،بلکه آنها باید براساس قوانین که
از فرنگ اخذ کردهاند و به صورت کتابچه در اختیار وزارتخانههاس��ت عمل کنند و این قوانین نباید
با فوت وزیر ،مرحوم ش��وند 134.به نظر میرس��د نویسندۀ رساله درک درستی از تقسیم وزارتخانه ها
نداشتهاس��ت .زیرا ،در دو تقس��یم بندی که ارائه نموده است اختالفات زیادی وجود دارد؛ هر چند در
هر دو تقسیم بندی هم از دوازده وزارتخانه نام میبرد.
از آنجا که نفع طبقه حاکم در تغییر و اصالح نبود و اشخاص محافظه کار و متحجری در رأس
آن قرار گرفته بودند ،حرکت اصالحات از ش��ور و تحرک اولیه افتاد و دورۀ ده س��الهای ش��روع شد
 .130زرگری نژاد ،ص .126
 .131همان ،ص .126
 .132همان ،ص .153-155
 .133همان ،ص .137
 .134همان ،ص.138
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(1278 -1287ق ).که جهت سیاسی دولت به کلی ارتجاعی بود 135.اما با روی کار آمدن سپهساالر
دامنۀ اندیشههای نوگسترش یافت .منبع افکار نو در درجه اول کشور فرانسه بود .یکی از آثاری که
در این زمان توس��ط «میرزا رضا ریش��ار» به فارسی ترجمه شد «کتابچهای در باب قواعد حکمرانی
مملکت فرانس��ه» بود که در آن از اصول حقوق اداری فرانسه و تأسیسات شهری و دارالفنون بحث
شده بود 136.ترجمۀ این گونه آثار و وجود مشاورانی همچون مستشارالدوله و ملکم در کنار سپهساالر،
در تقسیم کارها بین وزارتخانهها در زمان صدارت او و همچنین در اصالحات او مؤثر بودند.
یک��ی دیگر از رس��الههایی ک��ه در 1294ق .به رش��ته تحریر درآمد و در آن حرف از تقس��یم
وزارتخانهها به میان آمد «منهاج العلی» نوشته ابوطالب بهبهانی است .او مدتی را در خارج از ایران
خصوص ًا مصر سپری نمود و در آنجا با «قوانین تمدن و تنظیم» که از زبان فرانسه و غیره به عربی
و ترکی ترجمه ش��ده بود بهره گرفت 137.او در فصل س��وم رس��الۀ خود به «بیان تعیین و تشخیص
وزارتخانههایی که اجرای احکام دولت به توس��ط آنها میش��ود» پرداخته اس��ت .او وزارتخانههای
فرانسه را از آن رو که آنان در وضع قانون پیشگام بودند ،تجویر میکند .وزارتخانههای فرانسه بر ده
قسم بودند ،او وزارت بحریه را از آن رو که ایران استعداد بحریه نداشت برای ایران تجویر نمیکند.
این وزارتخانهها عبارت بودند از :وزارت اولی که در ایران مقام صدارت است ،عدلیه ،خارجه ،مالیه و
محاسبات ،داخله ،جنگ ،علوم و صنایع ،بحریه ،تجارت و فالحت ،فواید عامه ،و دربار .عزل و نصب
وزرا بدس��ت پادش��اه خواهد بود و فقط پادشاه میتواند آنها را که وزارت مادامالعمر دارند در صورت
ثبوت تقصیر عزل کند ،وزیر عزل شده دوباره به منصب وزارت منصوب نمیشود و در خدمات پایین
انج��ام وظیفه میکند .انتصاب مجدد او به وزارت منوط به تأیید مجلس بزرگ امپراطوری بود 138.او
139
سپس تکالیف صدراعظم و هر کدام از وزارتخانهها را شرح میدهد.
در اوایل دوره مظفری نیز در برخی از رسائل تقسیم وزارتخانهها مورد توجه قرار گرفت« .خان
خانان» که رس��اله خود ،در «اصالح امور» را  ،در 1314ق .نوش��ت ،معتق��د بود که رفتار اهل اروپا
باید در هر کاری سرمش��ق باش��د .وی اطالع بر «اطوار و افکار» آنها را واجب میدانست 140.خان
 .135آدمیت ،اندیشه ترقی و حکومت قانون ،ص .82
 .136همان ،ص .87
 .137اصیل ،ص.237
 .138همان ،ص .280 – 281
 .139همان 282 ،تا .292
 .140همان ،ص.527
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خانان بر این نظر بود که دولت ده وزارتخانۀ مستقل و ادارات تحت هر وزارتخانه تشکیل دهد .این
وزارتخانهه��ا عبارت بودند از :جنگ ،داخله ،خارج��ه ،مالیه ،علوم ،عدلیه ،تجارت ،صنایع ،فالحت ،و
درخانه 141.در رس��الهای دیگر که در حقوق اداری ایران میباش��د و به س��ال  1315ق .نوشته شده،
142
نویسندۀ اثر معتقد است که عدد وزرا در کابینه بیش از ده الی دوازده نفر نباشند.
