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تاریخ دریافت96/2/18 :
تاریخ ارسال96/8/7 :

چکیده

دوره ناصرالدین شاه از منظر اندیشه و کنش سیاسی دربردارنددة وضدییت

گذار از سلطنت مطلقه بده سدک

ددیدد اسدت ایدن دگرگدننی در قالد

ظهنر سنژههای ددید و طدر گداارة دولدت مددرو و دددایی دولدت از
دربددار هنیدددا شددد مسدد له ننشددرار ضاضددر در قالدد پرسددشهددای زیددر

صنرت بندی و طراضی میشند که گفرماو دولت مدرو در دوره ناصدری

چه بدند؟ گداارههدای ایدن گفرمداو بده کددام امدر ارددا مدیدهدد و چده
سنژههایی به بیاو گاارههای آو پرداخرند؟ اسرراتژیهای گفرماو چگننده
شکل گرفت و چه کردارهایی زمینه تدداوم گفرمداو را شدکل داد؟ مسدلم

است که ناصرالدین شاه در 1276ه ق در ضکمی شش وزیر را به ریاسدت
وزارتخانهها منصنب کرد که در برابر شاه مس نل بندند بیست و دو سدال
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این وزارتخانهها در ضدال ادادام و تغییدر بندندد و قدنانین ددیددی ننشدره

میشد تا اینکه شاه قاددار مرد ثر از سدفرهای فرند

در فرمدانی بده وزرا

اعالم کرد در هر قس از امنر دولت از دائی و کلمدی مخردار و مجازندد و

هر چه را وزرا صال بدانند شاه قادار فرامین آناو را مردود نخناهد کرد

این تغ ییر سخن در باب ضاکمیت و الگدنی اداره امدنر بده دربدار م ددود

نماند بلکه از وظایف پادشاه در برابر مردم ه سخن گفرده شدد هد زمداو

نیروهای ادرماعی از دمله مرفکراو ددید از قاننو و ملت سخن گفرندد و
نقد را به دربار کشاندند ایدن رخدداد بده میندای ندنعی گسسدت از وضد

پیشدین قابدل تفسددیر اسدت ،گسسددری کده در پدی شددکلگیدری گروهددی از

مرفکراو ددید و الکره با تغییر شینه سخنگفرن آناو دربارة دربار رخ داد و
نشانههای آو به دربار ه کشیده شد

واژههااا کلیااد
ناصرالدین شاه قادار

سددک

ددیددد ،عصددر گددذار ،کددارکرد دولددت،

 .1مقدمه

دوره ضکنمت ناصرالدینشاه (1264-1313ه ق) یکی از ادوار مهد تداریخ اندیشده سیاسدی

در ایددراو م سددنب مددیشددند کدده در خلددو مرددنو ادبیددات سیاسددی قدددی و ددیددد و تددال
کنشگراو فکری و نخکگاو دولری در تندیه و ت لیل منشد ضدو ضکمراندی عصدری فیّدال و
بانشاط را رق زده است مس له ننشرار ضاضر این است که طدر گفرمداو دولدت مددرو در
دوره ناصرالدین شاه چگننه و مر ثر از چه مؤلفههایی در قدک

و بسد مفهدنمی -عملیداتی

قرار داشت؟ در بررسی پیشینه منضنعی ننشرار ضاضر مدیتدناو بده بررسدی برخدی منداب و
ت قیقات ددید پرداخت که بخش قابل تندهی از آنهدا بدا م دنر بررسدی دگرگدننیهدای
سازماو اداری و برخی چالشهای رخداده در ساخت قدرت عصر ناصری ننشدره شددهاندد
برخی از م ققاو نیا به منظنر تقنیت ادبیات ب ث در خصنص مسائل قددرت سیاسدی ایدن
مقط مه تاریخی ه به ت لیف و ه به تص یح رسالههای سیاسی این ضنزه اقدام کردهاندد
که کارهای مه و اثربخشدی در تراید

مخاطکداو بده درر روایدت تداریخ از دروو منداب
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اندیشه سیاسی ،اندرزنامهها و رسالهها به شمار میروند با این ضدال ،در ترکّد و بررسدیهدای
انجامشده ت قیو مسرقلی در این عرصه و با م نریت مس له ننشرار ضاضدر صدنرت نگرفرده
است
 .2عناصر تداوم الگو
(مرحله اوّل)

 .1-2زمیندار

سنتی حکمرانی در عصر ناصرالدینشاه قاجار

به مثابه مؤلفه مهم در بازتولید الگو

مس له اصلی در این خصنص ابرنا وده اال

سنّتی حکمرانی

مالکیدت اراضدی بدر مالکیدت دولردی و طدر

پادشاه به مثابه بارگ ترین ملمار زمدین بدند مسد له زمیندداری بدر الگدنی زیسدت فدردی-
ادرماعی و عدم شکلگیری طکقات مسرقل ادرماعی اثرگدذار بدند کده بده ننبد خدند مدان
مهمی در مسیر رشد سرمایهداری و رقابریشدو امنر اقرصادی شد در نهایت ،مجمنعد ایدن
عنامل در بازتنلید وض پیشینی در ساخرار قدرت سیاسی عصر ناصرالدین شاه نقش مهمدی
ایفا میکردند علمداری در این خصنص میننیسد« :کار بر روی زمین و کشاورزی بندا بده
م دودیت مناب آبی به مدیریت آب نیاز داشت کده ایدن امدر بده افداایش نقدش دولدت در
ساماندهی و ت مین مناب آبی منجر میگردیدد» (علمدداری )243 :1380،تمرکدا قددرت در
دست پادشاه مطلقه براساس نن زمینداری و مس له دامیه ک آب در دوره ناصری همچنداو
ادامه یافت و این مؤلفه در بازتنلید و ت کی سازوکارهای مناسکات قدرت سیاسی با دامیده
نقش بیبدیلی داشت علیرا تغییرات پنسرهای در وضد مالکیدت و گدذار آو از الگدنی
مالکیت فردی پادشاه به سنی طر مالکیت اربابی ،همناره ننعی وابسرگی ارباباو به شاه بده
عنناو بارگزمیندار ودند داشره است این امر بده تدداوم و تنسدیه الگدنی کشدت دمیدی
دهقاناو(بُنه) و دخالت زمینداراو در تجارت منجر میشد که مان مهمی در راه شکلگیری
بنرژوازی و صنیرگراو ددید در عصر ناصری بنده اسدت در واقد  ،بدا تندده بده تصداض
امنر از سنی دولت و اشراف پادشاه بر ساخرارهای ادرماعی -سیاسی در ایراو «فیالیتهای
تجارتی اخرصاص به تجّار نداشت و در ان صار آناو نکند بلکه فرمانروایاو و ضکام و عمّدال
دینانی نیا به داد و سرد میپرداخرند» (اشرف )26 :1359 ،در دوره ناصری شاهد تداوم این
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مس له هسری که همچنو ادوار گذشره خاندداو شداهی ،دربدار و مد منراو عدالیرتکد ادارید
نظامی اصلیترین یا بارگترین زمینداراو ممال

م روسه هسرند (اعرمادالسلطنه)32 :1345 ،

تداوم سه مؤلفه مندند در عرص اقرصاد سنری از دمله شینه تنلید ،مالکیت مشدروط ،و

تداوم ضضنر دهقاناو نقش مهمی در بازتنلیدد دایگداه پادشداه در رأس هدرم قددرت عصدر

ناصری داشره است در واقد  ،تداریخ اقرصدادی ایدراو دوره ناصدرالدین شداه تکیدینگدر ایدن
رویکرد است که وده اصلی مناسکات تنلیدی بر عددم امنیدت مالکیدت خصنصدی و مؤلفده

مه تنلید یینی زمین اسرنار بند که بازتاب ایدن مسد له بده شدکل تصدرف مشدروط زمدین و

منرهیشدو همه فرایند تنلید به خناست و اراده مسرکده پادشاه نمایاو بند در چنین شدرایطی

بددند کدده سددرمایه در ایددراو مندددندیری مسددرقل از زمددین و مالیددات بددر آو پیدددا نکددرد

(وطنخناه )146-149 :1380،از سنی دیگدر ،وضدییت دغرافیدای طکییدی و ویژگدیهدای
اقلی سرزمینی نیاز مسرمر امر تنلید را به آبیاری مصننعی ت کی بخشیده بند که در نهایدت

به ضرورت دخالت ساخت قدرت در تنسی انرقال مناب م دود آب به شهرها و روسدراها و

زمینهای زراعی منجر میگردید پراکندگی مناب م دود آبی به دنکال خند بده پراکنددگی

ادرماعات و عدم تنسیه امکانات ارتکاطی بر منان رشد اقرصاد منلمد مدیافداود پراکنددگی

ادرماعات در تضییف امنیت سیاسی -ادرماعی و عدم شکلگیری رو دمیی نقشآفدرین

بند به گننهای که دمییت دارالخالفه تهراو در زماو ضضدنر و ایکدت پادشداه قاددار بدا و
پایین میشد (سیف)165 :1380 ،

در گفرماو ضکنمتمندی سلطاو ،که در دوره ناصری همچناو زیست فکدری د سیاسدی

داشت ،پادشاه به عنناو قکله عال و ظلماهلل از ضاکمیت مطلقه برخنردار بدند (اماندت:1382 ،
 )37-37این واقییت تاریخی پیامد وضییری از ضیات اقرصدادی د ادرمداعی بدند کده در آو
کسی در برابر پادشاه صاض

