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Abstract 
The present study is an interdisciplinary study of literature, history and sociology and its purpose is 
to study the administrative structure of the Qajar era based on the Sala Riggs model among the 
literary and historical sources of this period. The question of this article, which is based on a 
descriptive-analytical method; That is, what is the administrative system of this period based on the 
data derived from literary sources (Ibrahim Bey's travelogue, Ahmad's book and Akhundzadeh 
allegories) and historical (Nasserite news facts and my biography) of the Qajar era, considering the 
components of Sala Riggs model? An overview of literary and historical sources of this era shows 
that due to the delay in the formation of the national government in Iran and as a result of the delay 
in the development of the administrative system as a tool and administrative machine of the 
government, modern components of the Salariges model have the necessary historical presence No, 
but we are faced with a combination of the presence of traditional and modern components, while 
dominating the traditional components. The final result is that, by reviewing the literary and 
historical works of the Qajar era, we can say that the situation of the administrative system in Iran, 
especially in the Qajar period, considering the cultural, social and historical background of Iranian 
society and the presence of two Russian and British foreign powers. And were administrative in 
Iran; It is more in line with the pathological components of the Sala Riggs model. 
 
Keywords: Administrative System, Qajar period, Bureaucracy, Sala model, Prismatic Society, 
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 آثار ادبی و تاریخی عصر قاجاردر  ایران نظام اداري تحلیل
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 ۱نوروز نیمروزي ناوخیدکتر                                                                     

 چکیده
بررسی از آن،  هدفادبیات، تاریخ و جامعه شناسی و  ايرشتهپژوهش حاضر از نوع پژوهش میان 

پرسش . است این دوره ریخیادبی و تا منابعاز میان  مدل ساال ریگزاساس  برعصر قاجار ساختار اداري 

اساس  برنظام اداري این دوره است که  انجام شده؛ آنتحلیلی -توصیفیکه بر پایۀ شیوة  این نوشتار

ابراهیم بیگ، کتاب احمد و تمثیالت آخوندزاده) و تاریخی  نامهسیاحت( هاي منتج از منابع ادبیداده

چگونه مدل ساال ریگز  هايبه مؤلّفه توجهبا قاجار،  ) عصرو شرح زندگانی مناالخبار ناصري (حقایق

گیري شکلدر  تأخیربه  توجهدهد با نشان می این عصر منابع ادبی و تاریخیبررسی اجمالی  ؟است

 ،در توسعه نظام اداري به مثابه ابزار و ماشین اداري دولت تأخیری در ایران و در نتیجه دولت ملّ

بلکه با  ندارد عصر قاجار  یرانا تاریخی الزم را در نظام اداريحضور  ساالریگز مدل مدرن هايمؤلّفه

آن نتیجه نهایی  مواجه هستیم. یسنّت هايمؤلّفهضمن غلبه و مدرن،  یسنّت هايمؤلّفهتلفیقی از حضور 

دوره  گفت وضعیت نظام اداري در ایران بویژه در توانمی، با مرور آثار ادبی و تاریخی عصر قاجار که
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ی روس و به پیشینه فرهنگی، اجتماعی و تاریخی جامعه ایران و حضور دو قدرت خارج توجهقاجار با 

انطباق بیشتري با  ؛ري در نظام ترتیبات حکومتی و اداري ایران بودندثّگران مؤانگلیس که مداخله

 مدل ساال ریگز دارد.شناختی هاي آسیبمؤلّفه

 

 . ریگز ،جامعه منشوريمدل ساال،  راسی،نظام اداري، عصر قاجار، بورووک ها:کلیدواژه

 درآمد .1

ها و اي دربرگیرنده ویژگیساالري در هر جامعهتشکیالت اداري دولتی و نظام دیوان

اسی سی تتحوالدر تاریخ و فرهنگ و  توانمیها را عناصري است که سرچشمه آن

ها شحیات، ارزها، رواجتماعی و اقتصادي آن جامعه جستجو کرد. طیفی گسترده از ویژگی

ها و کند و بسیاري از رفتارها، کنشها را از یکدیگر متمایز میتها، ملّو عادات و آیین

 ساالري هرهاي افراد در سطوح مختلف سلسله مراتب در نهادهاي رسمی و دیوانواکنش

اجتماعی  اقتصادي و اي از ساختارهاي فرهنگی، سیاسی،کشوري ریشه در مجموعه

). در حال 34:1386 هاي متمادي پدیدار شده است (هدي،زمان اي دارد که طیشدهانباشته

 ي،؛ هد1972 صاحبنظران عرصه مدیریت دولتی (ریگز و آرورا، حاضر نیز بسیاري از

ظام اداري ندارند که  تأکید) 1397 ؛ محمدي و دیگران،1388 ؛ الوانی،2006 ؛ مارکو،2001

ل شود هاي بارز فرهنگی همان جامعه مطالعه و تحلیبهبه جن توجهبایست با هر کشوري می

 یابد.ر بستر فرهنگی همان جامعه رشد میاي دزیرا نظام اداري هر جامعه

بار در دوره باستان توسط حکومت تشکیالت وسیع اداري در ایران براي نخستین

وضع کردند  رانای اي براي اداره سرزمینرات ویژههخامنشیان به وجود آمد و قوانین و مقرّ

ها مناصب اداري به در این دوره .هاي اشکانی و ساسانی تداوم داشتکه تا حکومت
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از قاعده و قانون خاصی براساس شایسته  شد ونجبا، اشراف و نزدیکان سپرده می ةخانواد

العمر و موروثی بود ساالري و ضابطه مندي برخوردار نبود. مشاغل در دوره ساسانیان مادام

نجبا در این  ۀپذیر نبود. طبقامکان ك اجتماعی)(به تعبیر امروزي تحرّ یر طبقه شغلیو تغی

کومتی محلی و هاي اندکی کلیه مشاغل حخانواده اي داشتند و تقریباًالعادهدوره قدرت فوق