بدین ترتیب جنبش اصالحطلبی که از باال و توسط حکومت پدید آمده بود به نخبگان فرصت
داد ت��ا در حوزۀ دیوانس��االری و به خصوص تقس��یم ام��ورات اداری در می��ان وزارتخانهها به ارائه
اندیشههای نو بپردازند .هر یک با توجه به سطح آگاهی و میزان آشنایی با اوضاع اداری دول اروپائی
از تقس��یم کارها س��خن گفتند که در این میان با توجه به میزان حضور ملکم خان در کش��ورهای
اروپایی و همچنین نوشتن آثار مختلف در این حوزه و انتقادات و نگاه های آسیب شناسانهای که به
دستگاه دیوان داشت ،نظرات مستحکم تری ارائه نمود.

نتیجه گیری
ناصرالدین ش��اه س��رخورده از شکستش توسط انگلیسها و به ظاهر خس��ته از آشفتگیهای دورۀ
وزارت پ��س از امی��ر کبیر ،با آگاهیهای اندک و ناقصی که از طرز مس��ئولیت و اس��تقالل وزرای
اروپایی پیدا نموده بود ،در سال 1275ق1858/.م .کارها را بین شش وزارتخانه تقسیم نمود .اما ،به
علت بی ثباتی شاه نسبت به اصالحات ،بی قانونی ،مشخص نبودن حدود اختیارات و وظایف ،فقدان
تشکیالت سازمانی ،ضعف مالی ،نبود شایسته ساالری ،و تداوم سنتهای اداری پیشین ،وزارتخانهها
بیثبات بودند .شاه چندین بار دیگر به نظا ِم صدر اعظمی روی آورد و بارها کارها را بین وزارتخانهها
تقسیم نمود که جز اسم بی مسمایی بیش نبود.
ب��ا وجود این ،مزیت اصلی این تغییرات در آن بود که نخبگان از فضای ایجاد ش��ده اس��تفاده
نموده و ضمن انتقاداتی که بر نظام حکومتی و دس��تگاه دیوانس��االری به صورت مس��تقیم و غیر
مس��تقیم داش��تند به ارائه اندیشههای نو درباره تعداد و ترکیب وزارتخانه ها با توجه به سطح آگاهی
خود پرداختند .هرچند دیدگاههای ارائه شده دارای تفاوتهایی بودند ،اما نکتۀ اساسی در همه آنها
توجه به تقسیم کارها بین وزارتخانه بود.
توجه به تقس��یم کار در وزارتخانهها به عنوان رأس س��ازمان اداری ،تدوین اندیش��ههای نو در
 .141اصیل.515 ،
 .142آدمیت و ناطق ،ص .474
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اصالح تش��کیالت اداری ،و تالش در ارائۀ ایدههای جدید به منظور کاهش رویۀ خودکامانه شاه در
ادارۀ امور ،به تدریج زمینه را برای طرح اندیشه تفکیک قوا و بروز انقالب مشروطیت فراهم آورد.
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ــــــــــ .صدرالتواریخ .تصحیح و تحشیه محمد مشیری .تهران :روزبهان.1357 ،
ــــــــــ .المآثر واآلثار .ج  .1به کوشش ایرج افشار .تهران :اساطیر.1363 ،
ــــــــــ .خلسه ( مشهور به خوابنامه ) .به کوشش محمود کتیرایی .تهران :توکا .1357 ،
ــــــــــ .روزنامه خاطرات .با مقدمه و فهارس از ایرج افشار .تهران :امیرکبیر.1389 ،
افضلالملک ،غالمحس��ین .افضل التواریخ .به تحقیق و کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سعدوندیان .تهران:
نشر تاریخ ایران.1361 ،
الگار ،حامد .میرزا ملکم خان .ترجمۀ متن جهانگیر عظیما .ترجمۀ حواشی مجید تفرشی .تهران :شرکت سهامی
انتشار با همکاری انتشارات مدرس.1396 ،
امینالدوله ،میرزا علی خان .خاطرات سیاسی .به کوشش حافظ فرمانفرمائیان .تهران :امیرکبیر.1370 ،
پوالک ،یاکوب ادوارد .سفرنامه (ایران و ایرانیان) .ترجمۀ کیکاووس جهانداری .تهران :خوارزمی.1361 ،
تاج السلطنه .خاطرات .مصحح منصوره اتحادیه .تهران :نشر تاریخ ایران.1361 ،
حقدار ،علی اصغر .میرزاملکم خان ناظم الدوله (نامه ها) .تهران :نشر چشمه.1389 ،
خان ملک ساس��انی  ،احمد .سیاس��تگران دوره قاجار .ج  .1تهران :انتشارات هدایت با همکاری انتشارات بابک،
.1338
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خور موجی ،محمد جعفر .حقایق اال خبار ناصری .محقق و مصحح حسین خدیو جم .تهران :زوار.1344 ،
دنی��س رایت .ایرانیان در میان انگلیس��ی ها .ترجمۀ کریم امامی .تهران :نش��ر نو با همکاری انتش��ارات زمینه،