مال نکند و دداو کسدی نیدا در امداو نکدند ایدن مسد ل مهد و

ت کی کنندة وض پیشینِ ساخرار قدرت ضردی در مدنرد میدرزا تقدیخداو امیرککیدر صد ت

داشت که علیرا دورهای از قدرت و نفنذ فراواو ،مقرنل گردید و وقن این رخدادِ تلدخ

تدداریخی از نشددانههددای مشددخ

در ت ییددد نام دددود بددندو قدددرت ناصددرالدین شدداه اسددت

روایتپردازی ناظراو خاردی در این خصنص نیا قابل تنده است به گننهای کده دروویدل

میننیسد « :مرگ و زنددگی افدراد بده دسدت پادشداه ایدراو اسدت بددوو هدی م اکمدهای
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تدرین

میتناند م کنم کند و میتناند هرگاه که بخناهد مال و امنالشاو را بدوو کنچد

تندهی به مس له ضو و ضقنق ضدک کندد و ایدن مسد له مخصنصدا در مدناقیی کده شدخ
ثروتمندی بمیرد صادق است» او همچنین آورده است « :فرمانده نظدامی ایالدت االد

پخش شاییهای مکنی بر شکسدت ارتدش در ید

دند

بده

فرضدی دامدن مدیزندد تدا تجّدار را

سرکیسه کند به آنها دسرنر میدهد مغازهها را تیطیل کنند چنو مدیداندد کده تجدار بدا
هدایای قابل تنده و رشنه به سرااش آمده و از او برای باز کدردو مغدازههدا کسد

اددازه

خناهنددد کددرد» (دروویددل )89-90 :1387،در چنددین شددرایطی ،مهد تددرین عامددل بازدارندددة
پیشرفت مس له عدم امنیت مال و داو بند زیرا هی کس برای تنلید آنچه که ل ظهای دیگدر
ممکددن اسددت از او بازسددرانند ،فیالیددت نخناهددد کددرد بنددا بدده روایددت اعرمادالسددلطنه وقرددی
ناصددرالدین شدداه از مددرگ شددخ

ثروتمندددی در ایرالیددا بدداخکر مددیش دد بدده ایددن صددنرت

عکسالیمل نشاو میداد «افسنس که در ایراو نکند که ظلالسلطاو و صاض دیدناو و ایدره
او را اارت کنند» (اعرمادالسلطنه463: 1345 ،و )474

 .2-2روایت مُورّخانه از جایگاه ساختار قدرت سیاسی
دادههای مندند در مناب تاریخنگاری و روایتپردازی مناب رسمی از مفهدنم پادشداهی در

دوره قادار و بهویژه عصر ناصری نیا بیانگر بازتاب مؤلفههای تداوم سداخرار پیشدین و الکرده

طر برخی مفاهی ددید در دروو آو است در واق  ،اندیشه سیاسی منرخاو عصر ناصری

االکا به تداوم گفرماو و ساخرار مندندِ قدرت سیاسی باورمند بند اما در عین ضال برخدی از
منرخاو این دوره در دهت عینیتبخشیدو به تاریخ واقیی و تدال

بدرای دائدینگدری در

تاریخ به تنسیه دانش و مناب ت قیو خند و طر ضرورت اقرکداسِ نگدر

همت گماردند ظهنر این نگر

نقادانده بده امدنر

تاریخنگارانه باعث گردید که علدیراد ظهدنر منرخداو

باورمند به الگنی وقای نگری و سالنگداری ،سدیر ضرکدت تداریخنگداری بده سدنی ت دنل

تدریجی گام بردارد شاهااده قاداری دهانگیرمیرزا در روایتپردازی خدند از رخددادهای

تاریخی 1240-1266ه ق در خصنص تصمی گیدریهدای دوره دند

بدا روسدیه تدااری و

ردال عصر م مدشاه از زبانی انرقدادی اسدرفاده کدرده و ضردی از ضضدنر افدراد بددخناه در

رأس امنر در دوره فر یلیشاه سخن آورده کده ایدن امدر ندنعی انرقداد بده وضد ندامطلنب
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گفرماو پیشین است و در روایت مؤلدف طدر نظدام ددیددی در تداریخننیسدی و هد نقدد

ساخرار قدرت مشهند میباشد ،به گننهای که به دسرنر م مدشاه نابیندا شدد دهدانگیرمیرزا
در طر نظام ددید بر ضرورت اخذ ماهیت آوکده همداو مغدا و بداطن نظدام ددیدد اسدت

ت کید دارد او نظام ددید را مکرنی بر نظ و سلسلهمرات

نظامی و تیریف ددیدد از سدهاه و

ارتش و سرباز شناخره است و میننیسد« :سرباز در نظام ددید ضافظ مردم و مملکت اسدت
نه اارتگر امنال و دارایی مردم» او در این مکاضث تا دایی پدیش رفرده کده ضردی از مفهدنم

دمهنریخناهی نام برده است (دهدانگیرمیرزا190 :1327 ،دد317؛ قددیمی قیدداری:1393،
 )117-116همچنددین دهددانگیرمیرزا بددا کاربسددت زبدداو انرقددادی خطدداب بدده کددنشهددای

ضدننگرایی م مدشاه و ضاج میرزا آقاسی ،میکنشد گفرمداو قددرت و الگدنی مناسدکات

سیاسی را نقد کند سایر منرخاو دوره ناصری به مناسکتهای تداریخی سدیی در ارائده فهد

خند از الگنهای ددید ضکمرانی در دنیای اروپا داشرهاند؛ برای مثال لساوالمل
از سنی ناصرالدینشاه مکلمف به نگار

سههر کده

ناسخالرناریخ شد ،سیی بر تضییف مقام نظامهدای

ددید از دمله دمهنری داشره و در ب ث مربنط به تیلیل و ت لیل شکسدت انگلیسدیهدا از
افاانه این مس له را مر ثر از تفاوت الگنی دولت دمهنریه با نظام سیاسی پادشاهی برشدمرده
است و در نهایت به ارد یت الگنی سیاسی پادشاهی بر ساخت قددرت دمهدنری تمرکدا

مینماید (سههر )789-788 /2 : 1377،اعرضادالسلطنه به عنناو منرخی که در دارالشدنرای
ککری و مجلس دربار عضن بنده و ملرام رکداب ناصدرالدین شداه در سدفرهای فرند

و در

و یات م روسه عهدهدار رس تنظیمات ضسنه است از نگرشی بیندابین برخدنردار اسدت او

ه در انرشار روزنامجات ددید که عناوینی بسیار ددید دارند همچنو روزنامده ملمدت سدنیه

ایراو ،ملمری ،علمیه دولت علمیه ایراو نقش اصلی دارد و ه در بردسرهسازی رویکدرد دیندی
به ساخرار قدرت سه قابل تندهی ایفا کرده است او در روایتپردازی خدند از تداریخ بده

هنیت ایرانی صکغهای دینی بخشیده است ،با ایدن ضدال هد زمداو از تخدت پیشدداد و کداله
کیقکدداد و درفددش کاویددانی بهددره مددیگیددرد نقطدده اوج نگدداه دینددی او ،در روایددرش از مقددام
پادشاهی انیکاس یافره است که میننیسد« :پادشهی که مددت سدی و نده سدال و پدنم مداه و

ننزده روز به ت یید ربّانی و گدر د

آسدمانی بدر تخدت کیدانی قددم نهداد و سدر را بده افسدر

دهانکددانی زینددت داد فرمدداو عدددل و داد بدده اطددراف و اکندداف ایددراو مددیگسددرراند»
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(اعرضادالسلطنه 69 :1370،و  )424رضاقلی خاو هدایت مدنرخ دیگدری در عصدر ناصدری
است که به صراضت ضمن طر اندیشه سیاسی خند بر منضد قاطیانده خدند در ضقانیدت و

اصالت گفرماو پادشاهم نر ت کید ورزیده و اینکه خداوند نظ و اسرناری دهاو را به خلفدا

و دانشیناو خند واگذار کرده و خالفت درداتی دارد کده پیدامکراو خلفدای عظمدی و مقدام

ظلاللمهی مخصنص پادشاهاو عادل است (هدایت)8175 /15 :1380 ،

 .3-2تداوم تمرکز و تسلط دربار و نقش آن در بازساز الگو حکومت متمرکز

دربار به عنناو مرکا تجمی شاهاادگاو و ردال در دوره ناصرالدین شاه نه فق نقش مهمی

در دلددنگیری از دگرگددننی اساسددی مناسددکات قدددرت داشددره بلکدده کلیدده تشددکیالت و
سازماوهای مربنط به ساخرار قدرت مطلقه را با م نریت مقام پادشداهی ضفدظ کدرده بدند
دربار به عنناو الگنیی از شکنه و عظمت قدرت سیاسی ،مرکدا ثقدل شدهر و شهرنشدینی در
پایرخت بنده و از اخریارات مطلقه در اعمال نظر در عرصدههدای مخرلدف مالیداتی ،سیاسدی،
نظامی و فرهنگی برخنردار بند دربار به عنناو پیگیر دسرنرهای پادشاه قادار به ابدال آنهدا
به مثابه قاننو ضرمی و زما درا عمل مدیکدرد و در عرصده مدالی بده صدرف هایندههدای
هنگفت در ضفظ شکنه بافت ارگ ضکنمری و نظارت بر مناسکات دامیه از طریدو انرصداب
نمایندگانی در بازار و مسجد مدیپرداخدت در دروو دربدار تربیدت شداهاادگاو بدرای اداره
امنر آینده در سطن مخرلفِ پادشاهی و دانشینی شاه ،ضکمراندی ایدا ت بدارگ ،و بدا
هدف ت کی مکانی سلطنت صنرت میگرفت و امری رایم بند دربار عصر ناصری نسدکت
بدده ادوار پددیش از خددند از کددارکرد ددیددد در تنسددیه فراینددد مرمدددوشدددو و م لددی بددرای
دگرگننی سک
گرو