در فاصله  نظامی و کارمندان دربار سلطنتی را به خود اختصاص داده بودند. فرماندهی

 حکومت صفویه نظام اداري وسیع و متمرکزي وجود نداشت.  تأسیس سقوط ساسانیان تا

یان در دوره صفویه با وجود اعمال اصالحاتی چون تقویت حکومت مرکزي، از م

باس عی سران ایالت و لغو قاعده موروثی بودن مشاغل توسط شاه برداشتن قدرت محلّ

نظیر  دوره اس مکتوبات آناس ل، روند اصالحات اداري پس از ایشان تدوام نیافت و براو

هایی دستگاه صفویه ضمن دربرداشتن ویژگی الملوك و دستورالملوك کلّهاي تذکرهرساله

ساز تبدیل اندازي به مال مردم به یک سازمان پرهزینه و مشکلخواري و دستچون رشوه

 خواستاي که طبق اسناد موجود در اواخر دولت صفویه که حکومت میشده بود به گونه

ز اساالري به ناچار دیوان ۀهاي بی رویوپاشنان را بپردازد به سبب ریختحقوق کارک

 ).27:1365 هاي هلندي مقیم اصفهان، الر و کرمان تقاضاي استقراض کرد (فلور،کمپانی

گیري از سنن اداري گذشته شکل ایران اوایل قاجاریه با بهره ساالريدیوانتکوین 

گذار ة سی را براي دوره بعد ایجاد کرد. عصر قاجار را باید دوراسا تتحوال ۀگرفت و زمین

با مدرن نامید.  ساالريدیوانبه نظام سلطنتی و  یسنّت ساالريدیواناز نظام سیاسی ایلی و 

اندرکاران اداري مانند گذشته وظیفه خود یعنی انتقال ، دستانتقال قدرت سیاسی به قاجاریه

بسیاري از این افراد وظایف خود را در نظام  انجام دادند.مواریث اداري به دوره بعد را 

و در سلک کارکنان اداري نظام جدید وارد شدند. بعنوان مثال  سیاسی جدید ادامه دادند
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حاجی ابراهیم خان کالنتر شیراز که در خدمت زندیان بود بدلیل همکاري با خان قاجار به 

شاه پس از جلوس به سلطنت، به منظور یمقام وزارت اعظم دولت قاجار نایل آمد. فتحعل

اول خویش را به جاي سران طوایف به حکومت  ۀتقویت حکومت خود، فرزندان درج

ات تأثیربا این اقدام گام دیگري در مسیر دوري گزیدن از  .ایالت و والیات منصوب کرد

اعظم، (وزارت  دومین اقدام او تشکیل وزراي اربعه .ایلی بر حکومت قاجار برداشته شد

(خدري  استیفاي کل، رسائل و لشکر) و تقسیم کار میان کارگزاران دستگاه هاي دولتی بود

 .)12:1396زاده، 

منتج از  داده هاي به توجهبا  است که آناین اساس، پرسش آغازین نوشتار حاضر  بر   

ق حقای( ی) و تاریخابراهیم بیگ، کتاب احمد و تمثیالت آخوندزاده نامهسیاحتمنابع ادبی (

وره داین نظام اداري  از توانمیعصرقاجار چه تحلیلی ) شرح زندگانی منو االخبار ناصري 

 ؟ارائه دادریگز  ساالبراساس مدل 

 

 پیشینۀ تحقیق .2
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روي نظام تحت عنوان شناسایی موانع فرهنگی فرا ايمقاله) در 1397محمدي و دیگران (-

ه ویژگی فرهنگی جامعه ایرانی را ب و یک، بیست اداري ایران از طریق مطالعات اسنادي

بندي فازي عنوان موانع در مسیر نظام اداري در قالب سه خوشه با استفاده از روش خوشه

اعتمادي متقابل، مراتبی، کمچون: اقتدارگرایی و سلسلههمهایی ویژگی ؛کنندشناسایی می

 عقالنی.ساالري و فرهنگ عمومی غیرخویشاوندگرایی، ضعف حاکمیت شایسته

) در پژوهشی تحت عنوان اصالح نظام اداري ایران در 1395عفري و دیگران (ج-

یران اداري ابر قانون استخدام کشوري به این نتیجه رسیدند که نظام  تأکیدعصرقاجار با 

هایی چون خرید و فروش پست سازمانی، رشوه و حتی تا اواخر دوره قاجار با آسیب

 بوده است. نی در امور همراهرتیب معیبازي، فقدان نظم و تپارتی

ه شناسی نظام اداري در دوره قاجاریدر پژوهشی با عنوان آسیب )1393سلیم و دیگران ( -

ز له را اند مرحدر بررسی سیر نظام اداري ایران عصر قاجار باید چاین نتیجه رسیدند که به 

ساالري یوانبه سیاق د ینّتسل قرار داد: مرحله مدیریت مأو مورد ت ساختتمایز میکدیگر 

بند یمکهن ایران که دنباله سنن اداري سلجوقی و صفوي بوده است، مرحله اصالحات ن

ولتی یر دبراي رفع و رجوع مشکالت ملموس ولی الزم که تا حدودي به بهبود عملکرد دوا

 ی بهریخب تامنجر شد و سرانجام مرحله رویکرد به قواعد مدرنیته که با استفاده از تجار

 .ردیدگکمی نهاد اداري در دوره پهلوي و تبدیل حکومت به دولت مدرن منتهی  تحول

ظام اداري ایران: تحلیلی بر عنوان ن با) در تحقیقی 1390میرمحمدي و حسن پور (-

به این ها با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبه با کارشناسان، مشکالت و چالش

در هفت  توانمیبه اجزاي آن  توجهل و مشکالت نظام اداري را با یاکه مس نتیجه رسیدند

ها، قوانین و مقررات؛ فرهنگ اداري و نی؛ ساختار، فرآیندها، رویهبخش مدیریت منابع انسا
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هاي مدیریتی؛ نوآوري و بهبود مستمر؛ فناوري اطالعات و خدمت رسانی؛ الگوها و شیوه

ترین مشکالت، مربوط به بخش مدیریت منابع هارزیابی و نظارت بررسی کرد که عمد

هاي عمده نظام اداري ایران شامل عدم حاکمیت انسانی است و از سوي دیگر چالش

ر بهبود مستمر و روحیه گرایی؛ ناکارآمدي سیستم نظارتی؛ عدم حاکمیت تفکّحرفه

 .پژوهشگري و ناکارآمدي ساختارهاي سازمانی است
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ساالري شناسی نهاد دیوانعنوان درآمدي بر ریشه مقاله با ) در1388زاهدي و تنکابنی (-

گرایی و قاعده ورزي در هایی چون فقدان قانون و قانونایران در دوره قاجار به آسیب

تاریخ نظام سیاسی اداري ایران بعنوان روال معمول پذیرفته شده در جامعه تا دوره قاجار 