.1365
دولت آبادی ،یحیی .حیات یحیی .ج  .1تهران :عطار.1371 ،
روزنامه ایران ،نمره ،141نمره  ،188نمره  ،197نمره  ، 325نمره .369
روزنامه دولت علیه ایران ،نمره  ، 618نمره .589
زرگری نژاد ،غالمحسین .رسائل سیاسی عصر قاجار .تهران :کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران.1380 ،
سیاح ،حاج محمدعلی .خاطرات ،به کوشش حمید سیاح و تصحیح سیف اهلل گلکار .تهران :امیرکبیر.1346 ،
س��ینکی ،حاج میرزا محمدخان مجدالملک .کشف الغرائب مشهور به (رس��اله مجدیه) .مقابله ،اکمال و تصحیح
متن ،تحریر حواشی و توضیحات از فضل اهلل گرگانی .تهران :اقبال.1358 ،
صبوری ،منوچهر .جامعه شناسی سازمان ها :بوروکراسی مدرن ایران .تهران :سخن.1380،
صفایی ،ابراهیم .اسناد نویافته .تهران :انتشارات بابک.1349 ،
ــــــــــ .برگ های تاریخ .تهران :انتشارات بابک.2535 ،
طالبوف ،عبد الرحیم .کتاب احمد .با مقدمه و حواشی باقر مؤمنی .تهران :انتشارات شبگیر.2536 ،
عینالس��لطنه ،قهرمان میرزا .روزنامه خاطرات .ج  .1به کوش��ش مس��عود سالور و ایرج افش��ار .تهران :اساطیر،
.1374
عیسوی ،چارلز .تاریخ اقتصادی ایران ( 1332 – 1215ه ق .).ترجمۀ یعقوب آژند .تهران :نشر گستره.1388 ،
فرهاد معتمد ،محمود .تاریخ روایط سیاسی ایران و عثمانی .تهران :ابن سینا ،بی تا.
فوروکاوا ،نوبویوش��ی .س��فرنامه ،ترجمۀ هاش��م رجب زاده و کینجی ئه اورا .تهران :انجمن آث��ار و مفاخر ملی،
.1384
فووریه ،ژوانس .س��ه س��ال در دربار ایران ( 1309 – 1306ق .).ترجمۀ عباس اقبال آشتیانی .تهران :نشر علمی،
.1385
قاجار ،جهانگیر میرزا .تاریخ نو .مصحح عباس اقبال آشتیانی .تهران  :نشر علم.1384،
کاتوزی��ان ،محم��د عل��ی .اقتصاد سیاس��ی ای��ران .ترجمۀ محم��د رضا نفیس��ی و کاظم عزیزی .تهران :نش��ر
مرکز.1390،
کرزن ،جرج ناتانیل .ایران و مسئله ایران .ترجمۀ علی جواهر کالم .تهران :انتشارات ابن سینا.1347 ،
ـــــــــ��ـ .ایران و قضی��ه ایران .ج .1ترجمۀ غالم علی وحید مازندرانی .تهران :انتش��ارات علمی و فرهنگی،
.1380
کرمانی ،ناظم االسالم .تاریخ بیداری ایرانیان .تهران :مؤسسه انتشارات امیرکبیر.1384 ،
کنت دوگوبینو .سه سال در ایران .ترجمۀ ذبیح اهلل منصوری .تهران :نگارستان کتاب.1385 ،
لسان الملک سپهر ،محمد تقی .ناسخ التواریخ .ج  .3به اهتمام جمشید کیانفر .تهران :اساطیر .1377 ،
محیط طباطبایی ،محمد .مجموعه آثار میرزاملکم خان .تهران :انتشارات علمی.1327 ،
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مستوفی ،عبداهلل .شرح زندگانی من .ج  .1تهران :انتشارات زوار.1371 ،
معیرالممالک ،دوس��تعلیخان .یادداش��ت هایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین ش��اه .تهران :نش��ر تاریخ ایران،
.1390
ملک آرا ،عباس میرزا .ش��رح حال عباس میرزا ملک آرا .بکوش��ش عبدالحس��ین نوایی و با مقدمه عباس اقبال
آشتیانی .تهران :بابک.2535 ،
ممتحنالدوله شقاقی ،میرزا مهدی خان .رجال وزارت خارجه در دوره ناصری و مظفری .به کوشش ایرج افشار.
تهران :اساطیر.1365 ،
ناطق ،هما .کارنامه فرهنگی فرنگی در ایران(.1837-1921م) .با مقدمه فریدون آدمیت .تهران :مؤسسه فرهنگی
هنری انتشاراتی معاصر پژوهان.1380 ،
ناظمالدوله ،میرزا ملکم خان ،روزنامه قانون .سال  ،1307نمره.2
نورایی ،فرشته .تحقیق در افکار میرزا ملکم خان ناظم الدوله .تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی با همکاری
مؤسسه انتشارات فرانکلین.1352 ،
هدایت ،حاج مهدیقلی مخبرالسلطنه .خاطرات و خطرات .تهران :زوار.1385 ،
هدای��ت ،رضاقل��ی خ��ان .روض��ة الصفای ناص��ری .ج .10ب��ه تصحیح و تحش��یه جمش��ید کیانف��ر .تهران:
اساطیر.1380،