زیست ادرماعی از طریو ترویم الگنهای آمنزشی ددید ،سک

زندگی،

به اباارهای مدرو همچنو عکاسی و برخدنردار بدنده و نقدش پیشدگامی خدند را

ضفظ کرده بند از این منظر بدند کده برخدی شداهاادگاو در دربدار ناصدری از راهکارهدای
مدرو برای ضل مسائل مخرلف ادرماعی ،فرهنگی و سیاسی اسرقکال مدیکردندد و در زمدره
نخکگاوِ دولری مدرو ،آگاه و روشنبین قرار داشرند دربار ناصری شاهد خروج ناصدرالدین
شاه به عنناو اولین پادشاه قادار از ایراو و سفرهای سهگانه او به اروپا بدرای مشداهده وضد
دنیای ددید بند ،با این ضال و علیرا تغییرات قابدلتندده در کدارکرد دربدار ناصدری در
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قیاس با نمننه ادوار پیشین ،این دربار در شرای مخرلف تاریخی در ت کدی مکدانی سدلطنت
براساس الگنی سنری آو کنشا بند در گفرماو پادشاهمداری که در عصر ناصرالدین شاه به
عنناو الگدنی مسدل عمدل مدیکدرد ،آنچده او را بدر دیگدراو مایدت و برتدری مدیبخشدید
برخنرداری از فرهایادی بدند ،کده ایدن ابداار ویدژه در اِعمدال فرمدانروایی نقدش مهمدی در
مشروعیت بخشی دینی به پادشاه و ارتقا او به دایگاه اولیا مر و پاسدار عامه ایفا مدیکدرد؛
همچنو ادوار گذشره پادشاه میتنانست سیاستکردو مرجاوزاو و کنبیدو سرِ آناو با گدرز
گراو را برای ایجاد امنیت به مثابه اصلیترین رسالت قدرت سنری پادشاهاو عملی نماید
دربار ناصرالدینشاه بدا تنسدیه و بسدی کدردو نظدام دیدناوسدا ری گذشدره و در دوره
تغییرگرایی ضمن بازتنلید مناسدکات گذشدره در قالد

سداخرار ندن ،نقدش مهمدی در تدداوم

الگنی پیشین ماهیت قدرت ایفا مدیکدرد تدداخل میداو ضددود دربدار و دیدناوسدا ری از
مسائلی بند که در دوره ناصرالدین شاه به تنسدیه نقدش ان صداری دربدار در امدنر مخرلدف
دولری نیا منجر شد در دروو دربار تیداد فراوانی از خدمرکاراو و ننکراو ،ردال و میرزاها
ودند داشت که بر پیچیدگی نقشها افاوده بند و هرکدام با مفرخر شدو به لقکدی سدیی بدر
آو داشرند که منقییت و مقام خدند را بده رخ دیگدراو بکشدند یکدی از م نرهدای پیچیددة
دربار که به آو اشاره شد مس له ه زمانیِ قرار گرفرن پادشاه در رأس دربار و در عدین ضدال
ت دید قدرت او و تضییف و گاه سل

آزادی عمل او در نریجه رواب و مناسدکات پیچیدده

قدرت و رقابت مقامات درباری بند در چنین شرایطی که مناسکات منفی تشدید میگردیدد
ناصرالدین شاه در منض انفیال ه قرار میگرفت در این شرای  ،زباو انرقاد رسالهننیسداو
سیاسی گشنده و برخی از این ننیسندگاو از مس له پرننساوبندو مناسکات درباریداو و آثدار
آو بر عدم ثکات سیاسی و الگنی تصدمی گیدری پادشداه و رددال سدخن آوردهاندد رقابدت
ردال دربار در بسیاری از مناق به ضسادت در میاو فرزنداو آناو منجر میشد و بر وخامدت
اوضا میافاود مجمنعه این کنش و واکدنشهدای رخداده در دربدار بده مثابده عدالیتدرین
ساخرار قدرت سیاسیِ عصر ناصری ،تداوم گفرماو سنری از مناسدکات بدین قددرت سیاسدی د
گروه مردماو را ت کی میبخشید و این امر علیراد همده تدال
مسیر دگرگننی و هاینههای فراواو آو صنرت میگرفت

کنشدندگاو ضرکدت در

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 17 /

 .3توأمانی و تداوم دو گفتمان در باب تلقی از پادشاه در عصر ناصر
(مرحله دوّم)

در دوره ناصری از چند منظر شاهد بازتنلید یا تدداوم تلقدی سدنری از مقدام پادشداه بده مثابده

ظلماهلل هسری  :اوّل آوکه ،در این تلقی مس له فرهایادی پادشاه قادار را مجاای از سایر ابنای
بشر بلکه واسطه منهکت الهی قرار داده است قاوینی صاض

رساله قاننو علیرا رویکرد

نقمادانه به مناسکات ضکمراو د رعیت ،نقش مهمی در بازتنلیدد روایداتی دارد کده ضاصدل آو
بازآفرینی منش سنری تنلید ضو برای پادشاه است قاوینی با قل فرسایی خند و طر مفاهی
و واژگاو سیی بر آو دارد که دست کنتاهقامراو دایره امکاو(رعایدا و مردمداو) را از طریدو
واسطهای به نام ظلماهلل علی المهد و ا رض به دروازه قدم برسداند او در ایدن روایدت خدند
میرقد است که رعایا« ،ضییفانی بیچاره و از همه دا آواره بندهاندد کده بدا ندنر شدهند بدرای
رفاهیت بندگاو دناب اضدیت از دریدای رضمدت خدند در وددند ذی وددند ظدلاهلل پرتدن
افکنده» است و برای این رضمدت بایدد «شدکرا بالانقضدا » باشدند (قاویندی )32 :1370،امّدا
قاوینی در قکدال کنشدگری و کدارکرد سداخت دولدت و دسدرگاه اداری از نگرشدی نقادانده
برخنردار است و منارد مریددی از آسی شناسی عملکرد ساخت قدرت را مطر میسازد
در علتیابی این رویکرد دوگانه و ترکیکی قاوینی از مس له ساخرار قددرت ،مدیتدناو قدرار
گرفرن او در شرای گذار به وض ددید به مثابه ی

رسالهننیس سیاسی را در ارائده چندین

خنانشهای دوگانهای قابل طدر دانسدت در رویکدرد سدنری بده سداخت دولدت و قددرت
سیاسی اساسا دایگاه سلطنت یا پادشاهی در اندرزنامههدای گذشدره در مردنو و رسدالههدای
سیاسی و انرقادی بازتاب پیدا کرده است
روایت دیگری که از منش ضوم سلطنت با تلقی سنری عصر ناصری سخن بده میداو آورده
اسددت نگددر

نخکگدداو دولرددی همچددنو اعرمادالسددلطنه اسددت الکردده بددا بررسددی آثددار و آرا

م مدضسن خاو اعرمادالسلطنه به مثابده ید
رویکرد او به مس ل منش ضو ،دوگانه و مرناق

نخکده دولردی و مدنرخ مدیتدناو دریافدت کده
اسدت؛ در واقد  ،در بررسدی علدتشدناخری

این امر باید سه سنخشناسی مرفاوت از ت لیفات و کارهای فکری اعرمادالسلطنه ارائده داد از
ی

سن ،بخشی از آثار او در فضای تاریخنگاری رسمی سیی در تندیه و مشروعیتبخشی
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به الگنی سنری سلطنت ناصرالدین شاه داشره اسدت در ایدن راسدرا برخدی ننشدرههدای او از

دمله تاریخ منرظ ناصری و قابل طر هسرند از دیگر سن ،در بررسدی خنابنامده بدا سدنخ

دیگری از زباو و ذهنیت سیاسی در آثار اعرمادالسلطنه مناده هسدری  ،زیدرا در ایدن ندن از
ادبیات سیاسی او سیی بر آو دارد تا ضمن مصننیتبخشیدو به مقدام پادشداهی ،زبداو انرقداد

خند را به سدایر ادداا هی دت ضاکمده بچرخاندد و در ایدن میداو رویکدرد نقاداند او مرندده
صدراعظ های قادار شد وی مس نلیت آناو را در خرابی اوضا ایراو یادآور شده و بدرای
آناو در عال خناب دادگاهی تشکیل میدهد و دادِ مُل

را میسراند او در خلسده از تیکیدر

سددلطاو بددهمثابدده سددای یدداداو اسددرفاده کددرده اسددت (اعرمادالسددلطنه )42 :1357 ،رویدد
اعرمادالسددلطنه در صدددرالرناریخ نیددا بدده همددین گنندده اسددت کدده ضددمن م اکمدده یددازده
صدراعظ (از ابردای قادار تا پایاو عصر ناصری) سیی بر القا مسد نلیت عقد مانددگی بده
مقام صدراعظ و مکرما کردو مقدام شداه دارد (اعرمادالسدلطنه )6-7 :1349 ،الگدنی سدنم از
نگددر

اعرمادالسددلطنه بدده سددداخرار قدددرت را مددیتدددناو در یادداشددتهددای روزانددده و

خاطراتنگاری او ردیابی کرد که برعکس دو رویکرد اول در آنجا سیی در انرقدادات تندد
از پادشاه قادار ،بیارادگی او در پیشکرد اهداف ترقیدنیانه و همچنین نقد سداخرار قددرت
را از رأس آو ،که ناصرالدین شاه را دربر میگیرد ،آااز میکند بنابراین ،در تلقمدی نقمادانده
نخکگاو ضاضر در ساخرار قدرت در واق با سه شخصیت یدا سده الگدنی ادبیدات سیاسدی از
اعرمادالسلطنه مناده هسری که در نن خند ک نظیر است و میتناو نقش فضدای سیاسدی و
تاریخیای را که روایتگر در آو ضضنر داشره در این چندگننهننیسی ،داوری و قضداوت
نسکت به ساخت قدرت مؤثر دانست
 .4عناصر جدید در طرح گفتمان دولت مدرن در دوره ناصر
(مرحله سوّم)

