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 چكيده

باور به قانون مداري و بـه تبـع آن نيـاز بـه      نياز تاريخي كشور به تأسيس قانون و رويه و
مند در نهاد ديوان ساالري ناكارآمد،  به ويـژه در دورة ناصـرالدين بـه سـبب       تحولي نظام

هاي جامعه غربـي در ايـن زمينـه،      گيري و دولتي دورة قاجار از ارزش  تأثيرپذيري نخبگان
هـاي بنيـادين    ي گرديـد. برنامـه  جامعه ايران - هانهرچند نيمه پن- اي جدي   مبدل به مطالبه

اصالح نظام اداري كشور و برقراري قانون و نظم در دورة صدارت ميرزا تقي خان اميركبير 
در پاسخ به اين مطالبه به علل و داليل گونـاگون سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي بـه ويـژه       

الي ساخت قدرت خودكامه به انجام نرسيد و با شهادت امير معلق ماند. پـس از چنـد سـ   
توان وي را مبدع   راستي مي هنوبت به صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر قزويني رسيد. ب

گـذاري و پديـد آوردن نهادهـاي مشـورتي در نظـام        و آموزگار تأسـيس قـانون و قـانون   
منـد جهـت     هاي اصالحي نظـام   اداري و ساختار دولت و تدوين و اجراي برنامه ـ سياسي

ساالري ايران دانست. قانون تنظيمات، تأسيس مجلس   هاد ديوانهاي ن  تحول در زيرساخت
خانه جديد و   خانه، شوراي دولت، مجلس وزراء تأسيس پست  تنظيمات، مجلس مصلحت

نگاري   ساالري كشور نظير شيوه نوين در آداب نامه  هاي نوين در نظام ديوان  برقراري رويه
ديواني، تغيير در پوشش اداري كاركنان، تحول در رسمي، برقراري قرار اوقات در دستگاه 

هـاي اصـلي و تأثيرگـذار در      هاي دولتي، لغو خلعت و ... از جمله مؤلفـه   نحوه دادن نشان
  آيد.   هاي سپهساالر به شمار مي  برنامه

  مند. ساالري، تحول نظام مداري، خودكامگي، ساختار ديوان قانون، قانون: ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
مقـام و    خان بـزرگ قـائم    عباس ميرزا، ميرزا عيسي ـ گر متقدم دورة قاجار  لتمردان اصالحدو

ماندگي ايران را از قافلـة پيشـرفت و تمـدنِ      علت اصلي عقب ـ مقام  خان قائم  ميرزاابوالقاسم
دانستند. به همين دليل به منظور اخذ علوم   ماندگي فن و تخصص مي  جامعة بشري. در عقب

كاربردن آن در فرآيند اصالح نظـام اداري و سياسـي، بـه      تربيت كادر متخصص، و به فني و
چنين استخدام كارشناسان ورزيده فنـي و    اعزام افراد مستعد براي تحصيالت به خارج و هم

نيز نظاميان اروپايي مبادرت ورزيدند. در تكميل اين اقدامات به تأسيس چاپخانه و ترجمـة  
هاي مورد نياز، نيز اقدام كردنـد. ضـمناً آنـان جـدا از اينكـه        ارجي در زمينهاي از آثار خ  پاره

ساالري كشور از جمله در پي تغيير در طرز   درصدد اصالحاتي در برخي جوانب نظام ديوان
هاي نوسازي و تحول در امور و   چنين در انديشة بخش  انشاء و مكاتبات اداري برآمدند، هم

مالياتي، اموزش و پرورش، وسايل حمل و نقل نيز بودند. ليكن شهادت نظامات اداري، نظام 
قـانوني و    و تداوم بـي هاي آنان،   و مرگ اين سه تن مترادف شد با مرگ اصالحات و آرمان

  نظمي ناشي از نظام سياسي خودكامه و تمركز يافته در پادشاه، تا دورة صدارت اميركبير.  بي
گـران متقـدم و     ينش سياسي برتر و با وارسي تجربـة اصـالح  خان اميركبير، با ب  ميرزاتقي

گرايانة آنان و نيز داليل ناكام ماندن جريان اصـالحات    ها و اقدامات اصالح  بازشناسي تالش
در كشور، به طور نسبي و تا حدودي به نهادها و ساختارها توجـه نمـود. تأسـيس مدرسـه     

متخصص به صورت پايدار و نهادينه شده، در  عالي دارالفنون به منظور تربيت نيروي انساني
گران، پاسخي مناسب بود به يكي از نيازهاي سياسـي، نظمـي،     هاي اصالح  تداوم نيازسنجي

هاي كشورهايي نظير روسيه و   اجتماعي و علمي تاريخ كشور ايران. امير، با مشاهدة پيشرفت
هـا و    ل صـدارت، برنامـه  عثماني و دقيق شدن به داليل و علل توسـعة آنهـا، طـي سـه سـا     

ها با هدف اصـالح    هاي اصالحي خويش را با قوت و اقتدار كامل ادامه داد. اين برنامه   اقدام
ساالري، اصالح امور ماليه و خزانه، اصالح امور شـهري، اصـالح سـازمان و      ساختار ديوان

مرتفع كردن نظام ارتش، اصالح دستگاه قضاوت، اصالح سياست خارجي برپاية منافع ملي، 
خـواري و پديـدة     قـانوني، رشـوه    نظير بـي  –و زدودن موانع تحول در دستگاه اداري كشور 

اعالم و  - ها و ...  گيري  ناپذيري در تصميم  ، رابطه ساالري، مجامله و استدالل»مداخل«بدخيم 
م قـرار داشـت: يكـم)       صورت پذيرفت. در مجموع اساس فعاليت اميركبير بر دو ركـن مهـ

ون و استقرار و اجراي آن دوم) عدالت و تحديد خودكامگي. ليكن با قتل وي، همانگونه قان
ها و اقدامات اصالحي وي متوقف، يا همچون مدرسه دارالفنون،   كه ذكر آن رفت كلية برنامه
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هاي مؤسس فقيد آن قـرار گرفـت. تـا نوبـت بـه        در مسيري خالف جهت اهداف و آرمان
  دورة سلطنت ناصرالدين شاه رسيد.صدارت سپهساالر در همان 

كه خـدمات دولتـي خـود را از زمـان      –مشيرالدوله سپهساالر قزويني    خان  ميرزاحسين
تالش كرد از طريـق ايجـاد تحـول و نوسـازي و اصـالح       –حيات اميركبير آغاز كرده بود 

تبـاهي برهانـد.   ماندگي و فقر و   مند در ساختار سياسي و اداري كشور، ايران را از عقب  نظام
ورزي و نظـم در    وي نيز اساس وتأكيد انديشه و برنامة خود را بر بنياد نهادن قانون و قاعده

نظير اقـدام بـه تغييـر     - همة امور كشور گذارد. سپهساالر كوشيد هم از حيث محتواي امور
خانـه،    ساختارهاي سياسي و اداري از جمله هيئت دولت، شوراي دولتي، مجلس مصـلحت 

نظيـر شـيوة    –ون تنظيمات واصالح بنيادي نظام مالياتي و ... و هم از لحاظ شكل امـور  قان
منـد و پايـدار در     هاي رسمي و پوشش كاركنان و .... به دگرگوني و تحول نظـام   نگاري  نامه
  هاي ياد شده دست يازد.   زمينه
ياست تعادلي بين شاهان قاجار در ايجاد توازن و سپادها:   هساالر، خدمات و نوآوري سپ

هاي برجستة ديواني كشـور و گروههـاي وابسـته بـه حكومـت پيشـينة طـوالني          شخصيت
هاي سلطنت ناصرالدين شاه نيز اين رويه در ساختار قدرت و نظام   اند.در نخستين سال  داشته
به ويژه پـس   –) ليكن در اين دوره 52: 1387ساالري كشور تداوم يافت. (آبراهاميان   ديوان

ها   كه اينگونه رويه –به تدريج تعداد منّورالفكران شنا به تمدن و فرهنگ غرب  - اميركبير از
افزايش يافت. هرچند اين گروه از نخبگان فكري هيچ گـاه نتوانسـتند راه    - تابيدند  را برنمي

سـاالري كشـور را بشناسـند. در      هاي نظام ديـوان   حل بحران عقب ماندگي ايران و نارسايي
هايي كه براي توسعه و پيشرفت ايران، از جمله رهايي از بند سياست تعادلي،   سياستنتيجه، 

خـان    هاي ساختاري جامعه همـراه نبـود. ميرزاحسـين     ارائه كردند، با در نظر گرفتن واقعيت
سپهساالر قزويني يكي از اين دولتمردانِ روشـن بـين و كارشـناس عصـرِ ناصـري اسـت.       

(ق) متولـد شـد    1243خـان اميـر ديـوان بـود كـه در        زا نبـي خـان فرزنـد ميـر     ميرزاحسين
). پس از تحصيالت اوليه به مدرسه دارالفنون داخل شد و 134: 1362االسالم كرماني،   (ناظم

الكُتـاب    گري، به ميرزا بـاقر ملـك    هـ به سمت منشي 1255رياضي و فرانسه آموخت و در 
خانم ملقب بـه قمرالسـلطنه،     تابان  با ماه سپرده شد و سپس براي تحصيل به اروپا رفت. وي

شاه ازدواج كرد. خدمات دولتي وي از زمان صدارت اميركبير آغاز شـد و در    دختر فتحعلي
ق به سمت كارپردازي و مقام كنسولگري بـه بمبئـي رفـت و سـه سـال آنجـا بـود.         1267

ان نـوري بـه   ) پـس از عـزل اميركبيـر و صـدارت ميـرزا آقاخـ      263: 1357(اعتمادالسلطنه 
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خان نوري، بـه منصـب     سركنسولي تفليس منصوب گرديد و در سال آخر صدارت ميرزاآقا
وزير مختاري ايران در اسالمبول منصوب شد و مدت ده سال در آنجا خـدمت كـرد. ايـام    
سفارت او در عثماني مصادف با پايان جنگ كريمه بـود. سپهسـاالر در كشـور عثمـاني بـا      

هـاي خـود بـه ناصـرالدين شـاه        ي آن دربار آشنا شـد و در نامـه  سياس - تحوالت اجتماعي
ها و ترقّيات تمدن اروپايي به آن كشورها   خواستار آن گرديد كه شاه براي مشاهده پيشرفت

گمان در ترغيب پادشاه قاجار به سفرهاي اروپـايي مـؤثر    ها كه بي مسافرت كند. اين توصيه
انديشة بستة وي گذارد. در اين زمينة اسـت كـه   بوده است، تأثير شگفت انگيزي در ذهن و 