م ز به هرگونه تغییر اساسی را در نظااشاره کردند که این وضعیت ضرورت احساس نیا

 ساخت.ساالري کشور را منتفی میدیوان

النهرین سه تکوین نظام اداري در تاریخ ایران و بین نامبا  ايمقاله) در 1386حالجیان (-

هاي قبل از کند: دوره حکومتهاي ساختاري از هم متمایز میدوره را به لحاظ ویژگی

رسد که نظام و به این نتیجه می ،تا اواخر صفویه و دوره قاجار اسالم، دوره بعد از اسالم

هاي ظاهري که در فرم، شکل و عنوان تفاوت با وجوداداري در طی این سه دوره 

چهار  تشکیالتی وجود داشت ولی از نظر محتوا، هدف و کیفیت وظایف مشابه بود و بر

ی، برقراري نظم و احکام قضایمع آوري مالیات، اجراي زده است: جمی محور اساسی دور

 امنیت و استقرار ارتباط با سایر دول.

با عنوان نظام اداري و توسعه اجتماعی اقتصادي  ايمقاله) در 1380جمشیدیان و دیگران (-

به این ن بعنوان یک جامعه در حال توسعه هاي نظام اداري در ایرادر ایران با بررسی ویژگی

فرد ریگز در مقایسه با مدل آرمانی بوروکراسی منشوري  ه رسیدند که الگوي جامعهنتیج

 د نظام اداري ایران را تبیین نماید.توانمیوبر بهتر 
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. ساالري را آیزنشتاد انجام داده استیکی از نمونه تحقیقات اخیر تاریخی در حوزه دیوان -

دند شیاسی امپراتوري اداره میس هاينظامجوامعی که تحت «وي بر این باور است: 

هاي هر دو مدل او ترکیبی از ویژگی .و نو  قرار دارند یسنّتسیاسی  هاينظاماکنون میان هم

جوامع "یا  "ساالر تاریخی متمرکزهاي دیوانامپراتوري"ها را او این نمونه . است

هایی چون اینکاها و جوامعی نظیر مصر، چین، ایران و تمدن .نامدمی "ساالر تاریخیدیوان

ها جاي دارند هاي روم و عثمانی در این نمونهامپراتوري -ی فاصله زمانیبا کم–

 ).  111:1388؛ به نقل از زاهدي و تنکابنی،1963(آیزنشتاد،

 

 : ارچوب مفهومیچ .3

 مفهوم نظام اداري

بع انسانی، اي متشکل از اجزایی چون مناقاله منظور از نظام اداري مجموعهدر این م

 انات وها، قوانین و مقررات و امکو رویه هاروش ها وظامساماندهی و تشکیالت، ن

داف و ق اهد که جامعه را جهت تحقّهستن شدههیمنابع در یک رابطه متقابل و سازماند

به  ؛1387(سازمان امور اداري و استخدامی کشور،نمایند هاي خود راهبري میآرمان

اب حس دولت به یین اجراماشی ينظام ادار. )1390میرمحمدي و حسن پور، نقل از

و  نینگانه قواابزار چهار  ییماشین اجرا نیاست و ا قوهکه مرتبط با هر سه  آیدمی

فاي ت ایی را جهها و روش و ساختار منابع انسانسیستم مقررات و ساختار تشکیالتی،

 .)2:1378(میرسپاسی،  نقش خود در اختیار دارد

 ایران اداري درنظام مروري بر تاریخچه ساختار  .4
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 هايگیویژالت اداري با که این تشکی دهدمیدر ایران نشان  ساالريدیوانمروري بر پیشینه 

هاي تاریخی فرود و فراز با وجودم بوده ستحکمی که همواره با تغییراتی توأنیرومند و م

زمان ک ساهاي هخامنشی و ساسانی به یاداره امور امپراتوري .همچنان برجاي مانده است

س پ آمد و ین نیاز پدیداباستانی ایران در پاسخ به  ساالريدیوانده اداري نیاز داشت و گستر

ایل ت و قبی ایالفرمانروایی ایران بر روال فرمانروای سنّتاز آن با ورود اعراب به ایران، 

ان ایر ساالريدیوانهاي چهارم هجري تا دوره قاجار، به سخن دیگر از سده .استوار شد

 فت.رار گرحاکمیت سیاسی فرهنگی ایالت و اشراف ایل و عناصر مرتبط با آن ق تأثیرتحت 

اي بوده هه گونبدر ایران  سنّتت و توانایی است که ظرفی آناداري  نکته کلیدي در این نظام

ی ت کوتاهر مد، اقوام ترك، مغوالن و سایر ایالتی که در ایران حاکمیت یافتند دکه اعراب

 کننده دیوان ایرانی را پذیرفتند.یینها و عناصر تعویژگی

ت ود که مدار تشکیالایرانی به حدي ب ساالريدیوان هايویژگیت و توانمندي قابلی

را –ها یژگیهرچند برخی از این و کرد میاداري اقوام بیگانه را تا حدودي ایرانی و بو

هاي اصالحات ورهر دد -ناشی از کارکرد عنصر ایالتی در تشکیالت اداري دانست توانمی

کرده یموبرو هاي فراوانی رها را با دشواريبنیادي و رو به تکامل، این پدیده تتحوالو 

.. وءظن ستیزي و فضاي سوگویی، بیگانهقاطاعت کورکورانه، خویشاوندگرایی، تملّ ؛است

ه ر بنشد که در خون و روح افراد و کارکنان دیوان و داز جمله خصوصیاتی شمرده می

  .)114:1388(زاهدي و تنکابنی،اري حیات داشت و جاري و ساري بود شکیالت ادت

ل از مجموعه شاه و در دوران زمامداري آغا محمدخان قاجار، تشکیالت دیوانی متشکّ

شاه و پادشاهان بعدي علیحعده بسیار معدودي لشکرنویس و مستوفی بود. در دوران فت

اعظم  یافت که عبارت بود از: جایگزینی صدرتدریج تشکیالت دیوانی توسعه بیشتري ب
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وزیر دارایی محسوب  الممالک که عمالًبجاي اعتمادالدوله متداول در عصرصفوي، مستوفی