مناردی که میتناو آنها را به مثابه ننعی گذار ،ولن کنتاهمدت و م دود ،از الگنی اقردار

سنری به وض ددید در عصر ناصری تلقی کرد واگذاری وظایف و مؤلفههای اقردار سدنری
از سنی ناصرالدین شاه بده سداخرارهای اداری و بنروکراتید

در مراضدل مخرلدف ضیدات

سیاسی او ،و در نریج منادهه با دنیای ددید و یا از طریو تجدد دیداری در عصر امیرککیدر
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و سههسا ر بند وظایف و مس نلیتهای کالسی

پادشاه که شدامل وضد قدنانین ،اددرای

قاننو ،و قضاوت بند در دورة ناصرالدینشاه از طریو ایجاد وزارتخانهها به واگذاری نسدکی
اخریارات به مراکا و نهادهای ددید اقدام شد از سنی دیگدر ،بدا تقنیدت مفداهی ددیدد و
اشاعه آنها در دامیه ایراو شاهد ننعی گدرایش نسدکی در گدروههدای فیدال ادرمداعی بدرای
تیریف مفاهی مدرنی همچنو ضنزه عمنمی ،قاننو ،ضدو شدهروندی و عددالت هسدری در
این میاو الگنی طالکنف و میرزاملک خاو بیش از سایرین در تنسیه مفاهی ددید اثرگدذار
بنده است همچنین ،مکانی مشروعیت سیاسی ،بهویژه پس از نهضت تنکاکن ،از الگنی سدنمری
د عاطفی خند به سنی طر الگنهای مشروعیتبخش ددیدی همچنو عقالنیت و اسدرقرار
قاننو دچار دگرگننی در وض پیشین گردید و با ترور ناصرالدین شاه اساسا تابنی سدلطنت
و اعمال قدرت براساس سنمتهای پیشین ضکمراندی بدهشددت تضدییف گردیدد و وضدییت
دامیه و افکار عمنمی در طر مناسکات خند با ساخرار قدرت به وضدیی رسدید کده هرگدا
قابل بازگشت به پیش از ترور ناصرالدین شاه و نهضت تنکاکن نکند مفهدنم «منداف عمنمیده»
پس از نهضت تنکاکن در 1309ه ق تنسیه یافت و رویارویی دولت د ملدت را تشددید کدرد
برخی از مناب وقن این رخداد مه را به مثابه بیداری ضسّیات ملمت تلقدی کدردهاندد کده بده
سلطنت ایراو میلنم کرد که مردماو بهضدّی از رشد رسیدهاند و وقت آو رسیده که ضقدنق
آناو را به خندشاو واگذارد (آدمیت )139 ،77 ،61 :1360،این امر به میندای پیشدکرد امدنر
در مسیری رو به دلدن و بده نفد ضدنزه عمدنمی قابدل تفسدیر اسدت امیرککیدر در نامدهای بده
ناصرالدینشاه ضمن طر وظایف پادشاه ،بر ضو مردم ت کید دارد و میننیسدد « :بده ایدن
طفرهها و امروز و فردا کردو و از کار گریخرن در ایراو بده ایدن هرزگدی ضکمدا نمدیتدناو
ضکنمت کرد اگر میخناهید سلطنت کنید بس اهلل چرا طفره میزنید؟ هر روز از ضال
شهر چرا خکردار نمیشنید که چه واق میشند؟ و بید از اسر ضار چه ضک میفرمایند از
در خانه و مردم و اوضا و یات چه خکر میشند و چه ضک میفرمایند؟ انرخانه و تدنپی
که باید به اسررآباد برود رفت یا نه؟ بنده ناخنشد و گیدرم هدی خدنب نشددم شدما نکایدد
دست از کار خند بردارید؟ » (آدمیت )653 :1348 ،این مکاضث و طر مسائل بیدانگر بده
چالش کشیدهشدو تدریجی عقالنیت و الگنی ضکمرانی فیّال و مسل در مناسکات قددرت
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بند که بر ضو و ضقنق مردم نسکت به ضکمراناو ص ه مدیگدذارد در مَفصَدلبنددی سدک
ددید منضن تنزی قدرت از اهمیت زیادی برخنردار بنده اسدت ،بدهگنندهایکده اصدنل
اساسددی آو را طددر «ضددرورت تنزیدد قدددرت از طریددو تفکیدد
«منسددنخکددردو عقالنیددت پیشددین و ارائ ده سددک

و تقسددی کارهددا»،

ددیدددی از ضکمرانددی فراتددر از دربددار»،

«بردسرهسازی نقدش نیروهدای منفیدل رعیدت» ،و «طدر منضدن اقرصداد قددرت»را شدامل
میشد این رویکردها نه صرفا در رسالههای سیاسی بلکه در عقالنیت ددید انغکداس یافرده
بند از سال 1276ه ق نیا با شکلگیدری مجلدس مصدل تخانده و تصدنی
تددال

قدنانین ددیدد،

بددرای مدددیریت ب ددراوهددای طکییددی از دملدده بیمارهددای مسددری و ق طددیهددا بیددانگر

شکسرهشدو تلقی پیشین از مفهنم رعیت و طر تدریجی مینایی ددیدد بدرای آو در کندار
سک

ددید ضکمرانی بند در این خصنص ،میرزاضسین سههسا ر میننیسد« :هر عصدری

مقرضی ی

نن ارادهای است و اگر از او افلت شند مند

ندامت خناهد گردید وکدال

و اولیای دولری مثل طکیکی می مانند که بده اقرضدای اضدنال ینمیده مدری

بایدد دوا بدهندد

وکال و اولیای دولری شکاهت به میلمی دارند که تربیت اطفال مریدد بده اماندت آنهدا سدهرده
شده باشد» (آدمیت )139 :1351 ،او ضکنمت را به الگنی «طکید » و «میلد » بدرای دامیده
تشکیه کرده و وظایف آو را برشمرده است سههسا ر ت کید دارد کده از ایدن پدس بارگداو
ملت باید خیا ت کهنه و مندرس را کنار گذاشره سک

ددید ملل تربیدتشدده را پیشدنهاد

خند سازند (هماو)155 ،
 .1-4ارتقاء مفهوم وطن به مثابه دالّ مرکز توسعه و آبادانی در گفتمان مدرن

در گفرماو سنری میتناو ضمن نشانهشناسی مفاهی و میانی ،به ایدن مهد دسدت یافدت کده
پادشاه به مثابه مرکا ثقل هنیت دغرافیای سیاسدی و سدرزمینی بردسدره شدده اسدت از ایدن
منظر مناب مخرلف با طر مفهنم ممال

م روسه در تقنیت این پیشفرض کنشیدهاند که

پادشاه نقش کلیدی را در ضفظ انسجام سرزمینی و هنیت یکهارچه سنری ایفا میکدرده و از
ممال

ت ت امر ضراست مینمنده است اما از دوره ناصری شاهد پررن

شدو مفداهیمی

هسری که بر آو است تا هنیت سرزمینی را بر مفاهیمی ننظهنر همچنو وطن ،ملت ،ایدراو،
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و اسرنار گرداند بخش مهمی از این مفاهی اگرچه از دنیای بیرونی و براساس زمیندههدای
ت ن ت ادرماعی -تاریخی آناو خلو شدهاندد امدا در ایدراو ایدن دوره مفداهی بدار میندایی
مییابند که بیشرر مر ثر از اسطنرهها ،تناریخ ،دین و فرهن

شییی د ایرانی شدهاندد بخشدی

از بازتیریف مفاهی بدا مرادیده بده تدناریخ بسدیار دور از سدرزمین ایدرا ِو عصدر کیدنمرو و
دمشددید سددخن مددیگنیددد و برخددی دیگددر از مُفسّددراو مفدداهی ددیددد برآننددد تددا تیددابیری
زیستشناخری 1از مفهنم وطن ارائه دهند و برای آو پیکر مادرانهای تصنیر و ترسی نمایند

در واق  ،در این خنانش ددید از مفاهی و بازخنانی عناصر هنیت سدرزمینی نقدش وطدن و
گروه مردمداو تدا ضددّ قابدل تدندهی ارتقدا یافدت و برخدی بیمداریهدا همچدنو سدرمگری،
رشنهگیری ،اسرکداد ،سن اخالق و فساد روسا ،که عمدتا از سنی سداخرار قددرت بدر بددو
بیمار وطن عارض شده ،به ناتنانی مادر وطن ،کاهش دمییدت ،تسدلی رعایدا و ممالد

بده

دول ادنکیه و تهیشدو ایراو از ضس و ضرکت منجر گردیده است (روزنامده ضکدل المردین،
 17ربی النل1325ه ق )2 ،در این رخداد در نریجه تیدامالت فرهنگدی بدا هندد و فرند

از

قرو سدیاده قمدری زمیندههدای شدکلگیدری و بدازخنانی مفهدنم ایدراو ،وطدن و ملدت در
روایتپردازی منرخاو و رویکرد گفرماو سیاسی به ودند آمدد در ایدن بدازپردازی کده از
طریو دمیدو دانی تازه بر کالکد اسطنرهها و تدناریخ گذشدره و همچندین انرقدال مفداهی ندن
انجام میپذیرفت گذشرههای خامن

و فرامن شدة باسرانی ایراو در مینابخشی ددیدد بده

مفاهی نن به ایفدای نقدش پرداخرندد« :در ایدن گذشدره ننسداخره کیدنمرو انسداو نخسدرین و
آاازین پادشاه بشر ،مادر نظریهپرداز آزادی و برابری ،کاوه آهنگر بنیاوگذار دنکشهای
ملمی ،و اننشیرواو پادشاهی عدلپرور و مشدروطهمسدل