پس از سومين سفر وي به اروپا  - شاه به نقل از پادشاه   آرا، برادر ناصرالدين  ميرزا ملك  عباس
دارند ما هم عزم خود قانون تمام نظم و ترقي اروپا، به جهت اين است كه «دارد :   بيان مي - 

» وي قــانون رفتــار نمــائيم.ايجــاد نمــوده و از رايــم كــه در ايــران قــانوني   را جــزم نمــوده
  )175: 1356  (نوايي،

خان ارمني آشـنا شـد و آشـنايي ايـن دو نخبـة        خان در عثماني با ميرزاملكم  ميرزاحسين
تأثيرپذيري  1خان بسيار مهم بود.  خان، از ملكم  فكري عصر قاجار، در تأثيرپذيري ميرزاحسين

سپهسـاالر را از غـرب، گروهـي از مورخـان نظيـر آدميـت       خان   افكار و عقايد ميرزاحسين
اند، كـه بـه     هاي دوره تنظيمات عثماني دانسته  مستقيماً از اروپا و گروهي منبعث از پيشرفت

ق به لقب سپهساالر مفتخر  288 1خان در   رسد هر دو رأي صحيح باشد. ميرزاحسين  نظر مي
ين ترتيب در كنـار سـاير وظـايف محولـه،     و اداره كل قشون ايران به وي تفويض شد، به ا

سپهساالر فرماندهي قشون را هم برعهده گرفـت. در ايـن مـدت وي وزارت لشـگر را در     
اي منظم و مستقل براي قشون فـراهم نمـود و بـا فراخـواني       وزارت جنگ ادغام، و بودجه

نظـر   افسران روسي قزاقخانه را در ايران تأسيس كرد، كه هرچنـد كـار چنـدان درسـتي بـه     
رسد. به موازات اين امر، با دعوت از صاحب منصبان اتريشي، قشون نمونه اتريشي نيز   نمي

) براي تربيت نظاميان در etat – Major» (اتاماژوري«اي با عنوان   در ايران بنا نهاده شد. مدرسه
كرد. هاي جديد وارد نظام   تهران تأسيس كرد و مشق و تمرين نظاميان را رونق داد و اسلحه

در اين زمان نخستين نشريه تخصصي نظامي در ايران به همت و ابتكار او به چاپ رسيد و 
گذار نخستين نشريه تخصصي نظامي در ايران دانسـت. بـدين سـان      به واقع وي را بايد پايه

سـال بعـد از انتشـار     40(ق)، درست  1293اولين نشريه تخصصي نظامي در ايران در سال 
شيرازي به چاپ رسيد قـدم بـه عرصـه وجـود       ار، كه به همت ميرزاصالحروزنامه كاغذ اخب

  )191: 1377گذاشت. (ناصرالديني، 
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سپهساالر در اندك زماني قوانين و مقرراتي براي ارتش ايران وضع و مدارس نظام براي 
تربيت افسران تأسيس كرد و در اثر ابتكار و جديت او تحول و پيشـرفتي در ارتـش ايـران    

نفر از افسران را از اتريش براي مدت سه سـال اسـتخدام كـرد. در نظـام      10د. وي پديد آم
) خدمات سپهسـاالر بـيش از   63: 1344ارتش او، سي هزار نفر تربيت شده بودند. (هدايت 

) فرمـان   ق (1288پيش ناصرالدين شاه را فريفته اسـتعداد و لياقـت او كـرد و در نتيجـه در     
  و كليه امور مملكتي را به او محول كرد.  صدراعظميِ سپهساالر را صادر

(ق) شروع شـد و تـا زمـان صـدارت      1275شايان ذكر است كه در دوران فترتي كه از 
خان سپهساالر، ادامه يافت، به فرمان ناصرالدين شاه كارهاي دولت بين   اعظمي ميرزا حسين

ن مشيرالدوله بود. اين ها با ميرزاجعفرخا  شش وزارتخانه تقسيم شد كه رياست آن وزارتخانه
 –عدليـه   –ماليـه    –جنـگ   –خارجـه   –شش وزارتخانه عبارت بودند از: وزارت داخلـه  

وظايف و علوم. وزيران در برابر صدراعظم مسئوليت نداشتند و فرمان مسـتقيم از شـخص   
گرفتند. ضمناً مجلسي به نام دربار اعظم يا دارالشوراي كبـراي دولتـي بـا عضـويت       شاه مي

صدراعظم و وزيران و شاهزادگان بزرگ و چند تن از رجال و اعيان تشكيل گرديـد، تـا در   
شد، مشورت كنند. اما اين مجلـس فقـط بـه      بارة اموري كه از طرف شخص شاه صادر مي

). 190: 1370كرد كه اراده شاه بر آن تعلـق گرفتـه بـود (شـميم       امور و مسايلي موافقت مي
هاي نويني بـود كـه برخـي از درباريـان       اصالحات غربي و انديشه تشكيل آن شورا متأثر از

 1268خان   دوره ناصري از سفرهاي خود به فرنگ اخذ نموده بودند. از پايان عصر ميرزاتقي
حلـه گونـاگون و قابـل تأمـل را     تـوان سـه مر    (ق) مـي  1287(ق) تا آغاز دوره سپهسـاالر  

  كرد:  مشخص
  (ق) 1275تا  1268الدوله نوري از   فترت هفت ساله: صدارت اعتماد - 1
  (ق) 1278تا  1275ترقي خواهي سه ساله: تالش ناتمام از  - 2
  (ق)1287تا  1278بحران ده ساله: بحران سياسي و اقتصادي از  - 3

رسد كه نگاهي گذرا به دوره فترت ده سـاله افكنـده شـود.      در اينجا ضروري به نظر مي
خـان سپهسـاالر بـود. بحـران اقتصـادي،        يدن ميرزاحسينساز به قدرت رس  دوراني كه زمينه

هـاي    ترين واقعه قحطيِ سال  ترين ويژگي اين دوران بود.سهمناك  خشكسالي و قحطي، مهم
هزار نفر  100(ق) بود كه باران نيامد اما وبا آمد، و در تهران و اطراف آن قريب  1287 - 88

اشتند. اين قحط و غال، عوارض اجتمـاعي  مردند و در واليات از خوردن گربه و سگ ابا ند
 2و اقتصادي گوناگوني به دنبال داشت. از همه مهمتر كاهش جمعيت بود، زيرا نزديك بـه  
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ميليو ن نفر به چنگال مرگ افتادند و توليد كشـاورزي بـه حـداقل رسـيد. بـازار كسـب و       
سياسـيِ كشـور را بـه    تجارت از رونق افتاد، فقر افزايش يافت و نابساماني اقتصادي، ناامني 

ها در تركستان و شكستي كه در جنگ مرو بر لشگر ايران وارد   دنبال داشت. پيشروي روس
ساختند از نيرو و اعتبار دولت وقـت كاسـت. در سـفر عتبـات عاليـات ناصـرالدين شـاه،        
سپهساالر درباره معايب دستگاه دولت و قبايح آن و ضرورت اصالحات مطالبي مؤثر بيـان  

به طوري كه شاه هنوز از سفر بازنگشته بود، مشيرالدوله را به وزارت گماشت و او  داشت،
  )34: 1341الدوله   را با خود به پايتخت آورد. (امين

  
  ساالري ايران  در نظام ديوان   وريآ. نو2

  نگاري رسمي نامه   شيوه 1.2
(ق)، براي اصالح نگارش رسمي دولتي صادر گرديده بود  1284دستور دولتي، كه در سال 

در  –ها و احكام دولتي با ذكر عناوين و القـاب ممنـوع باشـد      مبني بر اين كه نوشتن نامه –
(ق)، دوباره در  1287اي در سال   گرديد و لذا به فرمان سپهساالر، طي اعالميه  واقع اجرا نمي

اي نيز در تأييد ايـن كـار     علميه دولت عالية ايران شماره اول به چاپ رسيد و مقاله روزنامه
گري انتقاد شد، و رسماً به كار بـردن الفـاظ پـر      نوشته شد و به سنت منشيان و شيوة منشي

هـاي دولتـي ممنـوع گرديـد.       طُمطراق و القاب و عنـاوين و قربـان صـدقه رفـتن در نامـه     
  .)1351:448  (آدميت،

  

  قرار اوقات دربخانه 2.2
گرديد. اوقات دربخانه (يا به اصـطالح    اصطالح دربخانه به دستگاه ديوان و دربار اطالق مي

قرار ثابـت و معينـي نداشـت. حتـي اغلـب وزيـران بـه ديـوان         ») ساعات اداري«امروزي، 
 كردنـد. ايـن سـنت كهنـه را      آمدند، و در خانة شخصي به كارهاي دولتي رسيدگي مـي   نمي

خان سپهساالر برانداخت. در زمان صـدارت وي برنامـة جديـدي بـراي وقـت        ميرزاحسين
  اداري و اجراي امور دولت تنظيم گرديد. در گزارش خود به شاه نوشت:

نعمتي كه در ايران از جميع جهات و نعمات الهي بيشتر ضايع و پايمـال شـده اسـت،    
ك مشرق ... اوضاع حكمرانـي  وقت و عمر است. از سوء تربيت و بدبختي عموم ممال

چنان ترتيب يافته كه البد هيچ امري نبايد بگذرد، مگـر پـس از    در اين ممالك از قديم
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 اند ...  طول زمان و تضييع وقت زياد. عامه اهل ايران از اين عيب بزرگ بسيار زيان ديده
  ). 450: 1351(آدميت 

بنـدي و معـين     اري) را تقسيمسپهساالر دستور داد تا اوقات خدمت دربخانه (ساعات اد
هر كـس بـراي    - 1نمايند و چند دستور ديگر نيز داد كه از نظر اجتماعي قابل توجه است: 

محل مراجعه اربـاب رجـوع در هـر اداره     - 2كرد.   كار دولتي در روز معيني بايد مراجعه مي
بدون مشخص و اطاق مخصوص براي آنان تعيين شده بود تا هر كس بتواند حرف خود را 

هر كـس هـر مطلـب فـوري اگـر داشـت        - 3خجالت و ترس بزند و جواب كافي بشنود. 
توانست تحريراً مطالب خود را به مقام صدارت عظمي بنويسـد (بـا عبـارات روشـن و       مي

رسـيد، دو روز بعـد بـه      مختصر). جواب اين عرايض كه روز دوشنبه به اطاق عرايض مـي 
زه نداشت كه براي مالقات شخصي و خصوصي به هيچ كس اجا - 4رسيد.   صاحبان آن مي

دايره صدارت عظمي برود، اين دايره فقط براي كار، معين شده بود و آن هم در روز معين، 
شنبه صـدراعظم در    در هر يك - 5بنابراين ديدارهاي خصوصي و خوش و بش ممنوع بود. 