بعدها تمامی این تشکیالت .  دیوان، معیرالممالک و...الممالک، صاحبمنشی ،شدمی

در  ).93 -94:1385 (ورهرام، گسترش یافت "دولت"و  "وزارت دربار اعظم "بصورت 

ساالران صاحب منصب، قاجار شامل صدراعظم، دیوان ساالريدیوانمجموع تشکیالت 

 .)14:1396(خدري زاده، شدالحال و میرزاها میساالران متوسطدیوان

ر ه قاجار دساختار سیاسی و تشکیالت اداري ایران در دور هايویژگییکی دیگر از 

هاي الشتجود وبا عیت صنایع و اقتصاد در ایران است. به وض توجهقی، رابطه با افکار مترّ

آمد،  هاي مختلف بعملزهشدن در حومختلفی که تا پایان قرن نوزدهم میالدي براي صنعتی

ن آاز  وضع صنعت در ایران با آنچه که در اروپاي هنگام انقالب صنعتی و پس اساساً

ضع ی بدتر از وایران حتّ و وضع صنعت در هیچ گونه قرابتی نداشت ؛شودمشاهده می

 ).66:1377(کاتوزیان، کشاورزي بود

هاي دولتی براي رسیدگی به در طی اصالحات انجام شده توسط امیرکبیر کمیسیون

هاي گوناگون و اندازه ، میزان پرداخت حقوق و مستمريانمأموردستگاه اداري و وظایف 

ه اصالحات اداري دستگاه کارمندان در نتیج .ایجاد گردید ،شدمیآوري هایی که جمعمالیات

ل براي راز اوان فرهیخته تمأموربراي همه ادارات جانشین وزیر تعیین شد که  .کاهش یافت

(دو شغله بودن) ممنوع  کاهش یافت و کار در دو جا انمأمورند. حقوق شدمین آن معی

داري وزه زمیندارالفنون، در ح تأسیسدي در حوزه آموزش با شد. همچنین اصالحات متعد

ها و ساختمان هاي آبیاري، بهسازي راهمالکیت زارعین، ترمیم شبکه با رسیدگی به حقّ

کاروانسراها و بازارها، ایجاد محدودیت براي بازرگانان خارجی و تشویق بازرگانان ایرانی 

و بدنه دولت نقش  ساالريدیوانو...در این دوره انجام شد. چنین اصالحاتی در تکامل 
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و  ساالريدیواناصالح ساختار مهمترین ویژگی اصالحات اقتدارگرا، اهمیتی داشت. پر

. در نتیجه این اصالحات ت سیاسی استت حاکمیبهبود نظام اقتصادي به منظور تقوی

اجتماعی اقتدارگراي قاجار تغییر چندانی نکرد و صرفاّ تغییراتی در  -سیاسی ماهیت نظام

 دي به وجود آمد.شیوه کشورداري و اوضاع اقتصا

 اشت که با همقاجار وجود د ساالريدیواندر مجموع، دو جریان عمده در تشکیالت 

وري و ه نوآکه با هرگون یسنّتیکی جریان عناصر دیوانساالر  ؛ي داشتند(منفی) جد رقابت

ه و خواددیگري جریان دیوانساالران تجد ،اقتباس از فرهنگ و تمدن غرب مخالف بودند

 گر نظامند که دین غرب به این باور رسیده بودی از مظاهر تمدسبود که به تأ طلباصالح

این  .اهد بودات نخوقادر به ادامه حی یسنّتهاي ایلیاتی و خاذ شیوهقاجار با اتّ یسنّتکهنه و 

ي رگراداري، در تداوم ماهیت حاکمیت اقتدادو جریان با وجود تفاوت در شیوه مملکت

 .)51:1396(خدري زاده، قاجار هم نظر بودند

ش) براي هر  1287تا1285پس از انقالب مشروطه توسط مجلس اول شوراي ملی(

هاي پیش روي،  دولت و مجلس ت چالشعلّه بخش از مملکت قوانینی وضع گردید ولی ب

در مجلس  .نتوانستند گام اساسی در جهت سروسامان دادن به نظام اداري کشور بردارند

معضالت ورود به  ) با اینکه کمیسیونی براي وضع قوانین به منظور حل1290ّتا  1288( دوم

ا بر اثر گسترش هرج و مرج و ام ؛دستگاه دولتی و نحوه استخدام افراد تشکیل گردید

نتیجه ماند. با افتتاح مجلس سوم در سال ثباتی و تعطیلی مجلس با اولتیماتوم روس، بیبی

د با یک بروز جنگ جهانی اول، کشور مجدش توسط احمدشاه قاجار به سبب 1293

لذا در دستگاه اداري تا زمان  .)68:1383(تنکابنی، ثباتی مواجه گردیدومرج و بیهرج

 ،ش بدون وضع هیچ گونه قانون جدیدي1300مجلس چهارم شوراي ملی در تیرماه
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ا با ها بر پایه روابط اشخاص قرار داشت و مقامات مهم رها و استخدامیهمچنان منصب

خریدند: نه کارمند دولتی به معناي واقعی کلمه وجود داشت و نه حقوق هدیه و رشوه می

به  ؛1363(ویشارد، شد میو روز به روز فساد اداري بیشتر  شدمیکارمندان منظم پرداخت 

رن السلطنه مقان در دوره کابینه اول و دوم قوامپس از آ .)19:1395نقل از جعفري و دیگران،

هاي سروسامان دادن به اوضاع آشفته نظام اداري ایران، ارائه س چهارم، یکی از برنامهبا مجل

الیحه قانون استخدام کشوري از سوي دولت به مجلس به منظور اصالح ساختار اداري 

د که تا به اداري در ایران یاد کر تحولبعنوان نقطه شروع اصالحات و  توانمیکشور بود که 

اداري  تتحوال(در خصوص شود میل تا ششم توسعه دنبال هاي اوامهامروز در قالب برن

 .)1397هاي مجلس شوراي اسالمی،به گزارش مرکز پژوهش ك اخیر ر.

 مبانی نظري .5

 نظریه جامعه منشوري ریگز

این نظریه تالشی براي ارائه الگویی گویا و صریح از نظام اداري که با شرایط و ساختارهاي 

و مدرن) کشورهاي در حال توسعه  یسنّت هايمؤلّفهبا ترکیبی از  داخلی(ساختارهایی

میان یک جامعه بسته  جامعه منشوري مورد نظر ریگز عبارت است از حد سازگاري دارد.