برشدمرده شددند»(تدنکلی طرقدی،

 )9 :1382مجمنع این عنامل نقش مهمی در تقنیت مفاهی سرزمینم نر و مردممددار بده
مثابه عامل قنامبخش هنیت سرزمینی داشره است که دسراورد نهدایی آو ،تضدییف دایگداه
پادشاه به مثابه نقطه کانننی هنیت سرزمینی و تدال

بدرای گدذار از گفرمدانی بدند کده دالم

مرکای آو ،ودند پادشداه در نظدر گرفرده شدده بده سدنی خلدو گفرمدانی بدند کده مفداهی
ننپدیدی چنو وطن ،کشنر ایراو ،سرزمین ایراو ،و ملت را برای ایجاد ساخراری ددید در
1. Biological Concept
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مناسکات دولت -ملت طراضی میکرد این روند نه به شکلی مسرمر و پینسره امدا در نهایدت
و بهتدریم به گننهای پیش رفدت کده در منداب تداریخنگداری و رسدالههدای انرقدادی عصدر
ناصرالدین شاه شاهد آو هسری که ذکر مس له اضنال ایدراو بدر روایدتپدردازی منرخداو از
پادشاه افاوده شد و از دردهای از اهمیت برخنردار گردید در این میاو میتناو به روایدت
م مدضسن خاو اعرمادالسلطنه در شر ضال ایراو (اعرمادالسدلطنه1367 ،الدف  )3 :و ضردی
به گشندهشدو زباو تندِ انرقاد او خطاب به پادشاه قادار به دلیل کُندی و ضرکت منقطد در
پیشکرد امنر سرزمینی و ترقی اشاره کدرد (اعرمادالسدلطنه )905 ،81 ،76 :1345 ،ایدن سدنخ
روایت نقادانه از ساخت قدرت ننعی تاریخپردازی ددیدد بدا م نریدت اهمیدت و دایگداه
سرزمین و طر مس نلیت دولت در آبادانی و بازسازی آو بند در میاو روایت مناب رسمی
شاهد طر منضن تمرکا قنای دولری و پیافکندو مفهنم ترکیکی دولتد ملت هسری کده
در ی

تغییرگرایی نسکی به دایگاینی مفهنم مملکت ایراو به دای ممال

ایدراو پرداخرده

و این مس له مه را با ایجاد روزنامه وقای اتفاقیه ،ایدراو و مدریخ بده شدکل علندی ،همگدانی
کرد در واق  ،روزنامههای رسمی ضمن ایجاد و ادرای همگدانیشددو اخکدار ضکدنمری بده
تسددری در انرقددال دادههددا از ی د

سددن و تقنیددت مناسددکات دولددتد ملددت از دهددت دیگددر،

اثرگذاری کردند در اولین شماره وقای اتفاقیده هددف از تدرویم روزنامده را «تربیدت اهدل
ایراو و آگاهی آناو از امنرات داخله و خارده» (وقدای اتفاقیده 5 ،ربید الثدانی 1267ه ق)1:
برشمردهاند ضال آنکه تا به آو زماو اساسا اخکار و منضنعات سیاسدی و رخددادهای دربدار
همچنو رازهایی سربهمُهر باقی میماند و پراکندگی دغرافیایی و صی الیکنر بندو راههدا و
دغرافیا بر گسست درونی سرزمین و ممال

 ،شهرها و روسراها و ایالت میافداود مهد تدر

اینکه در روزنامه ملری مس له اصلی و هدف از نشر را «اصال مفاسد ملمت و ازدیداد م اسدن
دولت» (روزنامه ملمت سنمیه ایراو14 ،ربی ا ول 1283ه ق )5 :طر کردهاندد در تفسدیر ایدن
سخن میتناو گفت در هر صنرت ننعی نادی

سازی دولت -ملت و یا اشررار آنداو در

هدف و سرننشت را مکنایی برای بس اطالعات یا آگاهی همگانی در سطح ممال

و بدالد

در نظر داشرهاند که ولن منقط و تدریجی امّا گامی مه بنده است در واق  ،خلدو و تکددیل
این سنخ از ادبیات ننشراری که در قال

روزنامهها صنرت میگرفت به تغییدرات نسدکی در
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فضای عمنمی و ضردی فضدای خصنصدی ضدری قددرت سیاسدی منجدر گردیدد و مناسدکات
ددیدی از رابطه دولت -ملت را پایهریای نمند با ودند این ،در دهههدای آخدر ضکنمدت
ناصرالدین شاه شاهد ظهنر روزنامههای ایردولری ،بهویژه در کاننوهای بیرونی اثرگذار در
میاد ت دولت د ملمت ،هسری که این روزنامههای فارسیزباو اساسا درصددد طدر مفداهی
ددید برای ارائه یا خلو ید

نظد ددیدد در مناسدکات بدین ضکنمدت د مدردم بندندد ایدن

روزنامههای ددید ضمن اتخاذ رویکردی نقادانه نسکت به اوضا نابساماو داخلدی در ایدراو
صرفا به انرقال راه بروورفت از رابطه ی

طرف ضاک د م کنم از طریو طر ی

گفرمداو

سیاسی ددید و تقنیت ضنزه عمنمی در قکال ساخرار قدرت مطلقده مدیاندیشدیدند برخدی

روزنامهها همچنو اخردر ،قداننو ،ضکدلالمردین ،و پدرور

بدا طدر مفداهی و میدانی مهمدی

همچنو آبادی مملکت ،تربیت عامه ،ترقی آضاد کشنر ،فناید عامه ،قداننوم دنری ،منداف

عمنمیه و از مس له دخالت گسررده دولت در زیست فردی -ادرماعی دامیه انرقاد نمدنده،
اذهاو عمنمی را دهت طر پرسش و ت مل در چنین مکاضدث ننپدیددی در زیسدت سیاسدی
مردماو به تردیدد و فکدر وادار مدیکردندد روزنامده اخردر در انرقدال افکدار هنیدتطلکانده و
آزادیخناهاندده بدده داخددل ایددراو (بددراوو )146 :1337 ،و در تشددکیل و اسددر کام نخسددرین
هسرههای مکارزه با اسرکداد دسرگاه ناصری(کهن )102 :1360 ،نقش اساسدی و پیشدگام ایفدا
کرده است (بنگرید به :اخرر1304 ،ه ق ،سال  ،12شدماره  28و  )29در واقد  ،دال مرکدای
در گفرماو سیاسی ددیدی که از سنی روزنامههای فارسدیزبداو خدارج از ایدراو و برخدی
مرفکراو ددید مطر میشد وطنگرایی بند که در دروو آو مفاهیمی همچنو فناید عامه،
قاننو ،و ترقی آضاد کشنر با هدف شکلگیری ضلیی پرقدرت در مناسدکات دولدت -ملدت
ددید ،بردسرهسازی شده بند
 .2-4دگرگونی در کارکرد دولت نسبت به وضع پیشین

برخی از نشانههای مشهند در کارکرد دولت عصدر ناصدری از عملکدرد مددرو سداخرار آو

خکر میدهد؛ انرشار اخکار مملکری به شکل علنی ،تال
اداره امنر ،تفکی

برای پدیافکنددو نظمدی ددیدد در

مرزها و تییین مرزداراو ،تنده به تیلی و تربیت عمنمی از طریو ایجداد

دارالفننو و بسد و تنسدیه مخاطکداو داندش ددیدد و سدناد عمدنمی ،سداماودادو پلدیس و
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اهمیت یافرن نظ ددید با هدف ت مین امنیت عامه ،تندده بده بهداشدت همگدانی بدا تشدکیل
مجالس ضفظالص ه ،تال

بدرای کداهش آسدی هدای ادرمداعی از دملده از طریدو ایجداد

مجلس اعانت به فقرا به همراه اقداماتی در عرصههای اقرصدادی و اداری بیدانگر دگرگدننی
کارکرد دولت از ابردای عصر ناصدری و ضرکدت در مسدیر ادرایدیشددو کدارکرد دولدت
مدرو است
یکی از م رر های اصلی تغییر ساخرار قدرت عصر ناصری ،ناشدی از تنسدی کدارکرد
ادرماعی -شهری بند که خند ایدن هد مرد ثر از افداایش دمییدت دارالخالفد تهدراو بدند
دولت در کارکرد سنری خدند عمددتا هددف را بدر تنسدیه بناهدای شداهی در بافدت شدهری
تیریف کرده بند و آبادی و مرمت شهری عمدتا به مثابه امری عامالمنفیه و م دود تیریف
میگردید اما در دوره ناصرالدین شاه که دمییت تهراو با سرعت افاایش یافدت و بناهدای
شخصی و تجاری و سفارتخانهها به سدک

ددیدد برپدا گردیدد ،قلیده کهدن شداه تهماسدکی

گنجایش دربرگیری آنها را نداشت و از سنی دیگر نقدشهدای ددیددی کده بدرای دولدت
تیریف شده بند بر تنسیه کارکرد ادرماعی -شهری و فرهنگی دولت افاود اعرمادالسدلطنه
در روایتپردازی از رخدادی مرتک در ایدن خصدنص مدیننیسدد( « :در سدال1284ه ق)
چنو دمییت و آبادی دارالخالفه نهایت رو به ازدیاد نهاده و شهر گنجایش دمییدت ضالیده
را ندارد مقرر فرمندند که شهر طهراو را از سمت دروازه شمیراو ی
و از سه دان

دیگر از هر طرف ی

دندداب آقددای مسددرنفیالممالدد

هداار و هشرصدد ذر

هاار ذر وسیت دهند و کفایت این امدر را بده عهدده
و میددرزا عیسددی وزیددر دارالخالفدده منکددنل فرمندنددد »