اشتند، حاضـر  منزل شخصي خود براي مالقات كساني كه با او ربط و خويشي خصوصي د
هـر ذي شـعوري خواهـد    «گرديد. سپهساالر پس از اعالم اين دستورات به شاه نوشت:   مي

....» فهميد كه رعايت اين شرايط براي عامه ارباب رجوع، متضمن چقدر فوايد خواهد بـود  
  .)451(همان: 

  
  آداب و رسوم جديد اداري 3.2

تغيير داده شـد. قباهـاي راسـته بلنـد      در پوشش (لباس و كاله) كاركنان اداري و اهل ديوان
مبدل به سرداري گشت. به جاي شلوارهاي گشاد، شلوارهاي تنگ ماهوتي معمول گرديد و 

شـود. همچنـين     هاي آن دوره ديده مـي   هاي آن در عكس  هاي دراز كوتاه شد كه نمونه  كاله
ان تنهـا ايرانـي   خ  پوشيدن كت يقه باز و بستن دستمال گردن كمي رواج يافت. ميرزاحسين

پوشـيد. ديگـران     هاي سـفيد مـي    بود كه در تاالر كاخ سلطنتي كفش سياه و براق و جوراب
هاي رسمي نيز تغييرايجـاد كـرد.     خان در نشان  آوردند. ميرزاحسين  كفش خود را از پا درمي

پنج  فرانسه نشان شير و خورشيد جديد) Legion d honneun( »لژيون دنور«وي به اقتباس از 
  اي ساخت، ولي نشان اقدس و قدس را عوض نكرد.  درجه

داد. پـرچم جديـد     اي براي نشان نوشت. به آساني هم به كسي نشـان نمـي    نظامنامه تازه
ايران و تنظيم و تقسيم سه رنگ آن و نصب شير و خورشيد در ميان آن را نيـز، از كارهـاي   
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هاي نامناسب ديواني كـه    ). از سنت119: 1، ج 1343اند (مستوفي،   ميرزا حسين خان دانسته
برانداخت، يكي تشريفات خاص دستگاه صدارت بود. قبال وزيران با نوكر و قراول رفت و 

كردند. ولي سپهساالر آن را منسوخ كرد و اعالم كرد كه وقتي صدراعظم كه شخص   آمد مي
بورنـد ايـن سـبك را    آيـد، ديگـران نيـز مج     اول است تنها از خانه خود به دارالصدارت مي

اعطاء خلعـت كليتـاً موقـوف و    «رعايت كنند. رسم خلعت دادن را نيز لغو كرد و اعالم شد 
) بـه عـالوه، اعطـاء القـاب     122(همان: » متروك است و همان فرمان همايون كافي است...

جنابي نيز ممنوع شد مگر در حـق وزراء. وي بسـاط ناهـار آوردن و قليـان كشـيدن را در      
  سمي ممنوع كرد.جلسات ر

حاف خان صدراعظم به جمع حكام شرح نگاشت كه ديناري بر رعايا اج  ... ميرزاحسين
نكنند و به اسم تفاوت عمل، استصوابي و ساير عناوين ديناري مĤخوذ ندارند. حكـام و  
رؤساي تلگرافخانه مجبور بودند كه اين تعليقه را در مساجد قرائـت نماينـد و طـي آن    

گر از اين فرمان تخلف شود بايد آن مبلغ را در حضور پيشواي محل و نگاشت كه ا  مي
شـد از حكومـت     در مالء عام به آن بيچاره كه از او اخذ شد، رد شود و اگر تخلف مي

  )268: 1357(اعتمادالسلطنه،  معزول بود و اهل شهر به اخراج او مأذون بودند ...
  
  خانه جديد و تمبر پستي  پست 4.2

اي تنظيم گرديـده و قـانوني هـم بـراي آن       (ق) بر پايه تازه 1266چاپارخانه كه در دستگاه 
نوشته شده بود تا بيست سال بعد كه پستخانه اروپايي تأسيس شد، پيشرفتي نكرده بـود. در  

خان سپهساالر براي انتظام دستگاه چاپارخانه، قانون جديدي وضع   آغاز صدارت ميرزاحسين
منظور از ترتيب تازه اين است كه مردم به صحت وصـول و ابـالغ   « گرديد و اعالم شد كه

شاهي و  4اجرت حمل كاغذ به هر شهري از قرار مثقالي ...» مرسوالت خود مطمئن باشند 
هـاي    دويست دينار معين شد. تمبر هنوز باب نشده بود به جاي آن مهرهاي دولتي به رنـگ 

ندسي نقش كردند، نه رقم سياق، و براي حمل بردند. روي مهرها عدد ه  گوناگون به كار مي
ق پستخانه ايـران بـه سـبك     1291در سال  2امانات قبض مخصوص چاپارخانه چاپ شد.

اروپايي درآمد، تمبر پستي نخستين بار رايج گرديد، رابطه پسـتي مـنظم بـين ايـران و دنيـا      
: 1351(آدميـت  (ق)، ايران به موسسه اتحاد پستي جهـاني پيوسـت    1294برقرار شد، و در 

). اما اين شكل جديد، با اشكال و مخالفت روبرو بود، برخي از دولتيان معتقد بودند كه 452
پستخانه چيز خوبي است ولي نه به عنوان يك دسـتگاه در خـدمت عمـومي، بلكـه بـراي      
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خان، مستشار پست از   (ق)، ميرزاحسين 1291فروش و چاپ تمبر و استفاده مالي. در سال 
هايي نيز مواجه گرديد، تـا    ستخدام كرد. البته اين اتفاق چنان كه ذكر شد با مخالفتاتريش ا

اينكه عاقبت، سپهساالر اداره پست را بصورت تشكيل يك كمپاني پيشنهاد كرد. كار تأسيس 
اتريشي و نايب او داير  )Reiderer( ريدرر«كمپاني سرنگرفت، اما پستخانه جديد با مباشرت 

. كه هر دو از كارشناسان خبره بودند و سـه سـال نيـز در ايـران خـدمت      (ق)1291گرديد 
كردند. پست داخلي منظم گشت و پست ايران و اروپا به راه افتاد و اولـين تمبـر پسـتي در    

شرح كار خود » ريدرر«ايران ساخته شد. در ضمن آنان، به تعليم كارآموزان پستي پرداختند. 
بريـد و    ساختند و او خودش با قيچـي آنهـا را مـي     دست ميرا نوشته است. ابتدا تمبر را با 

داد. قانون چاپارخانه هم منتشر گرديد   كرد و كنار آنها را با قلم تراش دندانه مي  بندي مي  طبقه
(ق). مقررات پستي، ترتيب چسباندن تمبر، طرز نوشـتن نشـاني فرسـتنده و گيرنـده      1292

  .)455كند. (همان:   كاغذ را ذكر مي
  

  ساختار دولت 5.2
اي قانوني تهيه و به امضاي شاه رسانيد. مضمون اين اليحه   خان سپهساالر اليحه  ميرزاحسين

قانوني اين بود كه دولت بايد يك هيأت رسمي داشته باشد و دربار نيز از اصولي برخوردار 
ساس باشد. صدراعظم گرچه مترجم منويات شاه است، ولي بايد داراي تشكيالت اداري و ا

  هاي زيربود:   و حساب و كتابي بدين شرح باشد: هيأت دولت، در اين دوره شامل وزارتخانه
وزارت  - 5وزارت ماليــه  - 4وزارت جنــگ  - 3وزارت خارجــه  - 2وزارت داخلـه   - 1

وزارت تجـارت و زراعـت    - 9وزارت دربـار   - 8وزارت فوائد  - 7وزارت علوم  - 6عدليه 
اي اين ساختار و تشكيل و ترتيب جلسات بنـابر  صدارت عظمي. شرح چگونگي اجر - 10

  دستور سپهساالر از زبان مستوفي:  
اجراي جميع اوامر پادشاهي و اداره كل امور دولت برعهده اين نُه وزارت و اداره ايـن  «

نه وزارت محـول بـه صـدارت عظمـي بـود. دربـار اعظـم شـامل: هيئـت اجتمـاعي ايـن            
شـود.    اول دولت و رئيس دربار اعظم محسوب مي ها و صدر اعظم نيز شخص  خانه  وزارت

عزل و نصب صدر اعظم، منحصر و موقوف به ارادة اقدس همايون شاهنشاهي است. عزل 
  اعظم است. ن شاهنشاهي و موقوف به تعيين صدرو نصب ساير وزراء به حكم اقدس همايو
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  مجلس وزراء 6.2
پـذيرد. صـدر اعظـم      انجام مـي  كليات امور دولت در مجلس وزراء و با حضور صدراعظم

گردد. مسئوليت كـل ادارات دولتـي    شخص اول دولت و رئيس مجلس وزراء محسوب مي
برعهده صدراعظم است، به اين معني كه ارجـاع خـدمات و صـدور اوامـر، بالواسـطه بـه       
شخص صدراعظم خواهد شد و صدراعظم هر امري را كه مربوط به هر اداره است ارجـاع  

باشند و هر   ء هر يك در محضر صدارت عظمي، مسئول امور وزارتي خود ميدهد. وزرا  مي
وزيري در امور وزارت خود كامال مسلط است و هيچ وزيري حق مداخله به امـور وزارت  
ديگر را ندارد. اما كل وزراء، در شور كليه امورات دولتي شريك اعمال يكـديگر و عمومـاً   

  .)121: 1343(مستوفي،» مسئول امور دولت هستند.
  

  ها  ترتيب وزراتخانه 7.2
هـا، از روي    هر وزارتخانه بايد يك وزير مخصوص داشته باشد. اجزاء هـر يـك از وزارت  

اطالعات و گزارشِ آن وزير به صدارت عظمي و به تصديق صدراعظم و بـه امضـاي شـاه    
حكـم   هـا بـه    خواهد بود. تعداد مناصب، ميزان مواجب و تكاليف جميع عمـال وزارتخانـه  

مشورت وزرا معين خواهد شد، همانگونه كه مذكور افتاد، هـيچ وزيـري اجـازه نـدارد كـه      
تعداد افراد وزارتخانه خود را بدون اجازه صدراعظم در مجلس مشورت زياد يـا كـم كنـد.    