یم که در یکسوي در اینجا با پیوستاري مواجه و یک جامعه باز مدرن وصنعتی غربی. یسنّت

 جامعه مدرن هايمؤلّفهر سوي دیگر قرار دارد و د یسنّتجامعه  هايمؤلّفهآن 

 هايویژگیدر میانه این پیوستار وضعیت منشور مانندي با تلفیقی از  .)1373(جمشیدیان،

و مدرن وجود دارد که در ادبیات علوم اجتماعی بعنوان وضعیت گذار، در  یسنّتجامعه 

چنین وضعیتی مدلی  براي تبیین ساختار اداري در . ریگزشودمیاز آن تعبیر . حال توسعه و..

به ساختار  توجهبر اساس این مدل و با  .گیردمیبه گونه یک پیوستار در نظر  "ساال"بنام 
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 هايویژگیاي از جوامعی آمیخته منشوري جوامع در حال توسعه، ساختار اداري چنین

به امور از یکسو و خصوصیات مدل عقالنی از  یسنّتموجود در زندگی خانوادگی و نگرش 

ریگز چنین مدلی از ساختار اداري جوامع  باوربه  مدرن از سوي دیگر است. ساالريواندی

 ذیل است: هايویژگیدر حال توسعه داراي 

 نامه و ساختار منسجم اداريفقدان یک نظام -

ه صوري بودن حاکمیت قوانین و شکاف بین قوانین مدون و مکتوب و نحو -

 .اجراي آن در عمل

زرگ هاي اداري در پایتخت و شهرهاي بین سازمانناهمگنی و عدم توازن ب -

.این گ سازمانی و.ندر نیروي انسانی، امکانات، فره توجهو تفاوت قابل 

 شهرها با شهرهاي کوچک.

هاي فاصله بین ساختار رسمی حاکم در قالب پارلمان، انتخابات، برنامه -

 و مذهب، خانواده یسنّتاز الگوهاي  متأثّرتوسعه و.. و کارکردهاي 

 گرایی.خویشاوندگرایی و محلی

ز رد نیانیروي انسانی مو تأمینخرد در  غلبۀ الگوي خویشاوندگرایی در سطح -

 ذهن متبادر پادشاهی قدیم را به هاينظامالیگارشی  یسنّتکه بنوعی الگوي 

 سازد.می

اتب هاي مختلف سلسله مربودن فساد و تخلفات اداري در الیه نهادینه -

 سازمانی

 .درت در راس سازمانتمرکز ق -
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 هاي پژوهش:داداهتحلیل  .6

 ي ریگز"ساال"نظام اداري در ایران براساس مدل تحلیل 

 ال توسعهحجوامع در  هايویژگیبراساس مدل ریگز که برگرفته از تحلیل ایشان از 

 .کنیممیاین مدل را باختصار بررسی  هايمؤلّفهبرخی از ؛ است

 م اداريار منسجتنامه و ساخفقدان یک نظام -

به  "صبوروکراسی ابتر و ناق"به معناي علمی آن و  "فقدان بوروکراسی"شاید اطالق 

ر علمی استواهاي غیرهپای ایران بر ساالريدیوانتشکیالت اداري به این دلیل باشد که هنوز 

 نیت،بوده و فاقد مشخصات شناخته شده بوروکراسی در عصر حاضر از جمله حضور عقال

ی و هاي محدود فرماندهمراتبی، اختیار و یا زمینه، ساخت سلسلهدرجه تخصصی باال

س مسئولیت، غیرشخصی بودن روابط میان اعضاي سازمان، انتصاب و استخدام براسا

 .)112:1388(به نقل از زاهدي و تنکابنی، است ..توانایی و شایستگی و.

نسجم مو ساختار  نامهوجود یک نظامهاي اولیه در یک نظام اداري شرطیکی از پیش

ی پس از اصالحات اداري در دوره قاجار حتّ .است تعریف شده جهت اداره امور

عم زها پس از برگشت از سفر فرنگ، به دین شاه مبنی بر تشکیل وزارتخانهناصرال

نامه مهجري یک کلمه قانون و نظا1329) تا زمان سلطنت احمدشاه در سال1388مستوفی(

ین ستوفی انظر ممالبته از .  تمام این وزارتخانه نوشته نشده بود...براي طرز جریان کار در 

 :نویسدمیکه وي ، چناناصالحات چندان اثربخش نبوده

این اصالحات جزئی براي گذراندن روزمره بد نبود ولی این اقدامات بمنزله نقش «

احب دیوان محاسباتی که باید حساب کلیه ص بند ویران بود.یوان در خانه از پايا

کرده بودند ولی این دیوان قانونی که  تأسیسجمعان را رسیدگی کرده مفاصا بدهد 
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طبق آن عمل کند نداشت و اعضاي رئیسه آن یک مشت مردم عامی مثل 

هاي قدیم هاي مستوفیاي و یکی دو نفر واماندهو سید محمد کمرهسیدخلخالی 

 ).334:1388(مستوفی، »شدها ساخته نمیبافی کاري از آنبودند که جز منفی

 دستگاه دیوان در ملل یوروپ و تأسیسملکم خان در دفتر تنظیمات در خصوص 

 :نویسدمیفقدان آن در ایران 

قره فایم، در این ر قدر که از ملل فرنگ عقب افتادهدر اختراعات صنایع، ه

ما در  ایم. زیرا کهترتیب دستگاه دیوان، صد مرتبه بیشتر غافل و دور مانده

ه ایم، چنان کن دو سه هزار سال در عوالم صنایع فی الجمله ترقی کردهای

 یوان،عوض تیر و کمان، توپ و تفنگ داریم. ولی در علم ترتیب دستگاه د

ت مالیا ]هرطور[ایم. چنان که دو هزار سال قبل از این اصآل ترقی نکرده

 گیریم. رسم حکومت و تقسیمگرفتیم، امروز هم به همان طور میمی

ه سوالیات و ترتیب استیفا و عموم شقوق اعمال دیوان هنوز در حالت 

لکم م(میرزا  ]بلکه تنزل کرده است[باقی هستند.] از این[ هزار سال قبل

 ).30:1394خان،

 :نویسدمیدر جاي دیگري و 

کنند از نقص این عیب بزرگ حالت ایران، چنان که وزراي ما خیال می

کمرانی ایران و شکوه سلطنت فرنگ، در عزم شاهنشاهی نیست؛ معایب ح

اداره اختیاري و در اداره قانونی است.. فرق آسیا و فرنگ در فرق این دو 

نوع اداره است. این دو نوع اداره نقطه مقابل یکدیگر هستند. در اداره 

اند، جمیع در هم مخلوط کرده دولت را کالًاختیاري چون شقوق دستگاه 

شخص پادشاه توقع دارند. مثآل  ست، ازخدماتی که برعهده دولت ا
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خواهد پادشاه هم قانون بگذارد و هم حکم بکند و هم مواظب اجرا می