(اعرمادالسلطنه1367 ،الف )1898 /3 :این اقدام مکندایی بدرای دگرگدننی تددریجی فضدای
شهری دارالخالفه براساس گرایش دولت به ننسازی بند به گننهای کده بدا تخرید

بدرج و

باروی قدیمی شهر و پر کردو خندقها به «اضدداو خیابداو و کنچدههدای ددیدد» (تکمیدل
همدداینو )17 /2 :1378 ،پرداخردده شددد شددرو طراضددی فضددای دارالخالفدده براسدداس نقشدده
ددیدددی کدده الکسدداندر بددنهلر فرانسددنی ترسددی کددرده بددند ،بدده همددراه تددال
نج المل

عکدددالغفار

در تهیه نقشه تهراو در 1309ه ق به خلو شهر ددیدی با وسیت ندنزده کیلدنمرر

برای دامه عمل پنشدیدو بده آرزوی ناصدرالدین شداه در ایجداد شدهری همچدنو پداریس و

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 25 /

شکلگیری دارالخالفه ناصری صنرت گرفت اقدام مه دیگری کده کدنش مددرو دولدت
عصددر ناصددری در عرصدده سدداماندهی مدددیریت شددهری پایرخددت و مسددائل مکرالبدده آو تلقددی
مددیشددند ،ایجدداد کاداسددرره(اداره ثکددت امددالر) در 1307ه ق بددند کدده بددا فیالیددت خددند
ناصرالدینشاه کار خند را شرو کرد ولی با منان ادرماعید فرهنگی مناده گردید با ایدن
اقدام ،مس له مالکیت زمین از مفهنم ددیدی برخنردار شدد اعرمادالسدلطنه در تهیده قدنانین
مربنط به منضن ممیای امالر شهری به تردمه قنانین اروپایی پرداخت امّا به علت منان
مخرلف هرگا ادرا نگردید با مطالیه مفاد و بندهای این کرابچه میتدناو بده طدر الگدنیی
بسیار مه در مدیریت شهری و امنر مالیاتی و ثکت امالر و ضلشدو مس له مالکیتها پدی
برد اصلیترین سرفصلهای این کرابچه که به تنشیح ناصرالدین شداه نرسدید و بده صدنرت
قاننو درنیامد ،عکارتند از« :تقسی بندی اننا و اقسام امالر داخله ،مشخ

کدردو امدالر

تکیه خاردده و مالیدات آنداو ،ت ییدد و تصددیو ممیدای ،همکداری در امدر ممیدای ،تییدین و
شمارهگذاری»(تکمیل هماینو )31-34 /2 :1378 ،مجمنعه ایدن کدنشهدا در عرصدههدای
گنناگنو بیانگر «ضرکت از با » بدرای دگرگدننی امدنر مخرلدف زیسدت ادرمداعید مددنی
پایرخت بند که در راسرای طر کنشهای مدرو برای دولت در دهدههدای آخدر ضکنمدت
ناصددری مددنرد تنددده قددرار گرفردده بددند تنسددیه سددازماوهددای اداری و بُیددد ادرایددی کدده بدده
مدرنیااسینو و کنش ننینی از دولت منجر میشد ،نقش مهمی در ت رمر دامیده بده سدنی
ی

مناسکات ادرماعی -با سداخت ادرایدی دولدت ایفدا کدرد در ایدن عرصده بدا تندده بده

مس لهیابی عمنمی در عرصه نهادهای سنری نظ ادرمداعی و مسدائل و ب دراو در امدنر اداره
شددهری و مسد له امددالر و ثکددت مالکیددتهددا عمددده تددال هددا در عرصدده ادرمداعی بدده ایددن
منضنعات اخرصاص داده شد در این ضنزهها عالوه بر عام دولری در مددروسدازی امدنر،
تال

برای بهرهگیری از دانش و تجربیدات کشدنرهای بدیطدرف ،کده م دل نداا روس و

انگلیس نکندند ،آااز گردید
بخشی از اقدامات اصالضی و نندنیانه در عرصه بازتاب نهادهای دنیای مدرنی بند کده
در روند اقرصاد داخلی ظهنر پیدا نکرده بند و یا در ضدّ م دودی عمل میکدرد هددف از
پیگیری این ساخرارهای ددیدد ،تدال

بدرای بازتداب اباارهدای تمددو ددیدد در زیسدت
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فردید ادرماعی مردماو بند ت سیس بان
ددید در قال

طر بان

های ددیدد ،نشدر اسدکناس و تنسدیه بانکدداری

ددیدد شدرقی از اقددامات مهد ایدن عرصده بندندد اقددام مهد

دیگری که دولت ناصرالدین شاه در ادوار مخرلف ضیات سیاسی خند و دهتگیدری امدنر
انجام داد اخذ وسایل و امکانات ارتکاطی دنیای ددید بند کده مهد تدرین آنداو را مدیتدناو
اضداو خ تلگراف و تلگرافخانه و پیگیری اِعمال تغییرات در عرصه امدنر گمرکدات،
پست و انجام اصالضاتی در این عرصه با بهرهگیری از مسرشاراو خداردی بدند ایدن مراکدا
ددید با ایفای نقش مه و ادرماعی خند در عرصه عمدنمی ایدراو نقدش مهمدی در تدرویم
زمینههای ظهنر مشروطیت ایفدا کردندد (بنگریدد بده :م کدنبی اردکدانی78-75 /2 :1354 ،
)128-139
در رویکرد و روایتهای رسمی هدف از اقدامات ددید دولردی در عرصده ادرمداعی و
ضنزه عمنمی تال

برای تربیت اهل ایراو و اسر ضار و آگاهی آنداو از امدنرات داخلده و

وقای خارده ،اعالم شده است در روزنامه وقای اتفاقیده عدالوه بدر آگداهیبخشدی عمدنمی
اهالی کلیه ممال

بر هدف مه دیگری ت کید شده که اهالی ممالد

ایدراو از ایدن طریدو

در هر هفره از اضکام دارالخالفه مکارکه اطال مییابند و ضمن اینکه سدک

داندایی و بیندایی

اهالی دولت علمیه میشند بلکه اخکار کاذبه و ارادیف که گاهی بدرخالف اضکدام دیدنانی و
ضقیقت ضال در بیضی از شهرها و سرضدات ایراو باعث اشرکاه عدنام ایدن مملکدت مدیشدد
مرنقف خناهد شد (م کنبی اردکانی )247 /1 :1354 ،این اطال رسدانی عمدنمی بده اخکدار
داخله م دود نشده بلکه مقا ت مریددی از اوضا دنیای بیروندی تردمده و دهدت نشدر در
روزنامهها و دهت اطال عمنمی منرشر می شدد کده ایدن امدر بیدانگر کنشدگری ددیددی از
سنی ناصرالدینشاه و بهویژه ردال وطنخناهی چنو امیرککیر بدند (آدمیدت)201 :1362،
تنسیه بهداشت عمنمی و سالمت فردی از طریو ترویم و ضمایت از پاشکی ددیدد برنامده
مه دیگری بند که در دوره ناصری تنسیه یافت پادشاه قادار به منظنر شکسرهشددو قدکح
مس له و به منظنر گذار از طکابت سنری به پاشدکی مددرو سدیی در بدهکدارگیری و انرخداب
پاشکاو اروپایی کرد که دکرر پن ر ،دکرر کلنکه ،دکرر طنلنزاو(اعرمادالسدلطنه1367 ،
ب ،)181 /2 :دکرر شلیمر و از آو دمله بندند و برخی از آناو به عندناو پاشد

و میلد
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در دارالفننو (روزنامه وقای اتفاقیه ،نمره  )1 :98تدریس میکردند این روند تربیدت علمدی
و آمنزشی بهتدریم در ظهنر پاشکاو ایرانی در دارالفننو و دامیه اثرگدذار بدند کده از آو
دمله مدیتدناو بده میرزاضسدین دکردر ،میرزام مدد دکردر کرمانشداهی و دکردر میدرزا علدی
رئیسا طکا اشاره کرد
در واق  ،تنده به تسری امنر پاشکی و بهداشری در ایراو عصر ناصری بده علدت شدین
بیماریهای واگیدر و ب دراو مدرگهدای دمیدی از امدنر ضدروری تلقدی مدیشدد در سدال
1282ه ق شین وبا و آلندگی هنا تشدید یافت و دول خاردی عامل آو را عملکرد دولدت
ایراو در ضملونقل دسد مردگاو از ایراو به عرکات (ناطو ،بیتا )27 :مدیدانسدرند و ای بسدا
که دوره ناصری با دریافت آثار سن منطقهای این بیماریها به تغییر در سیاسدتهدای خدند
در عرصه بهداشت و پاشکی راا تر گردید بنابراین ،ناصرالدینشاه و ردال دولری ندنگرا
برنامه ننسازی در عرصه بهداشدت عمدنمی و سدالمت را پدیگیدری کردندد تدا ایدن زمداو،
ننیسندگاو مخرلف با زباو انرقادی و در مقایسده بدا دنیدای بیروندی سدیی در آگداهیبخشدیِ
عمنمی در خصنص آثار سن باورهدای عمدنمی در مدنرد بهداشدت ضمدامهدا و خایندههدا،
آلدندگی آب هدای شدرب و ایرشدرب ،تردیددافکنی در بداور عمدنمی در خصدنص تدداوم
طکابت همدراه بدا خرافدات و داشدرند (مراادهای )27/1 :1364،در شدرای وقدن بیمداری
واگیر ،ترس و وضشت عمنمی ضری به دربار سرایت میکرد و تلفات ددانی از شداهاادگاو
و دربار ه میگرفت
 .3-4رسالهها