توانـد    تواند بدون اجازه مجلس منصب تازه ايجاد كند. هيچ وزيـري نمـي   هيچ وزيري نمي
ر دهد و بدون اجازه صدراعظم يكي از اجزاي خود را اخراج نمايد. مواجب مناصب را تغيي

مواجب مربوط و مخصوص منصب است و هيچ ربطي به اشخاص ندارد. مواجب، حـق و  
اجرت انجام تكاليف نوكري دولت است و بـه اصـل منصـب مخصـوص اسـت و وجـود       

ت آنها است. اشخاص به مواجب و حقوق دولتي ارتباط و بستگي ندارد و تنها اجرت خدم
ترقي مناصب اجرايي، از روي قاعده و قانون معين خواهد بود. مواجبي كـه حـق شخصـي    

ها است، بعد از اين، اسـمِ مواجـب نـدارد، و مسـتمري و مقـرري ناميـده         اجزاي وزاتخانه
ــي ــد       م ــك قاع ــق ي ــتمري مواف ــن مس ــاي اي ــود. اعط ــود   ش ــد ب ــوص خواه ه مخص

  ). 122 - 133  :1343  (مستوفي
 - اي وضـع شـد و نـام كابينـه بـراي هيئـت وزرا         اي قاعده جداگانه  زارتخانهبراي هر و

وضع گرديد و شاه به امضاي خود بر اليحه قانوني در شـعبات   - براساس اصطالح اروپايي
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مهر تأييد زد. صدراعظم، وزراء را در قبال خود و خود را در مقابل شاه مسئول قـرار   1289
  قع دولت ايران را در جرگه دول مقننه عالم قرار داد. داده بود و با اين رويه در وا

از ديگر اقدامات سپهساالر، تشكيل هيئت وزراي مختار بـود، كـه شـش تـن از وزراي     
دولت، نظير وزير علوم، وزير عدليه، وزير جنـگ، صـدر اعظـم و خـازن مهـر سـلطنتي را       

ر مسئوليت كليه امور مملكت دا  انتخاب و به آنان لقب وزراي مختار دربار اعظم داد كه عهده
را داشتند. اين در واقع آغاز كار بود، زيرا تحول فكري كه سپهساالر با آن آشـنا شـده بـود،    

بايست در يك زمان به نتيجه برسد و ميوه بدهد. ضمن اينكه، رابطه آن تحول فكري، بـا    مي
ات عبـارت بودنـد از   تأسيساتي كه ايجاد نمود، از اهميت فراواني برخوردار بود. اين تأسيس

كه هر سه پيوسته بـه  » مجمع فراموشخانه«و » مصلحت خانه عامه«، »شوراي دولت مجلس«
ــد ــديگر بودنـ ــاني، 62-  53: 1351(آدميـــت  .يكـ ــان ملـــك ساسـ  14- 140، 1341 /خـ

  )254- 25 :1368  حائري،
  

  . نهادهاي جديد3
  شوراي دولت 1.3

دستگاه صـدارت يـا نفـي تمركـز     تأسيس شوراي دولت سه جهت داشت: اول: برانداختن 
قدرت حكومت در دست صدراعظم. دوم: بناي قانون مشورت و تقسيم كـار امـور كشـور    

  ميان وزيران. سوم: ايجاد قواعد تازه و تحول در آيين سلطنت.
العمـل عمـومي دولـت بـود نسـبت بـه دوران صـدارت          الغاي صدارت در واقع عكس

متي و ضبط و خطاهاي اتفاق افتاده در زمان ميرزا آقا الدوله نوري، فساد دستگاه حكو  اعتماد
  ديد.  خان نوري، به قدري بود كه شاه نيز اخراج او و دستيارانش را الزم مي

بسيار كار درستي بود، ولي برانداختن  1275رسد: عزل اعتمادالدوله نوري در   به نظر مي
اي نبـود. زيـرا نـه نظـام       مقام صدارت كه متعاقب آن فرمانش نيز صادر شد، كـار سـنجيده  

استواري جايگزين آن گرديد و نه عوارض منفي دولت مطلقه چاره شـد. بـه هـر صـورت     
ها و بعد شوراي دولت دستور صادر و يك هفته بعـد هـم دو     راجع به تأسيسات وزارتخانه

خانه ديگر اضافه شد صنايع شوراي دولتي در اين مرحله، يعني آغاز تأسـيس هـيچ     وزارت
بهبـود وضـع بـود، چنـين منظـوري      ي نداشت. اگر مقصود از شوراي دولتي ترقـي و  قدرت

  نگشت.   حاصل
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جوهر نظام تازه دولت اين بود كه اداره حكومت از دستگاه متشكل صدارت، به هيـأت  
متشكل وزيران منتقل گردد. وزيراني كه نه مسئوليت مشترك داشتند، نه رئيس و سرپرستي 

ساختند. هر وزيري به تنهايي در مقابل مقام شاه مسئول   ابتي را ميداشتند و نه هيأت واحد ث
آمدند و شوراي دولـت را    داد، وزيران گرد هم مي  رخ مي» امر مهمي«بود و بس. اگر روزي 

چنـدان روشـن نبـود.    » امر مهم«، تعريف  اوالدادند. ليكن مسئله در اين بود كه:   تشكيل مي
هـاي    ازگي نداشت. در آيـين كهـن حكومـت و در اندرزنامـه    ، مشورت با اين مفهوم، تثانيا

سياسي گذشتگان، اين امر شناخته و در سنت اسالمي هم بـر آن تأكيـد شـده بـود. قـانون      
بود و تـأثير    توانست سبب ترقي سياست گردد كه ضوابطش مشخص مي  مشورت وقتي مي

تي مشـورتي بـود، بـدون    عملي آن معلوم. به ويژه آنكه، اين شوراي دولتي، يك هيأت موق
 »شـوراي دولـت  «هيچ قدرت و اختياري. تنها مطلب تازه همان بكار بردن واژه و اصطالح 

بود. اما شوراي دولت در سال بعد، تكامل پيدا كرد و در دستور كار و ماهيت آن تحول رخ 
امناي (ق). عده وزيران به هشت نفر افزايش يافت و عالوه بر وزيران، چند نفر از  1276داد 

دولت نيز به عضويت شوراي دولت درآمدند و تا حدودي قرار و نظم ثابتي پيدا كرد. يعني 
خانه نيز   شد. در ضمن كتابچه قانون مجلس مصلحت  اي دو روز بطور منظم تشكيل مي  هفته

تدوين شد. در آن مقرر گرديده بود كه اولياي  - كه بعداً دربارة آن توضيح داده خواهد شد –
دولت، وزراي عظام و رسايل عظميه و امور كالن دولتي، از طريـق مشـاوره انجـام پـذيرد.     
دايره صالحيت و مسئوليت شورا وسعت يافت و شامل كليه امـور دولتـي گرديـد و روش    

گـذاري    رح شد و اهميت آن نيز تغيير كرد و شأن و مقام شبه قانونتصويب به اتفاق آرا، مط
خانه شناخته گرديد، وضع قوانين بود و   يافت. از جمله اختياراتي كه براي مجلس مصلحت

خانه، براي تأييد نهايي به شـوراي دولتـي احالـه گـردد.       قرار شد كه اين مصوبات مصلحت
ا اكثريت آرا پذيرفته شـود، و در صـورتي كـه در    خانه ب  ضمناً مقرر شد، مصوبات مصلحت

گرديد، تصميم نهايي، با شوراي دولتـي    موضوعي، عده آراي موافقان و مخالفان مساوي مي
كرد. اينكه شوراي   خانه را شوراي دولتي رسيدگي مي  بود. به اين معني كه گزارش مصلحت

ين بابت است كه اكثريت اعضايش گذاري معرفي شد، از ا  دولت به عنوان دستگاه شبه قانون
همان وزيران بودند، يعني نمايندگان قوه اجرايي. از سوي ديگر اختيار وضع قانون به همان 
هيأت واگذار گرديد و به هر صورت شايد بتـوان پـذيرفت كـه، تبـديل شـوراي دولـت از       

ت. گـذار، خـود نشـانة تحـول آن اسـت، در كوتـاه مـد         دستگاهي ناچيز، به هيـاتي قـانون  
  )62 – 53: 1351(آدميت
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خانه از جمله تأسيسات جديد دورة ناصري است كه در بطن خـود او    مجلس مصلحت
همـراه داشـت. يكـم)     –براي تحول در نظام ديوان ساالري كشور را  –عنصري بسيار مهم 

عقالنيت. دوم) مشورت. بدين لحاظ ضرورت دارد در خصوص محتواي كار و كـاركرد و  
  اتي بيان شود. پيامدهاي آن نك

  
  خانه  مجلس مصلحت 2.3

خانه كارشگفتي بود. اما تا به آن زمان شناخته نشده بود و بايـد    گيري مجلس مصلحت  شكل
 1276خانـه در    توجه بيشتري به ترتيب و تركيب و ساختار آن مبذول كرد. منشور مصلحت

شاه، در همان اوان به طبع ق صادر گشت. كتابچة قواعد يا دستور نامه آن، به ضميمه فرمان 
اند. الزم به ذكر اسـت كـه اصـطالح      نيز ناميده» مشورت خانة عامة دولتي«رسيد. گاه آن را 

بردند. هر چند   هاي رسمي و غيررسمي به معني پارلمان به كار مي  را در نوشته خانه  مشورت
باشد پس » دولتي«مجلسي آيد. اگر   تناقضي به نظر مي» خانه عامه دولتي  مشورت«در عنوان 

توانست باشد. اما به تعبيري، شـايد   نمي» دولتي«بود، لذا » عامه«بوده و اگر » عامه«تواند   نمي
توان براي آن ذكر   چندان هم اشتباه بكار نرفته است. توضيحي كه مي» عامه دولتي«اصطالح 

ملـت  » عقالي«م از كرد، اين است كه اعضايش برگزيده دولت بودند، در عين حال هر كدا
رسيد، بـه آن مجلـس     آزاد بود كه هر نقشه و تدبيري در اصالح امور مملكت به نظرش مي

نامة ايـن مجلـس،     در آن بود. در ابتداي اساس» امعان نظر«عرضه بدارد و مجلس مكلف به 
صحبت از ستايش عقل و تأثير آن در ترقي مدنيت است. سپس گريز انتقاد آميزي به وضـع  

ن دارد كه اين مملكت به رغم استعداد، از مراتب عاليِ آبادي و نظـم بازمانـده و علـت    ايرا
پردازد بـه    اند. سپس مي  اصلي آن اينست كه مردم ايران عقول و آراي متفرقه را جمع نكرده
انــد.   خانــه را بنــا نهــاده  اينكــه بــه همــين منظــور دو مجلــس شــوراي دولــت و مصــلحت

  ).57: 1351  (آدميت
توجه به اساسنامة اين مصلحت خانه، يك نوع مسئوليت اجتماعي براي طبقه نخبگان با 

نامة اين   و عقال شناخته شده و ضمناً رأي مردم و احترام به آن نيز براي نخستين بار در قانون
مجلس ذكر گرديده است و سپس به شرح اختيارات اين مجلـس پرداختـه شـده اسـت. از     