باشد و حال این که عمل مخصوص سلطنت فقط حکم است و 

). دستگاه دیوان در وسط دولت به منزله چرخ بخار است تا 78:بس(همان

 ]اًابد[استاین چرخ اصلی درست نشود، آن نتایج بزرگ که منظور م

حاصل نخواهد شد نظم لشکر، نظم مالیات، ضمانت حقوق، پیشرفت 

یل فالن منافع حتی تعیش پلتیک، رونق تجارت، تسخیر فالن والیت، تحص

   ).100: بسته به ترتیب دستگاه دیوان است (همان سلطنت کالً

ن بیاي عدم وجود هماهنگی در اجر ،یکی از مسایل مرتبط با یک نظام اداري منسجم

دلیل ردم ایران بابراهیم بیگ آمده است م نامهسیاحتدر  است. قوانین عرفی و شرعی حاکم

ه ریختنبود امنیت اقتصادي و همچنین اوضاع نامتناسب اجراي قانون از موطن خویش گ

 روانه ممالک خارجه شدند:

؟ کنند در ایران امنیت نیست، کار نیست، نان نیست، بیچارگان چه اوالً«

؛ این ام، برخی از ظلم بیگلربیگی و داروغه و کدخداحکّ تعديز بعضی ا

نه هی پول دارد، به هزار گوناکسان در هر کس بویی بردند که پنج شا

ز تازند. به یکی می گویند که برادرت سرباز بوده اچینی بر او میاسباب

ندي قبل شراب آویزند که پسرعمویت چفوج گریخته؛ به دیگري می

وض ی از خویشان تو قمار کرده است؛ حتی همسایه را در عخورده یا یک

کنند. این است که مردم گناه ناکرده همسایه گرفته حبس و جریمه می

 »اندجالي وطن کرده ممالک روم و روس و هندوستان را پر کرده

 ). 43:1385اي،(مراغه

  :نویسدمی) در خصوص طرز کار وزارت عدلیه 1388مستوفی(
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 م آنجلس همکه مشیرالدوله، حسن پیرنیا نوشته و بطور غیر مستقیم  تیقانون موقّ«

ري ت اداات طرز جریان کار و تشریفات محکمه و تنظیمارا تصویب کرده بود، کلی

ی باشد، کرد. ولی قوانینی که باید مدرك حکم قاضکارها را بخوبی کفایت می

ه کها بودند آخوندمنشاین قضاوت عموماّ از آخوندها و همان قوانین شرع و بنابر

تنظیم  فارسیکه همان قوانین شرع بطور فصل و ماده به  شدندحتی راضی نمی

تر بود، قانون شرع را آزادیخواهان در جزئیات کار بدرجات مشکلشود. 

.  شد...پسندیدند و تدوین قانون عرفی هم گرفتار هو و جنجال آخوندها مینمی

ه و خانواده و سابق خواهی، برخی بواسطهطلبی و آزاديبعضی بواسطه مشروطه

لمی و قضا شده و با وجود عدم صالحیت ع اي به توصیه وارد کارباالخره پاره

آمدند اهلیت فتوي، خیرالموجود بوده و از عمائد قضات محاکم مرکز بشمار می

 ). 374-375: (همان

) و مجلس، ینّتس(بعنوان نماینده اصلی جریان اقتدارگراي  عالوه بر تنش بین شاه

(ترکیبی از عناصر  ت اصلی درگیري بین دولترابطه دولت و مجلس هم خوب نبود و علّ

بعنوان نماد سیاسی انقالب رو) و مجلس(دخواهان میانهو و تجد یسنّت ساالريدیوان

در برخی مواد  .مشروطه) نامشخص بودن حدود وظایف مجلس و اعضاي هیئت دولت بود

اي صریح به آن که اشاره، وظایف وزراء تعیین شده بود بی29و  28اده قانون اساسی نظیر م

را مسئول  ون توضیح دادن این مسئولیت  وزرامسئولیت آنان در برابر مجلس بشود. بد

قانون اساسی قید شده بود که ایشان نسبت به ذات شاه  37نامیده و به خصوص در ماده 

ت به مجلس بود و مورد اعتراض وکال قرار مسئول هستند که این خود نقض مسئولیت نسب

اي نیز در تشریح دالیل فقدان نظم و نظام در ایران مراغه ).115:1396(خدري زاده، گرفت

 نویسد:می
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فنون  لوم واعظم موانع ترقی ایران این است که وزراي ما عقل خود را ترجیح بر ع«

این وزیر ی نداشت و یا قاسی عقلگویم حاجی میرزا آمیدهند....من نفرنگستان می

ر خاك ایران را ب ،داري نخواندهگویم چون علم مملکتنوري ظلمانی بود، من می

ورتی که گیرد مگر در صباد کرد. مقصود این است که ایران نظم و نظام نمی

م این آن چه اولی است امراي ایران هنوز منکر لزودستگاه دیوان نظم بگیرد. 