انتقاد

و تعریف و برجستهساز

مفاهیم در عرصه حقوق ملت

در عنناو و م رنای رسدالههدای سیاسدی و همچندین روزنامدههدای دهدههدای آخدر سدلطنت
ناصری ،بهویژه در تنلیدات فکری پس از نهضت تنکاکن ،میتناو آبشدخنر ظهدنر یدا طدر
مفهنم دولت مدرو با کارکردهای ددید را مشاهده کدرد در بررسدی رسدالههدای نخسدرین
دوره قادار مس له اصلی و م ل بررسی این است که سلطاو چه کند تدا بقدا و دوام سدلطنت
افاوو گردد؟ بهتدریم شاهد این داداه هسری که رسالههای سیاسی به گننهای مرفاوت بده
طر ب ث درباره ضکمرانی پرداخرهاند که میتناو از آو به عنناو ی

چدرخش تددریجی

ایران دوره ناصرالدین شاه قاجار
 / 28مراحل سهگانۀ تحول دولت در
ِ

در مناسکات قدرت سیاسی و گسست در اصدنل اندیشدهورزی سیاسدی یداد کدرد در واقد ،
رسالههای سیاسی این گننه تنضیح میدهند که اِعمال قدرت را باید م دود کرد تا قددرت
دوام بیابد که این مس له برایند اهمیتیافرن امری به نام دمییت و گروه مردمداو اسدت ایدن
سک

ددید و طر گفرماو نن عالوه بر انیکاس در رسالههای سیاسی در دربار نیدا مطدر

میگردد ،یینی دربار ه به دنکال طر مس ل ن نه تداوم ضکمرانی بده راهکداری مدیرسدد
که آو عکارت است از طرد سک

کهنه ضکمرانی و دل بسرن به سک

ناصری به علت کشاکش این رویکرد با نگر

نقدی

ددیدد امدا در دوره

آو ،نریجده قداطیی ددا فدرو ریخدرن

تقدس شاه و ترور او به همراه ندارد بدوو شکلگیری گفرماوها ،افراد هر قددر هد تناندا و
خلماق بندند تنانایی تغییر در مسیر تاریخ را نداشرند اما مسائل بسیار مهمی در سطح نخکگداو
ادرماعی و دولری مطر گردید که در دهههای بید به گذار از ساخرار پیشین کم

کرد

منضن م نری سیاستنامهها و اندرزنامهها بر مدار سلطنت میچرخید که در ذیدل آو
به مسائلی همچنو قدرت سیاسی ،ضفدظ ضاکمیدت ،رعایدت عددالت ،نصدایح بده ضکدام بده
عنناو قنامبخش ساخت قدرت اشاره شدده اسدت بدا ایدن ضدال در دوره قاددار در بررسدی
مقایسهای بینِ «ارشادنامه» و «دام الشرات» که هر دو دربردارنده اندیشده میدرزا ابنالقاسد

قمی هسرند ،دو منض کامال مرفاوت در خصدنص مشدروعیت سدلطنت اتخداذ شدده اسدت
قمی در ارشادنامه پادشاه را ظلماهلل و وکیل از سنی خدا ،صاض

اخریار بنددگاو و دانشدین

خدا در زمین میداند اما در دام الشرات بر عدم مشروعیت ذاتی و مسدرقل سدلطنت و عددم
ودنب اطاعت از سدالطین ت کیدد دارد (رضمانیداو )14-15 :1388 ،بدا ایدن ضدال ،داداده
اصلی اندرزنامهها و سیاستنامهها بدهدسدتآوردو قددرت و ضفدظ آو اسدت امدا در عصدر
ناصری داداه بخش قابل تندهی از رسالهها تغییر مییابد به گننهای که به طر این سدؤال
پرداخره شده که چه کنی دولت پایدار باشد؟ در واق  ،این سنخ از رسدالههدا داداده ضفدظ
سلطنت شاه و تداوم پادشاهی را دنکال نمیکنند بلکه بده دنکدال تدداوم عمدر دولدت فراتدر از

منقییتهایی که افراد در نظر میگیرند ،هسرند در این میاو «کرابچده ایکدی»« ،رسداله شدر
عینب و عالج نناق

مملکری» و

را میتناو بازتابدهنده این گفرمداو مددرو از دولدت

تلقی کرد در رساله آثار عقل در سیاسدت مددو ،مشدروعیت یدا عددم آو در پادشداه مسد ل
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ب ث نیست بلکه طر ب ث به شکل اینکه «آیا» ودند او مند

نظ و مان هدرج و مدرج

است؟ آمده است به عکارت دیگر ،در اینجا بر کارکرد ساخت قدرت و شخ

پادشداه بده

مثابه الگنیی که بهتدریم باعث بردسدرهسدازی نقدش پادشداه در قکدال مردمداو شدد ،ت کیدد
میشند و مییار سلطاو خنببندو نیا آگاهبندو او از فن سیاست است (بنگرید به :سیاسدت
نامههای قاداری )165 /1 :1386 ،این سنخ از ادبیات منیکسشده در مدرن رسدالههدا نشداو
میدهد افراد در قناعد بازی چه وض و دایگاهی داشرهاند
برخی از مرنو روزنامهها ه در این عرصه مکاضث ننینی را طر کدردهاندد سدرمقالهای

از روزنامه اخرر با عنناوِ «آگاهی ملت از میامالت م منرین» بر ضرورت آگداهی مدردم از

اقدامات دولرمرداو ت کید دارد و میننیسد« :مدردم بایدد مطلد باشدند از آنیکده وظیفدههدای
م منریت م منراو م دود است والی در ضو رعیت تدا کجدا ضدو ضکنمدت را دارد و ضدد
و یت او چیست ضدود ضکمرانی نای ال کنمه و مرصرفها که پدایینتدر از والدی هسدرند
کدام است همچنین تا برسد بده م منریدت کنچد

و نفدرات ضدکطیه تدا بده پداگرد م لده

همچنین همه دردات م منرین نیا وظایف خندشاو را باید م دود دانسره عدم تجاوز از آو
را فرضیه ذمت خند بدانند د ولت تفصیل دخدل و خدرج مالیدات و بدده دیدنانی را بده زبداو
اهالی مملکت چاپ کرده منرشر نماید تا اینکه رعیت بداندد کده وددنه مد خنذه از آنهدا بده
طنر مشرو و بهقاعده گرفرده شدده و » (روزنامده اخردر ،سدال1293 ،14ه ق ،شدماره )51
مجمنعه این مکاضث در مناب مخرلف به مینای ننعی ادمدا اساسدی در وقدن تغییدرات یدا
الاام به تغییر در قال

طر مناسکات ددید بین دولت د رعیت و امداد مظلنمین بند

 .4-4نقش مواجهه ایران با دنیاا
حوزه عمومی

بیرونای و اقتباا

مفااهیم مساللهسااز در

فرماو ناصرالدینشاه مکنی بر ددایی دولت از دربدار ت دت تد ثیر سدفرهای فرند

صدنرت

گرفت به گننهای که وی پس از دیدار با بیسمارر بر ضرورت اخذ نظ بیسمارکی ت کیدد
داشت و همچنین ایجاد وزارتخانهها در این چند مرضله نیا برگرفره از این روند اخدذ تجددد
مشدداهدهای و دیددداری بددند روایددتپددردازاو تدداریخی و اندیشددمندانی کدده بددر مسد له وقددن
ت ن ت از دربار تمرکا کردهاند اال

چش بر زمینههای ادرماعی این ندنگرایی بسدرهاندد
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به نظر میرسد که نیروهای ددیدی شدکل گرفرده بندندد کده در بدازی اسدرراتژی

نیروهدا

تنانسرهاند سهمی از اِعمال قدرت را به دست آورده بندند و این مس له امدری انرااعدی نکدند
بلکه در دایی به شکل دیگری درباره ضکنمت سخن میگفت تغییر گاارهها از مهد تدرین
رخدادهایی اسدت کده در مناسدکات دولدت -ملدت و مرد ثر از وقدن وضد ب راندی و ورود
مفاهی و میانی نن صنرت گرفت در ضالی که نخسرین پادشاه قادار در عکدنر دادو رعیدت
از دم تیغ ،هی تردیدی به دل راه نمیداد و رعایدا منددندات منفیلدی بندندد امدا هرچده بده
دهههای پایانی ضیات سیاسی ناصرالدین شاه نادی

مدیشدنی ندنعی عقالنیدت ددیدد در

نریجه تغییر در زمینههای ادرماعی ظهنر یافت در این شرای از وضییری که در آو اولنیدت
امنر عکارت از نسکت پادشاه به سرزمین بند به سنی گفرمانی که اولنیدت آو تدداوم دولدت
است ،ننعی دگردیسی رخ داد و این نن از مفصلبندی ضکنمت بدا ندن پیشدین ،مرفداوت
بند و این تفداوت در شدینه ضکمراندی و تغییدر در اقرصداد قددرت بازتداب داشدت یکدی از
مه ترین عناصر سک

ددید ضکمرانی اهمیتیدابی سدنژههدا در ضدنزه عمدنمی ،تغییدر در

اسرراتژیها و تنده به مس له اقرصاد قدرت بند که این همه بیانگر تال

برای ترویم طرضی

نن بهعنناو گفرماو دولت مدرو م سنب میشد عمده بار انرقال مفاهی و میانی ننظهنر از
دنیای بیرونی به ایراو قرو ننزده را مررد  -مؤلفانی به عهده گرفرند کده بدا رو

تردمد

فیا نه سیی بر تسهیل مفداهی اریکده و کاربسدت آنداو در ادبیدات سیاسدی ددیدد ایدراو را
داشرند
نتیجهگیر