مگر وقتي كه شـخص شـاه بخواهـد،    به امور سياست بپردازد،  تكاليف مجلس اين نبود كه
بلكه تكليف اين بود كه در كارآمد كردن نظـام ديـوان سـاالري و در امـور ادارة كشـور در      

هايي نظير تجارت، زراعت، وضع قوانين الزم، انتشار علوم، اختـراع صـنايع، اجـراي      حوزه
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صاف رقع ظلم و اجحاف، صحت و ساخت قنوات و انهار و كاشت اشجار، بسط عدل و ان
يابي بپردازد، در هر جلسـه بـه بحـث بـه يكـي از        سالمت مردم، به بحث و گفتگو و چاره

مباحث فوق اشاره كند و به وضع قوانين و راه حل مشكالت بپردازد. تعـداد اعضـاي ايـن    
عيسـي  شاه، دايي وي به نـام    مجلس بيست و پنج نفر بودند و رئيس آن در زمان ناصرالدين

كرد كه، تركيـب    خان اعتمادالدوله قاجار بود. بيست و چهار نفر ديگر را نيز شاه انتخاب مي
اسامي اين اعضاء مصلحت خانه، از نظر مقام اجتمـاعي و حرفـة اعضـاي آن، بسـيار قابـل      

ديواني، اهل ادب و رئيس دارالفنـون، رجـال كـاردان و      مطالعه است. كهنه درباريان، اعضاي
ت نيز در بين آنان بودند. از افسران كارآزموده و سرداران جنـگ نيـز در آن ميـان    پرس  وطن

طور، افرادي كه در اروپا به تحصيل پرداخته بودند. مترجم، نويسـنده    شوند و همين  ديده مي
هـاي صـنعتي و     و افرادي كه به نوشتن رساالت در انتقاد از اوضاع ايران و توجه به انقالب

پا آرا و آثاري داشتند، نيز وجود داشت. پنج نفر از اعضاي اين مجلس هـم  اجتماعي در ارو
). با توجه به ساختار اعضاي ايـن مجلـس،   60: 1351از اعضاي فراموشخانه بودند (آدميت 

بايد خاطرنشان ساخت كه در سير بنيادهاي جديد سياسي در دورة ناصـري، ايـن نخسـتين    
گذاري داشت. منطق آن عرف و روية صرف بـود و در    دستگاهي بود كه بالقوه اختيار قانون

اي به احكام شريعت نرفته بود. اينكـه هـر فـرد، اگـر تـدبيري در        دستور كار آن هيچ اشاره
توانست به مجلس پيشنهاد كند از بدايع آن روزگار ايران بود. زيرا نه   اصالح امور داشت، مي

توان ادعا كرد آنقدر مترقي بود كه   تي ميتنها نفي مطلق سنت سياست در ايران بود، بلكه ح
تـوان دريافـت كـه ايجـاد مجلـس        با توجه به وضعيت كشور، قابـل اجـراء نبـود. لـذا مـي     

طلبي در ايـن دوره بـود، تعبيـر ديگـري       خانه، به واقع جز اينكه نشانة شور اصالح  مصلحت
مگر سي سال نداشت. در تواريخ آن دوره درخصوص اين مجلس مطلب زيادي ذكر نشده 

بعــد كــه اعتمادالســلطنه در المــĤثرد آالثــار اشــارة كوتــاهي بــه آن كــرده اســت.          
  )105  :1357السلطنه  (اعتماد

( ق)، 1278از كارنامه و نتايج آن مجلس اطالع درستي در دست نيسـت تنهـا در سـال    
نام يعني دو سال بعد، موج مخالفت تندي با اين نوع بنيادهاي جديد پديد آمد و به سرعت 

از دفتر سياست ايران پاك شد. اما آنچه نياز بـه   3چنين مجمع فراموشخانه  اين مجلس و هم
هاي سپهساالر در زمينة تثبيت قانون و نظم و تأكيد بر انديشة   تري دارد، تالش  بررسي افزون

  گرايي است.   قانون
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  خان سپهساالر  حسين قانون و نظم ميرزا 3.3
افراد و تعيين حدود آن در رابطه با قدرت دولت، نفـي حكومـت   شناخت حقوق اجتماعي 

مطلق، توزيع قدرت و بنيان نهادن سياست بر قانون اساسـي، تربيـت ملـت در آشـنايي بـه      
حقوق خويش و همكاري اجتماعي، تشكيل حكومت متمركز و برانداختن قدرت نامسئول 

از مهمترين مواردي بود كه با  حكام و تحول و اصالح در نظام ديوان ساالري فرسودة ايران
  گرديد.   تأسيس قانون اساسي در ساخت حكومت ايران وارد مي

الزم به ذكر است كه قانون اساسي پرداختة قواعد و ضوابطي است حاكم بر روابط ميان 
اي است كـه روابـط     ملت و دولت و حاكم بر نظام دولت، به تعبير ديگر قانون اساسي رشته

كنـد.    دهد و حقوق و حدود هر كدام را مشـخص مـي    با دولت بهم پيوند ميافراد جامعه را 
جوهر فلسفه سياسي، بحث در نسبت تأليفي آن حقوق است با قـدرت حكومـت، از نظـر    
ماهيت هيچ فرقي ميان قانون اساسي نوشته و نانوشته نيست، مطلب در انتقال مفهوم انتزاعي 

است ملت خود برخيزد، نظام سياسي را دگرگون حقوق افراد اجتماع است. به عالوه ممكن 
كند و قانون اساسي برپا سازد (نظير انقالب مشروطيت) و يا فرمانروايان در شرايط خـاص  
خود قانون اساسي تدوين و بنيان نهند. اين فرض ناشي از اين تصور كلي است كه تا زماني 

ه نگرديده و قانون اساسي در كه ارادة مردم به عنوان منشأ حاكميت دولت به رسميت شناخت
و » ارادة ملـت «پردازد. مفهوم   كار نيست، فرمانروا به اعتبار اختيار خويش به وضع قانون مي

هـاي اجتمـاعي عصـر      حاكميت ملت به عنوان منشاء قدرت سياسي اندك اندك در انديشه
» مطلـق  رياست«ناصري شناخته شده بود و همانطور كه تصور حاكميت را در الفاظي چون 

كردند، مفهوم حكومت را در آن زمان بـه    (به عنوان نماينده قدرت فائقه) ادا مي» سلطنت«و 
نمودند. اما آنچه در شرايط اجتمـاعي ايـران مطـرح بـود دو       تعبير مي» سلطنت عموم ملت«

اينكه دولت خود دوم ايجاد نظام سياسي جديد بر بنيان قانون اساسي،  يكياصل عمده بود: 
هاي   نگذار نظام سياسي جديد باشد. در بيان اصل اول اصطالحات گوناگون كه در نوشتهبنيا

اند نظير: كنستيتوسيون، مشروطه، دولت مقيده، قانون اساسـي كبيـره نظـام      رسمي بكار رفته
قانوني، انتظام قانوني، دولت منظم، دولت منتظم، دولت مسئول و تعيين حدود حكومـت و  

هاي لغوي، داللت بر اداره سياست بـر پايـه قـانون اساسـي       ها و تركيب  ملت، همه اين واژه
(خواه پارلماني يا غير پارلماني) داشتند. يعني نفي حكومت مطلق و خودكامة نامسئول. اصل 

ناشي از اين فرض كلي بود كه در آن شرايط زماني دولت عامل اصلي اصالح و ترقـي   دوم
خان سپهساالر جهت كلي را در مورد   رديد. ميرزاحسينجامعه است. البته چنان كه آشكار گ
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اول اينكه دولت عامل ترقي باشد. ديگر اينكـه  دولت ذكر كرده است كه قابل بررسي است. 
ينكه حقوق افراد مشخص گـردد و  دولت قدرت خود را به نفع جامعه به كار گيرد و سوم ا

). سپهسـاالر  191: 1351دميـت  دولت دستگاهي پديد آورد كه پاسدار حقوق آنان باشـد (آ 
سياسـي او بـه دولـت و سـاختار ديـوان       - خود درباره اين كه مرجع هر سه جهت منطقـي 

در دايره امكانات زمان هيچ فـرض سياسـي    …«گفت: كه   شود، مي  ساالري كشور ختم مي
عامـة  «... داشت:   و درباب روش غلط حكومت ايران بيان مي» معقول ديگري متصور نيست

توانند معروض دارند كه از اين عيب بزرگ چقدر ضرر و چقدر   ايران به هزار زبان مياهل 
) توجه وي به مسئوليت دولت در تأمين سعادت مردم بود و 192(همان: ...» اند   خرابي ديده

    4قصوري كه دولت در ايفاي آن مسئوليت داشت.
شـاه    امضـاء ناصـرالدين  ق قانون اساسيِ مكتوب خـود را، بـه    1289سپهساالر در سال 

رساند. اين قانون اساسي را بايد مبدأ تحول جديد اصول سياست ايران شـناخت. قـانون در   
كاري مهم و مترقي بود. ليكن بايد يادآور شد كه از حقـوق اجتمـاعي    –دايره امكان زماني 

شـد.    هاي آن محسـوب مـي    افراد چيزي در آن گنجانده نشده بود و اين از بزرگترين كاستي
گشـت نظـام     ها و كمبودها، اگر اين قانون، درست اجـرا مـي    بهر روي با وجود همه كاستي

ساخت. هنوز از توشيح   را دگرگون مي –و به تبع آن ساختار ديوان ساالري ايران  –سياسي 
تـدوين و  » فوايـد عامـه  «اي نگذشته بود، كه قـانون وزارت نوبنيـاد     دو هفته» قانون اساسي«

وهيأت وزيران ترميم گرديد. تأسيس اين وزارتخانه و عنوان آن خود به خـود،   تصويب شد
اي از نقشه اصالحات بود. در مسئوليت آن وزارتخانه اعالم شد: تأسيس هر كار   معرف جنبه

و مخارج آنها  –و بنايي كه متضمن آسايش و فوايد عامه ملت و باعث آبادي مملكت باشد 
  تحمل شوند.را خواه دولت و خواه ملت م
مند در ادارة امور اين دوره، بدين قرار بود كه اداره مملكت در   مبناي تحول جدي و نظام

مسئوليت كامل هيأت وزيران قرار گرفت و همه امور دولت در آن مجلس تمركـز يافـت و   
شـاه گـواهي     سپهساالر به ناصـرالدين   خان  هاي ميرزاحسين  صدر اعظم ناظم دولت شد. نامه

سـاختند. بـه آزادي گفتگـو      هند كه اهم مسايل دولتي را در هيأت وزيـران مطـرح مـي   د  مي
نوشـتند و بـر قاعـده مشـورت و رأي اكثريـت تصـميم         مجلس منظم مي  كردند، صورت  مي
كه در رأس نهاد ديـوان سـاالري كشـور     –گرفتند و قدرت سياسي در دستگاه صدارت   مي

ت آنكـه شـخص پادشـاه هـم در آغـاز از طـرح       متمركز گرديده بود. شـگف  –قرار داشت 
از آنجا كه در قانون اساسي سپهساالر، از حقوق اجتماعي  5سپهساالر به نهايت حمايت كرد.
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افراد چيزي گنجانده نشده بود، لذا سپهساالر كوشش كـرد تـا برخـي عناصـر آزادي را در     
ات نـام بـرد كـه در قـانون     توان از حق آزادي مطبوع  نامه مزبور بگنجاند. از جمله مي  قانون

گنجانده شد و روزنامه رسمي به طبع و نشر مطالب غيررسمي نيز پرداخت به طـوري كـه،   
اي در ستايش آزادي، در روزنامه به چاپ رساند. البته با بحران سياسـي    مستشارالدوله مقاله

  كه پس از سفر اول شاه اتفاق افتاد قضيه آزادي افراد نيز به تعويق افتاد. 
  