ام نافع نظدارند و از ممنافع شخصی خود را ملحوظ می آناندستگاه هستند. البته 

ي ، بعضی از اولیاجاي انکار نیست که در اواخر.  نمایند...مملکت صرف نظر می

اند، لکن عنی بردهو تدابیر با م انددادهدولت به جهت نظم ایران خیاالت عالی بروز 

ه ستگاشد. چون د نتیجه این تدابیر یا غیر معمول ماند و یا موجب خسارت دولت

 ).390-391: 1385 اي،نظم نداریم (مراغه

امر  ی رسیدن یوسف شاه،پادشاه نویسد پس از بهآخوندزاده در داستان یوسف شاه می

 نماید:می

ند؛ و ا بمامالیات دیوان در هر والیت تحویل اشخاص امین، و به اسم خزینه در آنج

جا حواله نقات الزمه به خزینه همامصارف سلطنت از روي دفتر تعیین یافته، در او

زادگان و یکبدهند ...و دیگر براي ازدیاد مداخل سلطنتی قرار گذارد، که تجار و ب

اخل زادگان و شاهزادگان، حتی علما و سادات و سایر اصناف خلق، از مدخان

. مایندنامالك در شهرها، ده یک، و در دهات از بیست یک، براي خزینه کارسازي 

ت اهل قشون و سایر خدمتکاران اصآل الوصول نماند، که نقص سلطن و مواجب

 ).444-445: 1356 است (آخوندزاده،

 حاکمیت قانون در نظام اداريفقدان  -
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نون ی بین قاتوجهدر مدل ریگز با حاکمیت صوري قانون مواجه هستیم و شکاف قابل 

فقدان  م خاننه از نظر ملکبعنوان نمو مکتوب و مدون و  اجراي قانون در عمل وجود دارد.

 نظمی در ایران عصر قاجار است:  ترین خصیصه بیقانون برجسته

قابل را بی  منصبانبصاحدهند و آن همه چرا این همه منصب را به یکی می...«

ز یچ چیکار می گذارند؟ به علت اینکه قانون نداریم. هیچ کس در ایران مالک ه

کنیم بدون قانون، سرتیپ معزول تعیین مینیست، زیرا که قانون نیست. حاکم 

بخشیم کنیم بدون قانون، خزانه میکنیم بدون قانون، بندگان خدا را در حبس میمی

 .)2-3: 1307(ملکم خان، »بدون قانون

 :نویسدمیاو در رساله دفتر قانون 

در  گیرد مگرمقصود این کتابچه از اول تا آخر این است که دولت ایران نظم نمی«

: ب استورتی که دستگاه دیوان را نظم بدهیم. دستگاه دیوان موقوف به دو مطلص

یم این بدان الزم است. دیگر این که ه بفهمیم که نظم این دستگاه واقعاًیکی این ک

ین انظم کر لزوم اولیاي دولت ما هنوز من.  نظم داد... توانمیدستگاه را چه طور 

 امکان ندارد اند که با این دستگاه دیوان،دهدستگاه هستند و هنوز اصالً ملتفت نش

 ).134:1394(ملکم خان، » که هیچ جزوي از اجزاي دولت ما نظم بگیرد

براین اساس چندین فقره در خصوص ضرورت حاکمیت  این رساله،در  او همچنین

 اینکه قانون در کل ممالک ایران در حق جمیع افراد و دهدمیبخشی به قانون در ایران ارائه 
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رعایاي ایران حکم مساوي دارد، هیچ شغل و هیچ منصب دیوانی موروثی نیست، آحاد 

 توانمیرعایاي ایران جمیعاّ در مناصب دیوانی حق مساوي دارند، از رعایاي ایران هیچ ن

جلب کرد مگر به حکم  توانمیگرفت مگر به حکم قانون، هیچ یک از رعایاي ایران را ن

(ملکم خان، حکم قانون مخصوص گرفته خواهد شد ه قانون، مالیات همه ساله ب

39:1381(. 

هاي ون و رسالهاز خالل مت توانمیبه قانون و قانون خواهی را  توجهدرجه اقبال و 

عالج  وب ودوره قاجار نظیر قانون ناصري نوشته بهبهانی، قانون قزوینی، رساله شرح عی

نون ملکم و رساله یک کلمه ي تنظیمات و دفتر قانواقص مملکتی ایران، رساله

 نویسد:میاي مراغه مستشارالدوله تشخیص داد.

 گیرد مگر در صورتی که دستگاه دیوان نظم بگیرد. نظمایران نظم ونظام نمی«

 زم وبدانیم نظم ال به دو مطلب است: یکی این که اوالً دستگاه دیوان موقوف

 توان نیم که به چه وجهضرورت است، یا نه، دوم آن که در صورت لزوم نظم بدا

 ). 390:1385اي،(مراغه» این دستگاه را نظام داد

 نویسد:طالبوف هم می

شود بدون اینکه بخوانند و بدانند هر وقت در مملکت اسم قانون و تربیت برده می

و بفهمند که این قوانین فقط براي حفظ ناموس ملت و تقویت شریعت و احترام 

دانند که اگر براي خودمان قانون بعد از آن می نگیان....قرآن مجید است نه تقلید فر

سه قرآن است، و اگر وضع نماییم اساس او شریعت پاك اسالم و نصوص مقد

همین غفلت را اندکی امتداد بدهیم حریفان را نه سر ماند نه دستار، اجانب براي ما 



نظام  یلتحل، 1401سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان  ی،ادب ايرشتهینب يهاپژوهشدوفصلنامه   408
 )اوخینیمروزي ننوروز : یسنده(نو یگزمدل ساال ر براساس عصر قاجار یخیو تار یدر آثار ادب یرانا يادار

 
 

شریعت پاك  نمایند ولی نه از رويکنند و ما را مجبور تعبد میقانون وضع می

 ).100-101: 1356 اسالم (طالبوف،

 :نویسدمیاو در جاي دیگري 

ه شود که اگر ما قانون داشتپرست البته معترف میدوست و سلطانهر مسلمان وطن

ه کباشیم آن وقت صاحب علم و ثروت و نظم و استقالل خواهیم بود. اشخاصی 

ده صی و حفظ احترام خانواشود، براي نفع شختاکنون هر وقت اسم قانون برده می

که  نمایند چگونهتراشند، مردم را متوحش مید، در انظار معانی نفرت انگیز میخو

اسم  هر وقت... ).136: (همان ایم خاین دولت و ملت و وطن هستندبارها گفته

 ن و مداخلشات، براي وقایهقانون مملکت برده شود رجال دولت و متنفذین مملک

ادله عیت خودشان و براي اینکه با مظلوم در محضر قضاوت عو حفظ مقام و مرج

عصمتی نسوان، ادبی مردان و بینایستد، قانون را منتج فساد و بیدر یک خط 

قلم  آزادي شرب و خمر و بازي قمار و ترویج امور خالف احکام قرآن مبین به

شورش  ه غوغا وبصدا شده شریعت را در خطر شمارند و مردم را دهند؛ و هممی

 ).209وادارند (همان،

میان  هاي ناشی از فقدان قانون ازومرجها و هرجحاکمیت قانون، آشفتگی و در صورت

 خیزد:برمی

فقط ساحل نجات و وسیله خالص و تهذیب اخالق و طلوع آفتاب معرفت وضع 

د به توانمیکات بدهد؛ صاحب شرع نو اجراي اوست و بس.مسلمان باید ز قانون

کند، اما ك مردم برسد و بداند که حکم شرع را هر کس چگونه اجرا میحاصل امال

د شهر را به چندین محله قسمت کند و در هر محله چندین نفر توانمیقانون 

منتخب نموده هیئت نظارت تشکیل نماید. بروند حاصل مردم را در حضور 
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ره محلیه را به د اداتوانمیقانون  صاحبش برآورد کنند و زکات او را معین نمایند.