اداا سهگانهای که در تیریف هدر نظدام ضکمراندی مدیتدناو دهدت ارزیدابی دقیدو میدااو
انیکاس ت ن ت در آو از ه تفکی

نمند عکارتند از :ماهیت ،ساخرار و عملکدرد دولدت

ناصری در دهه اول شکلگیری خند با تال

و اقدامات دولرمردانی وطنخدناه از کدنش و

عملکرد پیشین خند فاصله گرفره و به سنی طر گفرمداو دولدت مددرو گدام برداشدت در
دهههای میانی عصر ناصری بهویژه با اقدامات میرزاضسین خاو سههسا ر و سفرهای پادشداه
قادار به اروپا و ت کید او به اخذ و کاربسدت تجدددِ مشداهدهای بده تنسدیه رویکدرد دولدت
مدرو از عملکرد به یه درونیتر یینی سداخرارها کمد

کدرد دگرگدننی دیدناوسدا ری
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سنری با ایجداد وزارتخاندههدای ددیدد و سدهس ت سدیس نهادهدای ددیدد در عرصده امنیدت
عمنمی ،قضاوت ،و عدالت ت ییدکننده این ضرکت تددریجی بدا ضدربآهند

هدای تندد و

مالی به سنی تغییر بند با این ضال ،ماهیت قدرت که مرکدایتدرین یده ممکدن در دروو
قدرت بند همناره از طریو تیارض شخ
سن و در نریجه تداوم فرهن
مند

ناصرالدین شاه با ت دید قددرت فدردی از ید

سنری م دود و تکیی از دگرگدننی و تغییدر ابدا داشدت و گداه

انقطا بسیاری از پدروژههدای مدنرد عالقده ناصدرالدین شداه و دلسدردی او از وضد

ددید میگردید با این همه ،هر چه به دهه پایانی عصر ناصری نادی

مدیشدنی  ،بدهویدژه

پس از نهضت تنکاکن و ترور پادشاه قادار ،ننعی ت درمر قابدل تندده از سدنی گدروههدای
فیّددال و آگدداه ادرمدداعی بددرای سددرایتبخشددیدو فراینددد دگرگددننی بدده عمیددوتددرین و
نفنذناپذیرترین ید ضکمراندی ییندی ایجداد تغییدر در ماهیدت قددرت هسدری کده ضرکدت
مشروطه به مثابه بخشی از اقدام در دگرگننی این یه و اددرای طدر دولدت مددرو عصدر
ناصری قابل تفسیر است
منابع
 آدمیددت ،فریدددوو ( )1356افکااار اجتماااعی و سیاساای و اقتصاااد در آرااار
منتشرنشده دوران قاجار تهراو :آگاه

 )1351( _____ اندیشااه ترقاای و حکوماات قااانون عصاار س هسااا ر ،تهددراو:
خنارزمی

 )1362( _____ امیرکبیر و ایران ،تهراو :خنارزمی

 )1360( _____ شورش بر امتیازنامه رژ  ،تهراو :انرشارات پیام

 اشرف ،اضمدد ( )1359مواناع تااری ی رشاد سارمایهدار در ایاران دوره
قاجاریه ،تهراو :زمینه

 اصیل ،ضجتاهلل ( )1388رسالهها

میرزا ملکم خان ناظمالدوله تهراو :نشر ندی

چاپ دوّم

 اعرضادالسلطنه ،علیقلی میرزا ( )1370اکسیرالتواریخ تاریخ قاجاریه از آغااز تاا
1259ه.ق ،به اهرمام دمشید کیاوفر تهراو :ویسمن
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 اعرمادالسددلطنه ،م مدضسددنخدداو ( 1367الددف) تاااریخ منااتام ناصاار

تص د یح

م مداسماعیل رضنانی تهراو :دنیای کراب دلد سنّم

 1367( _____ ب) مرآةالبلدان به تص یح عکدال سین ننایی و میرهاشد م ددو
تهراو :دانشگاه تهراو

 )1357( _____ خلسه مشهور به خوابنامه به کنشش م مند کریرائی تهراو :نشدر
تنکا

 )1345( _____ روزنامه خاطرات مقدمه و فهارس ایرج افشار تهراو :امیرککیر

 )1349( _____ ص ادرالتواریخ ش ارح حال ص ادرا عااامها پادش ااهان
قاجار ،از حاج ابراهیم کالنتر تا میرزا علی اصغرخان امینالسلطاان ،تهدراو:
وضید

 اککری ،م مددعلی ( )1384چالشها

مادرن در ایاران عصار قاجاار تهدراو:

انرشارات روزنامه ایراو چاپ اول

 امانت ،عکاس( )1382قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران تردمه
ضسن کامشاد تهراو :کارنامه

 بدراوو ،ادوارد ( )1337تاریخ مطبوعات و ادبیات ایران در مشاروطیت تردمده
م مد عکاس تهراو :بینا

 بروگش ،هیندریش ( )1367سفر

به درباار سالطان صااحبقران تردمده ضسدین

کردبچه تهراو :انرشارات اطالعات

 تکمیل هماینو ،ناصدر ( )1378تاریخ اجتمااعی و فرهنگای تهران(دارال الفاه
ناصر ) .دلد دوّم تهراو :دفرر پژوهشهای فرهنگی

 تنکلی طرقی ،م مد ( )1382تجدّد بومی و بازاندیشی تاریخ تهدراو :نشدر تداریخ
ایراو چ اوّل

 دهانگیرمیرزا ( )1327تاریخ نو ،به اهرمام عکاس اقکال تهراو :کرابخانه علمی

 ضاج میرزا آقاسی ،عکاس بن مسل (1323ه ق) رساله چهار فصل سلطانی یا شامیم
فرخی کرابخانه ملمی نسخه چاپ سنگی بینا

 دروویل ،گاسهار ( )1387سفرنامه دروویل تردمه دناد م یی تهراو :گنتنکرگ
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 دماوندی ،ضاج م مدضسین نصدراهلل (1264ه ق) تحفه الناصریه فی معرفه ا لهیاه،

قاجار

در؛ زرگرینژاد ،االم سدین( )1386سیاستنامهها

ج  2تهراو :مؤسسه ت قیقات و تنسیه علنم انسانی ،ص

(رسائل سیاسای).
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 رضمانیاو ،دارین ( )1388تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجاریه تهراو :پیام ننر
 زرگرینژاد ،االم سین( )1386سیاستناماههاا

قاجاار

(رساائل سیاسای).

تهراو :مؤسسه ت قیقات و تنسیه علنم انسانی

 سههر کاشانی ،میرزا م مددتقی ( )1377ناسخالتواریخ (تااریخ قاجاریاه) .ج  2بده
تص یح دمشید کیاوفر تهراو :اساطیر

 سددری القل د  ،م مددند (« )1377مکددانی عشددیرهای فرهن د
سیاسی -اقتصاد

سیاسددی ایددراو» اطالعااات

سال سیاده شماره  3و 4

 سیف ،اضمد( )1380استبداد ،مسلله مالکیت و انباشت سرمایه در ایران تهدراو:
رسانش چاپ اوّل

 علمداری ،کاظ ( )1380چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفات تهدراو :نشدر
تنسیه چاپ پنج

 قدیمی قیداری ،عکداس ( )1393تداوم و تحول تااریخنویسای در ایاران عصار
قاجار تهراو :پژوهشکده تاریخ اسالم ،چاپ اوّل

 قاوینی ،م مدشفی ( )1370قانون قزوینی (انتقاد اوضاع اجتماعی ایران دوره
ناصر ) .به کنشش ایرج افشار تهراو :طالیه

 کهن ،گنئل( )1360تاریخ سانسور در مطبوعات ایران ج اوّل تهراو :آگاه

 کاتنزیدداو ،م مدددعلی همدداینو (خددرداد و تیددر « )1376ضکنمددت خندکامدده :نظریددهای

تطکیقددی دربدداره دولددت ،سیاسددت و دامیدده ایرانددی» ماهنامااه اطالعااات سیاساای-

اقتصاد

شماره نه و ده

 م کنبی اردکانی ،ضسین ( )1354تاریخ مؤسسات تمادنی جدیاد در ایاران ج
1و 2تهراو :دانشگاه تهراو،

 مرااهای ،زینالیابددین ( )1364سیاحتنامه ابراهیمبیک بده کنشدش
تهراو :اسفار

م سدهانلن
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 میرزاملک خاو ( )1327مجموعه آرار تدوین و تنظی م مد م ی طکاطکایی تهدراو:
کرابخانه دانش

 نائینی ،میرزام مدد (1301ه ق ) رسااله وجاوب سالطنت ناصارالدین شااه ،در؛

زرگرینژاد ،االم سین ( )1386سیاستنامههاا

قاجاار

تهراو :مؤسسه ت قیقات و تنسیه علنم انسانی ج  2ص

 ناطو ،هما (بیتا) مصیبت وبا و بال

(رساائل سیاسای).
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حکومت تهراو :گسرره

 وطنخناه ،مصطفی ( )1380موانع تااری ی توساعهنیاافتگی در ایاران تهدراو:
سازماو چاپ و انرشارات وزارت فرهن

و ارشاد اسالمی

 هدایت ،رضاقلیخاو ( )1380تاریخ روضۀالصفا

ناصر

تص یح دمشید کیاوفر

تهراو :اساطیر دلد 15

 روزنامه اختر1304 ،ه ق ،سال  ،12شماره  28و 29

 روزنامه حبلالمتین 17 ،ربی ا ول 1325ه ق ،مقاله :ناخنشی ایراو چیست؟

 روزنامه ملّت سنیه ایران14 ،ربی ا ول 1283ه ق
 روزنامه وقایع اتفاقیه 5 ،ربی الثانی 1267ه ق