  قانون تنظيمات 4.3

(ق) تمركز قدرت سياسي و اداري در هيأت مسئول بـود.   1289هدف قانون تنظيمات سال 
روح و محتواي ماده آن قانون با حكومت نامسئول واليات و خودكامگي حكام ناسازگاري 
داشت. اين ناهمسازي سياسي و ناهماهنگي اداري را قانون تنظيمات اصالح كرد. اين قانون 

) ايجاد 2) تعيين حدود اختيارات حكام، در رابطه با حقوق مردم 1ت اصلي داشت: سه جه
) يكنواخـت  3مجلس تنظيمات يعني دستگاه اجرايي متشكلِ واحد، بر پايه قواعد مضبوط  

ق، به  1291قانون در سال . كردن اداره واليات در پيوند نظام سياسي و اداري دولت متمركز
ماده تدوين، و فصل  47نش در همان سال صادر گشت. قانون در مرحله اجرا درآمد و فرما

اي هم در تكاليف حكام بر آن افزوده شد، در اين قـانون حـدود اختيـارات حكـام       جداگانه
  مشخص گرديد. 

گذارد، اين است كه طبقه حاكم و پيشـكاران    تأثيري كه مفاد قانون در ذهن خواننده مي
متعدي به حقوق مردم و به حقوق ديوان بودند. حتي در متن آنها در نظر قانونگذار، افرادي 

خان   آيد. اين شيوه نوشتاري ميرزاحسين  قانون الفاظي به كار رفته كه بر هر حاكمي گران مي
تاخت. هدف او اين بود كه دسـتگاهي    سپهساالر بود كه به زبردستان ستمكار و بيدادگر مي

نظارت مستقيم داشته باشد و آن را تحت نظـام   به وجود آيد كه بر اعمال حكومت واليات
 »مجلس تنظيمات«سپارد، بلكه در مسئوليت   قانوني قرار دهد و اين كار را برعهده حاكم نمي

هاي دولتي در هر واليت، منهاي   مركب بود از رؤساي اداره» مجلس تنظيمات«دهد.   قرار مي
دار، مأمور وزارت جنـگ، امـين     تهشد از: مستوفي يا سر رش  شخص حاكم. يعني تشكيل مي

) مجلـسِ  218: 1351ديوانخانه، امين وظايف و اوقاف، امـين تجـارت، و منشـي. (آدميـت     
تنظيمات، داراي رئيس نبود و شخص حاكم نيز به آن راه نداشت، تا نتواند رأي خود را بـر  
 هيأت مجلس تحميل كند. براي اين كه صالحيت مجلـس تنظيمـات شـناخته شـود، بايـد     
دانست كه حاكم داراي چه مسئوليتي است. حاكم دو مسئوليت عمده داشت. يكم) حفظ يا 
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ايجاد امنيت در شهر و راهها و دوم) تحصيل ماليات. اخذ ماليات را نيز بايد بر قواعدي كـه  
داد. نكته اينجاست كه همه تكاليف ديگري كه قانون   كرد انجام مي  مجلس تنظيمات مقرر مي

مرده بود، در سلب اختيارات و منع كارهـايي بـود، كـه در سـنت حكمرانـان      براي حاكم ش
الحكومة ديواني، و ديناري عالوه بر   پيشين جاري بوده است. قناعت كردن به مواجب و حق
هاي اين مجلس بود. ديگر ايـن كـه     آن از واليات و رعيت نخواستن. از جمله دستورالعمل

ايان ديناري پيشـكش و تعـارف نگيرنـد و همچنـين     از نايبان حكومت و كدخد«مقرر شد، 
از رعيـت بخواهنـد و يـا    » ناز شسـت «و » قلق محصل«و » خلعت بها«مأموران حاكم نبايد 

بـود كـه     ). مجلس تنظيمات بايد مراقب مـي 220ديناري پيشكش يا تعارف بگيرند. (همان: 
معنـي    كم از مداخل بيداد بدون كم و كسر به رعيت داده شود، و حا  تنخواهي كه رعيت مي

دار و تحويلدار نيز همان مواجبي بود كه از ديوان اعلي   كرد. حق صندوق  نظر مي  بايد صرف
گيرد و حقي ندارد كه از رعيت چيزي اضافي بگيرد. صـالحيت و حـوزة كـار مجلـس       مي

تنظيمات هم شـامل امـر تقسـيم ميـزان ماليـات، گمـرك، خالصـه، سـربازگيري، ايـاالت،          
ري، جمعيت، امور عمومي شهري، مستمري و وظيفه، اوقاف و اجراي احكام شرعي سرشما

  بود.  –شد   ونيز اصالح هر آنچه كه مربوط به ادارة كشور مي –
كرد كه حاكم عالوه بر ماليات چيزي   درخصوص ماليات، مجلس تنظيمات مشخص مي

اي كـه    داد. مسـئلة عمـده   مـي از واليات نگيرد. و چيزي هم عالوه بر ماليات به ديوان نبايد 
مانْد آن بود كه اختالف ميان حاكم و مجلسِ تنظيمات، چگونه حـل و فصـل شـود. در      مي

كرد كـه نپنـدارد كـه بـه       واقع قانون آب پاكي را روي دست حاكم ريخته و چنين تفهيم مي
مانـد حتـي اگـر      صرف شكايت، مجلس بسته خواهد شد چرا كه مجلس به جاي خود مـي 

شـد. جـوهر تنظيمـات آن بـود كـه        كاري در كارش مشاهده مـي   از اعضا نقصان و كميكي 
قانونگذار هيأت تنظيمات را جانشين اراده فردي حـاكم واليـات گردانيـده بـود. در قـانون      
مجلس وزيران، سياست مملكـت در مجلـس وزراي مسـئول متمركـز گرديـد. اينجـا ارادة       

افت. از نظر اصول حكومت اين مكمل آن بـود  واليات، در جهت مجلس تنظيمات تمركز ي
و در جهت كلي هم مجلس وزيران و هم مجلس تنظيمات نفي آيين خودكامگي رايج بود. 
دولت از دشمني حكام با اصول تنظيمات آگاه بود، چه بسا كارشـكني بـاطني يـا مخالفـت     

بينـي شـد كـه بـه       انديش، در قانون پيش  افتاد. بهمين جهت تدبيرِ مصلحت  آشكار اتفاق مي
  درآمد.   اجرا
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در شناخت تنظيمات الزم است تحليلي از هيأت حاكم در زمان سپهساالر به دست داده 
 - 3درباريـان   - 2شاهزادگان  - 1ساختند:   شود. سران هيأت حكومت را سه عنصر اصلي مي

مستوفيانِ درجة اول، كه وزيران دولت و حكام واليات نيز جـزء همـان عناصـر محسـوب     
   آمدنـد و انگيـزه    شاهزادگان كه نخستين دشمنان اين مجلس به حسـاب مـي   اول شدند.  مي

از نزديكان شاه بودند كه اغلـب بـه وزارت   » درباريان« دوم ايشان صرفاً منافع خانداني بود.
شدند و نه تنها بيش از ديگر اهالي دولت، دمخور شاه بودند، بلكه از بستگان شاه   گمارده مي
هـايي كـه بـه آنـان       هر چه ميل داشتند در امور مالي و اداري واليات و ابوابجمعيبودند كه 

داشتند. سپهساالر دربـارة فشـار گـروه درباريـان بـر مـردم و ميـزان          سپرده شده بود روا مي
گويند:   گويم دولت، آنها مي  فدوي مي«... دارد:   مابين خود و آنان چنين بيان مي  اختالفات في
خواهد، آنها اختالل تا مقصود خود را در جلب نفع حاصل كننـد.    ي نظم مياشخاص، فدو
كند اگر وضع ادامه پيدا كند، عنقريب كشور متالشي، همه به اسارت خواهيم   فدوي فكر مي

بري كرد و لذت   گويند بايد مال دولت را به سرقت برد و خرج گچ  افتاد. آنها كور هستند مي
كـه سـتون فقـرات دسـتگاه ديـوان را      » طبقـه مسـتوفيان  « سـوم  )246: 1351(آدميت  6برد.
ساختند و استيفاء را به ارث برده بودند. برخي وزيـران كـاردان نيـز از ميـان مسـتوفيان        مي

اند. البته در آن بين بودند افرادي كه به حيـف و ميـل دسـتگاه حكومـت مشـغول        برخاسته
  شدند.  ل خدمت ميدادند و داخ  نبودند اما اغلب رشوه و پيشكش مي

دادنـد و    گروهي از وزيران نيز با پيمان بستن با يكديگر جنـاح ديگـري را تشـكيل مـي    
اغلــب نيــز از پيشــرفت و تحــوالت علمــي و فرهنگــي و صــنعتي و نحــوه اداره امــور در 
كشورهاي مغرب زمين آگاه نبودند. بايد دانست كه شيوه پيمان بستن در همكاري اجتماعي 

هـاي    اي در كار نبود و لـذا فعاليـت    زه باب شده بود. حزب و جمعيت سياسيدر آن اوان تا
كرد. شايد ايـن خـود اثـري باشـد از فعاليـت        جمعي به صورت قرار و مدار جلوه مي  دسته

مجمع فراموشخانه كه به ظاهر بهم خورد. در تاريخ قاجاريـان تـا پايـان دوره ناصـري، دو     
يعنـي اميركبيـر و    –انـد. هـر دوي آنـان      شـناخته شـده  دوسـتي    صدراعظم بيشتر بـه مـيهن  

دل بسوي مردم داشتند ودر دل مردم نيز راه يافتند. راز محبوبيـت و مانـدگاري    - سپهساالر
آنان بسيار ساده است. سنت حكمراني، بر ستمگري بود و خودكامگي، به طوري كه مـردم،  

كاسـت، مـردم او را     يداد حكومت ميخواندند. هر زمامداري كه از ب  دولتيان را اهل جور مي
خـان    داشتند. هيچ وزيري بـه انـدازه ميرزاحسـين     شمردند و عزيزش مي  دادرسِ خويش مي

مفهوم ملت را داخل عرف سياست نكرد. از خصوصيات او اين است كه هر كجا از خدمت 
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كـردار  آورد. وي مرتـب بـه نكـوهش      را مي» ملت«گويد، بالفاصله لفظ   به دولت سخن مي
پردازد. خود را پشتيبان عامه مردم   ها و يا حكام و وزيران ديواني مي  زورمندان نظير شاهزاده

كند. خاصه به خـاطر    خواند و از اين جهت خدمت خود را با كارهاي اميركبير قياس مي  مي
دو كارش، يكي بناي عدالتي كه در عدليه نهاد. ديگر همتي كه در سال قحطي بخـرج داد و  

اي كه به مستمندان نمود. وي البته به همان اندازه با طبقـه حـاكم در حـال نـزاع بـود.        اريي
دستان   بيچارگان را بنواخت و چيره«... كند كه سپهساالر:   خان وقايع نگار نقل مي  ميرزاابراهيم

  )112: 1346(خان ملك ساساني،  7»را منقارها بكوفت
  

  گيري  . نتيجه4
هـم در مقـام نظـر و هـم در مقـام       –هاي سپهساالر را   مركز ثقل تالشتوان   در مجموع مي

پاسخ به يكي از مهمترين نيازهـاي تـاريخي جامعـه ايـران يعنـي اسـتقرار قـانون و         - عمل
  مند كردن نظام سياسي و اداري كشور برشمرد.  قاعده

وضع قوانين و مقررات براي ارتش و تأسيس مدارس نظـام بـراي تربيـت و آموزشـي     
سران نوآوري در نظام ديوان ساالري كشور نظير اصالح در شـيوة نامـه نگـاري رسـمي،     اف

تنظيم و تعيين ساعات كار اداري، بـازنگري در رسـوم اداري و نـوآوري درزمينـة پوشـش      
كاركنان و اصحاب ديوان، لغو اعطاي خلعت و تغيير در نشان هاي رسمي/ تأسـيس پسـت   

حات بنيادين در ساختار نهاد دولت و توسعه كمـي و  خانة جديد و انتشارتمبر پستي/ اصال
شـوراي  «ها/ تاسيس نهادهاي جديد در نظام ديـوان سـاالري كشـور نظيـر     كيفي وزارتخانه

مجلس مصلحت خانة/ تأسيس مجلس و قانون تنظيمات و تدوين قـانون اساسـي    «، »دولت
همگـي توسـط محمـد     كه «به امضاي ناصرالدين شاه قاجار رسيد و نظاير آن،  -  مكتوبي كه

توان سرآغاز و فصـل جديـدي    سپسهاالر در تراز ملي طراحي و اجرا شد را مي  خان حسين
و  - مندي و قاعـده ورزي   ، قانون در اصول سياست ورزي وكشورداري مبتني بر نظم، قانون

  در ايران قلمداد كرد. - » ملت«به » رعيت «به تبع آن فراهم شدن مقدمات تغيير مفهوم 
هاي موجود در ساختار   ها و كژتابي  استي دريافته بود كه ريشة بسياري از نارساييوي بر

از قبيل فساد و  –ساالري ايران   قدرت خودكامه، فرهنگ جامعه و بخصوص در نظام ديوان
ساالر، فقدان امنيت و به   رشوه، خودسري و خودكامگي، خويشاوندساالري و فقدان شايسته

شاه هم از   است. ناصرالدين قانوناز فقدان  –عدم تحول در امور كشور  تبع آن ناكارآمدي و
» نظم«يكسو از فوايد قانونمند بودن و مزاياي يك دولت سازمان يافته و منظم، كه بر اساس 
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كـه از   –شناسي آگاه بود و بارها به سپهساالر قزوينـي    مندي و مسئوليت  و مقررات و قاعده
ورزيد. از   ها تأكيد مي  در اين زمينه –دولتمردان اصالح گر و نخبگان فكري حامي قانون بود 

سوي ديگر همواره هراسناك نتايج آن و انديشـناك از تحديـد قـدرت مطلقـه و المتنـاهي      
ها ناصرالدين شاه بالفاصله پس از سومين سفر خـود بـه     نگراني  خويش بود. به رغم اين دل

و اجراي » قانون«و برقراري » نظم«و » اصالح«، دستور چندين باره خود را درخصوص اروپا
  را پذيرفت و فرمان به اجراي آن داد. » شوراي دولتي«آن صادر كرد. چارچوب تأسيس يك 

يعنـي   –شـاه در ايـن بسـتر      سرانجام وضعيت تناقض گونه (= پارادوكسال) ناصرالدين
ه به پيشـرفت و اصـالحات از مسـير تأسـيس قـانون و      تضاد فاحش ميان ذوق و توجه شا

ورزي در نظام سياسي و اداري حكومت از يكسو، و عدم تمايل وي به دست كشيدن   قاعده
منتهي به اين شـد   - از قدرت مطلقه و استبدادي و خوي خودكامگي خويش از سوي ديگر

قـدرت نامحـدود و   هاي قانونيِ حـريم    كه وي پس از كوتاه مدت و تن دادن به محدوديت
انتهاي خويش، برآيين و شيوة حكومت اسـتبدادي و خودكامـه پيشـينيانش بازگشـت و       بي

  گران را رها كرد.  انديشه و عمل اصالحات و اصالح
  
  ها نوشت  پي

 

هـاي حقـوقي،   براي آگاهي بيشتر از ساختار دولت و وضعيت دستگاه حكـومتي دولتـي و نظـام    .1
    221- 214صص  1388اداري و نفوذ دربار در آنها در دورة قاجار مراجعه شود به فوران 

سبز كه عدد دو داشت بـراي دو  مهر بنفش كه عدد يك هندسي داشت به جاي يك شاهي، مهر  .2
شاهي، مهر كبود كه عدد چهار داشت براي يك عباسي، مهر سرخ كه عدد هشت داشت براي دو 

  عباسي تعيين شدند.
فراموشخانه، نخستين جمعيت سياسي است كه در چند مسئله مهم اهميت دارد. يكـم) فعاليـت    .3

خواهانه دارد. سـوم) تـأثير در تغييـر    اجتماعي دسته جمعي است. دوم)، مرام سياسي ظاهراً ترقي
خانه تأسيس  يز در همان سال تأسيس مجلس مصلحتافكار و انديشه دارد. مجلس فراموشخانه ن

تور برانداختن آن نيز در همان سال براندازي مجلس مصلحت خانه صـادر گرديـد و   يافت و دس
اين نشان دهندة عدم تحمل تفكر پيشرفت و افكار ترقي خواهانه است. گرچه اين فراموشـخانه  
براساس مجامع سري اروپا كه در سده هجـدهم و نـوزدهم مـيالدي رواج فـراوان داشـتند، بنـا       

خي محققان معاصر هيچ بستگي بـا فرماسـونري نداشـت. در واقـع در     گرديد، ليكن به اعتقاد بر
هاي محافل سري غربـي الهـام   عثماني و مصر نيز از اين گونه مجامع پديد آمده بود، كه از شيوه
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هـاي مخفـي تنهـا    گرفته بودند. در آن زمان حزب سياسي در مشرق مفهوم نداشـت و جمعيـت  
د. سري بودن آنها از جهت اوليه، تنها به جهـت عـدم   نماينده افكار متشكل اجتماعي جديد بودن

امنيت بود. و دردرجه دوم عامل همبستگي و پيوند سازمان داخلي آنها. پانزده سال پيش از ايجاد 
فراموشخانه، ميرزافتحعلي آخوندزاده درصدد بود نظير آن را در قفقاز برپا سازد كه هدفش، آشنا 

)  حقـوق اجتمـاعي مـردم از عناصـر مهـم      66: 1351ت، كردن مردم با ترقي جديد بـود. (آدميـ  
بـه  » اختيـار «رفت و به جـاي آن از لغـت   مرامنامه فراموشخانه بود و [واژة] آزادي كمتر بكار مي

نامة سياسي فراموشخـانه ذكـر  شد. در مراماستفاده مي –اما به مفهوم آزادي  –معني مختار بودن 
تـر و  گذاران آن زيـرك بود، بلكه افراد و بنيان» مهوريتج«نشده بود كه فراموشخانه مروج آيين 

خواهي در بطن تر از آن بودند كه در پي نقشه واهي بروند، ليكن افكار جمهوريانديشمصلحت
انديشة اين مرامنامه، وجود داشـت. فراموشـخانه ظـاهراً مـورد اقبـال قـرار گرفـت و اصـطالح         

فان آن نيز به اقدام پرداختند. ميرزا ملَكـم خـان، در   اي شدن باب شد. موافقان و مخالفراموشخانه
اي از يكي دو هزار نفر صحبت كرده است و اغلب مورخان نيز تعـداد آن افـراد را   رساله دفاعيه

) از افرادي كه از اين مجمع، دفـاع  146: 1346اند. (خان ملك ساساني، بيش از سيصد نفر نگفته
الـدين ميـرزا كـه    پي برد. افراد صاحب نامي نظير جـالل  توان به سياست فكري آنكردند ميمي

نويسي ناسيوناليستي بود. وي از هر چه عـرب و عربيـت بـود    اي آزادي پرست و تاريخشاهزاده
پـدر   - اهللا آمد، ضمن اينكه، آن زمان آجودان مخصوص شاه نيز بود. ديگر ميرزا هدايتبدش مي

  محمـدخان  سـتوفيان معتبـر بـود. ديگـري ميـرزا     و از م –مرحوم دكتر محمد مصدق وزير دفتر 
اي نقاد بود كه در قفقاز مأمور بود. ديگري ذوالفقاربيـك كـه   مجدالملك وزير وظايف و نويسنده

  خـان  قلـي   رضامهندس نظام و از تحصيل كردگان دارالفنون و از شاگردان ميرزا ملكم خان بود. 
لشعرا  از دانشمندان و ادبا و از ديگر افـراد،  اهدايت رئيس مدرسه دارالفنون و محمود خان ملك

اي در پشتيباني از خواه بود و در زمان سپهساالر مقالهالهي كه آزادانديش و ترقيميرزا جعفرحكيم
خان نيز ازرجال ها منتشر كرد. خود ميرزاملكماصالحات و تأسيسات جديد سپهساالر در روزنامه

سـاز بـود و هنـر رهبـري داشـت، عوامـل       م كه جمعيتطرفدار اين جمعيت بود. گذشته از ملك
اي ديگري نيز در پيشرفت كار فراموشخانه مؤثر بودند. مجمع، اقبال عامه داشت   و اين امر نشانه

است  از روح نوجويي زمان و اينكه كساني از طبقه حاكم به آن روي آوردند، بر اين امر داللـت  
ماعي و سياسي كشور رخنه و راه يافتـه بـود. از جانـب    دارد كه اين روح و انديشه، در نظام اجت

سازد كـه انديشـه تغييـر و اصـالح از     ديگر اينكه از [اكثر] طبقات به آن گرويدند، هم معلوم مي
تر سرايت كرده بود. به هر حال پيـام فراموشـخانه   سطح باالي اجتماع گذشته و به [اقشار] پايين

رفت و مقابله با آن امري طبيعي بـود.  سي كهن بشمار ميتهديد مستقيمي به نظام اجتماعي و سيا
عفتي. نتيجه اينكه دستگاه همچنين شيوه ديرين و حربة مدافعان آن، شمشير تكفير بود و بهتان بي
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گـرا، همگـي بـا هـم، بـه دشـمني بـا        حاكم، دولتيان مخالف اصالح و افـراد متعصـب و سـنت   
صادر گرديد. البتـه بايـد    1278ن آن در همان سال فراموشخانه برخاسته تا سرانجام فرمان برچيد

با توجه به عملكرد منفي و يـا سـؤال برانگيـز     –متذكر گرديد كه محققان و مورخان ديگري نيز 
در   –شان با كشورهاي بيگانه به ويژه، انگلستان تعدادي از اعضاي مجمع فراموشخانه و ارتباط 
ر ارزيابي نكرده، حتي در خصوص انگيـزه خيـر   مجموع آن را داراي عملكردي مثبت براي كشو

  نگرند.مؤسسان آن با ترديد مي
درآمدي بـر تـاريخ فراماسـونري در    . الگار، حامد. 1به:  ←براي آگاهي بيشتر در اين زمينه 

تـاريخ  . حائري، عبدالهادي. 2صفحه)  84( 1360، ترجمة يعقوب آژند، تهران، نشر گستره، ايران
 251( 1368، مشهد آستان قدس رضوي، اماسونري در كشورهاي اسالميجنبشها و تكاپوهاي فر

. خنجـي، محمـد   4. 1349نا، ، تهران، بيفراماسونري چيست؟. حسابي الفت، ابراهيم. 3صفحه) 
فراموشـخانه و  . رائـين اسـماعيل.   5صـفحه).   23( 1342، زريـن،  تحليلي از فراماسـونري علي. 

رابطـة تـاريخي   . زاوش، ح.م. 6(در سـه جلـد).    1357ر ، تهـران، اميركبيـ  فراماسونري در ايـران 
ــا صهيونيســم و امپرياليســم صــفحه) [مؤلــف  389( 1362، تهــران، نشــر آينــه، فراماســونري ب

. 7فراماسونري را از بدو تأسيس تا قيام شيخ محمد خياباني را مورد بررسي و تحليل قـرار داد.]  
، تهـران، بهـار،   نخسـتين كـارگزاران اسـتعمار    :نقد و تحقيق در تاريخ معاصر ايرانزاوش، ح. م. 

. كتيرائـي، محمـود.   8. (تأكيد مؤلف بر رابطة فراماسونري و دخالت انگليسـها در ايـران).   1366
 1361، تهـران، اقبـال   فراماسونري در ايران يا فراموشخانه از آغاز تـا تشـكيل لـژ بيـداري ايـران     

  صفحه).  263(
از: ايمني اجتماعي، آزادي عقايـد دينـي، مسـئوليت دولـت در     هاي عقالني سياست عبارتند پايه .4

تأمين خير عامه جامعه، تفكيك سه قوة قانونگـذاري و اجرايـي و قضـايي، جـدايي سياسـت از      
ديانت، لزوم وضع قوانين مثبت عرفي و در مجموع شئون فعاليت ملت و دولت، تدوين احكـام  

اخت كردن تقسيمات كشوري، (قانون يـك  فقهي به عنوان برخي از اصول حقوقي مدني و يكنو
مسئله اساسي و ظريف را در خود دارد و آن شناخت ماهيت هيأت دولـت، مسـئوليت مجلـس    
وزيران، رابطه وزارت با صدارت و رابطة صدارت با سلطنت است). مسايلي كه تـا اواخـر دورة   

امور دولت را در ميان نُه  شد، با وجود قانون، پادشاه كلناصري، به هيچ عنوان به آنها توجه نمي
  )  206: 1351وزارت و يك صدارت تقسيم كرده بود (آدميت 

پس از آنكه سپهساالر قزويني طرح قانون اساسي خود را به تشكيل مجلس مسـئول از وزيـران،    .5
جناب صدراعظم، اين تفصيل وزراء «شاه كرد. شاه در ذيل آن چنين مرقوم كرد تسليم ناصرالدين

ايد بسيار بسيار پسنديدم و انشاءاهللا قرارش را به زودي بدهيد و معمول بداريد ه نوشتهو دربار ك
  )123: 1343مستوفي» ( كه هر چه به تعويق بيفتد باعث ضرر دولت است
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شاه براساس مشاهدات خود در سفرهاي خود به اروپا قانع شده بود كـه  در واقع ناصرالدين
بر قانون حكومتي با انتظام و نظم، كارآمد و پيشرفته است. در كشورهاي اروپايي، حكومت مبتني 

ناپذير شدن جامعه بوده است. به نگران برهم ريختن اوضاع و كنترلهر چند وي در همه حال دل
در برابر حكومت استبدادي و خودكامه  –نظير ديگر سالطين تاريخ ايران  –رسد وي نيز نظر مي

السلطنه، دخت ناصرالدين شاه شناخت. با اين حال تاجرج نميبديلي به جز نابساماني و هرج و م
الدوله، تصميم و عزم شاه را براي استقرار نظام حكومتي مبتنـي بـر   به نقل از نامادري خود انيس

دانست. وي ترور پادشـاه را  اش، بسيار جدي ميقانون، پس از جشن پنجاهمين سالگرد سلطنت
نفوذ حاكميـت سياسـي بـراي ممانعـت از تصـميم      وههاي ذيالسلطان و گردر واقع توطئه امين

ماليـات را موقـوف و   «... كند كـه  الدوله به نقل از پادشاه روايت ميداند. انيسشاه ميناصرالدين
وكيـل از طـرف رعايـا در آن مجلـس     كـنم و از واليـات،   مجلس شورا را براي ايشان افتتاح مي

» در قتــل مــن باشــد كــنم صــالح رعيــت. گمــان نمــي«..و ادامــه داده بــود كــه ...» پــذيرم  مــي
  )60  :1362  (اتحاديه

اعتمادالسلطنه هم كه قبل از به قتل رسيدن ناصرالدين شاه وفات يافته بود، بر اين بـاور بـود   
ــين ــه ام ــي ك ــه ول ــاه  –نعمــت خــود الســلطان ب ــي ش ــادار و –يعن ــوده اســت.   وف صــادق نب

  : مقدمه)1345  (اعتمادالسلطنه
خان سپهسـاالر بـه پادشـاه    هجري قمري توسط ميرزاحسين 1289در ذيحجة سال  اين دستخط .6

به نقـل از اسـناد   » انديشه ترقي و حكومت قانون«نگاشته شده و آن را فريدون آدميت در كتاب 
  سپهساالر، منتشر كرده است.

ر سـالگي بـا   57گـرِ حكومـت در   ليكن با عزل و درگذشت پرابهام و مشكوك اين نخبة اصالح .7
ديگر نه تنها اصالحات اداري، سياسي و  عمر ده سالة صـدارت و وزارت سپهسـاالر در شـوال    

به آخر رسيد روابط وي با ناصرالدين شاه در مجمـوع در يكـي دو سـال پايـاني چنـدان       1297
مناسب نبود. سپهساالر دشمنان قوي پنجة بسياري عالوه بـر عالءالدولـه، كـه از نزديكـان شـاه      

داشت. توطئه برانداختن سپهساالر از وزارت، ضمن سفر شاه به نور و كجـور   شد،محسوب مي
طرح شد و به محض بازگشت شاه به پايتخت حكم بركناري صدراعظم، بـا دسـتخط او صـادر    

قـدرداني از خـدمات سپهسـاالر    الملـك ابـالغ كـرد. شـاه ضـمن      گرديد. فرمـان عـزل را امـين   
پايگان را به وي پيشنهاد كرد و به صراحت نوشت كه هاي مازندران، اصفهان و يزد و گل حكومت

هاي مـذكور را نپـذيرفت و در پاسـخ چنـين     اسم فرنگستان را نبرد. سپهساالر پيشنهاد حكومت
: 1351(آدميـت  ...» بگذاريد بروم قزوين در سرخانة قديم خود نشسته، رعيتي نمايم. «نوشت كه 

معتمدالملك، حكـم   خان وسط برادر او، يحيي). شاه فرمان حكومت قزوين را صادر كرد و ت463
را ارسال و سپهساالر هم به ناچار آن را پذيرفت. زمان توقف و حكومت او در قزوين چندان به 

 



 47   حميد تنكابني

 

درازا نكشيد. ابتدا وي را به پيشكاري مستقل آذربايجان فرستادند، كه محل و جايگاه مظفرالدين 
سان، سيستان و توليت آستان قدس و حكومـت  فرمانفرمايي خرا 1298ميرزاي وليعهد بود. و در 

سمنان و دامغان و شاهرود و بسطام ضميمه ايالت او شد و با شكوه تمام به آنجا رفت. سپهساالر 
مـر كـرد تـا در رواق مطهـر،     مورد استقبال فراوان مردم واقع شد. او به محض ورود به مشـهد ا 

 –جاه وهفت سالگي درارك مشـهد  اي ساختند. در شب بيست و يكم ذي حجه در سن پن مقبره
اند كه او را زهر  ). گروهي براين عقيده277: 1357به علت ورم قلبي، وفات يافت. (اعتمادالسلطنه

خـان   ) به هر حال درگذشت ميرزاحسـين 53: 1348اند. (اعتمادالسلطنه خورانده و به قتل رسانده
رسيد كه پادشاه هـم از مـرگ وي   يگاه مرگي طبيعي تلقي نشد و به نظر مسپهساالرقزويني هيچ 

  )471: 1351بسيار خشنود گرديده بود. (آدميت 
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