موازنه درستی اکیال و موازین بگمارد، و نظارت همه اینها را به هیئت متدینه امین 

 ). 210گماشتگان ملت بسپارد، و مردم را از خیانت بازدارد (همان،

ر ده دحتی این فقدان عمل بر طبق قانون در سطح وزراء نیز رواج داشت. آخوندزا

 نویسد:میاولین نمایشنامه ازکتاب تمثیالت 

رده شود رو به وزیر پدرش کبعد از آن که تیمورآقا به جاي پدر، خان لنکران می

وکر از رعیت و ن ی که در ایام اقتدار نسبت بههایگوید حاال من بنا به بدرفتاريمی

 لر عمدشما بروز کرده است، نباید دوباره شغل وزارت را به شما رجوع کنم، و 

 یعت کسی شده باشدی که عادي طبدانم کارهایرا میسابق خود باقی بگذارم. زی

یدگی محال است که از ذهن او بیرون برود، تا از روي قاعده به کار مردم رس

مروت  براي آنکه مداخله امثال شما به امور مملکت خالف انصاف و.  نماید...

 رعیت واست. چون هر که بخواهد امور مملکت را موافق قاعده به اصالح بیاورد 

یاست ر، از اطالع غیرکافی و با غرض راترقی بدهد، البد باید مردمان بی و ملت را

اطالع غرض با خلع کند و امور ملک و ملت را به مردان کاردان کافی و بی

عی شده است و خواري عادت طبیکاري و رشوهواگذارد. اشخاصی را که طمع

دهند، دخیل کار حکم را محض جلب منفعت خود به خالف حق و استحقاق می

 ). 84-85: 1356بندگان خدا نکند (آخوندزاده،

 : نویسدمیاو همچنین در داستان یوسف شاه 

یوسف شاه فرمود: به تمامی والیت و حکام، اعالم نامه و حکم موکد بفرستند که 

اخذه نیاورند، به مورد مؤبعد از این هرگز بدون تجویز شرع شریف، مسلمانی را 

سی را جریمه نکنند. از حکم به قتل و گوش و دماغ کردن و محض هواي نفس ک
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یوسف شاه جاسوسان را به حضور خواسته گفت؛ .  چشم کندن، احتراز نمایند...

کنید؛ از خدا بترسند، به کارهاي ناحق جانب من به حکام والیات اعالم میکه از 

: رشوت نگیرند (همانفتوا ندهند و نکنند. خلق را نچاپند. مالشان را به یغما نبرند. 

442-441.( 

حمدشاه ) در جلد سوم تاریخ اجتماعی و اقتصادي قاجار که در دوره ا1388مستوفی(

 : نویسدمی ،بریاست دیوان محاکمات مالیه اشتغال داشت

له ها، و از جمنکه در قوانین هریک از وزارتخانهدر دوره سلطنت احمدشاه با ای

رمان فخانه د، که باید براي مقامات عالیه وزارتقانون تشکیالت مالیه ذکر شده بو

مینه مباالت بودند، در این زبی بار و وزرابندوسلطنتی صادر شود، چون کارها بی

اله کردند...دیوان محاکمات مالیه در این هفت هشت سهم مطابق قانون رفتار نمی

رف ري صنها اداوجود قانونی خود، چندین رئیس عوض کرده بود، که بعضی از آ

ضایی زین قخی از قوانین مالیه و موای آشنایی نداشتند، و بربوده، بموازین قضای

ی از آشنا، ول قضاییآخري بموازین  اي هم مثل رئیساطالع و باالخره پارههردو بی

دعاوي  خبر بودند..با وجود این دفتر دیوان محاکمات مالیه پر ازقوانین مالیه بی

 ).477:1388ی،خاتمه نیافته بود (مستوف

) در جلد اول کتابش تحت عنوان جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در 1366( فلور

عصر قاجار به بررسی یک مرافعه حقوقی تجاري بین تاجر اروپایی هاتس  و تاجر ایرانی 

که بین دو نظام قانون اسالمی یا شریعت و  رسدمیو به این نتیجه  پردازدمحمد شفیع می

شان از حیث اهداف تغایر وجود ایران با وجود همزیستی آنها بین حاکم درعرف محلی 

 از طرف دیگر قانون عرف حاکم نه تنها مدون و یکنواخت نبوده بلکه کامالً. داشت

دلبخواهی و وابسته به راي و نظر کارگزار یا حاکم محل بوده چون قانون عرف یک راه 
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ري بود. فلور بر این نظر است که این دعوي نه تجربی و یک نظام قانونی دلبخواه و اختیا

فقط از ضعف و بی میلی مقامات حکومت ایران در حل شایسته دعاوي تجاري پرده بر 

که حل یک چنین دعوایی در دادگاه بعلت فقدان یک  دهدمیدارد، بلکه همچنین نشان می

ه حد مشکل بوده دستگاه قانونی صحیح و نبودن یک مجمع القوانین یکنواخت تجاري تا چ

 است.

وره دایران  ) در کتاب قانون قزوینی با مضمون انتقاد از اوضاع اجتماعی1370قزوینی(

هاي حلآن راه و به تناسب پردازدمید اجتماعی و اقتصادي متعد مسایلناصري به طرح 

خل هایی نظیر مدادر بیان اوضاع حکومتی و دیوانی به آسیب .دهدمیمرتبط نیز ارائه 

 م ازوستی حکام و رسم پیشکش گرفتن از مردم، اخذ مالیات از بیست یک رعیت آن هد

فقدان  اري،فقرا با کمال تحمیل، وضع بد امالك خالصه و ویرانی موقوفات، مضرات تیول د

فیف یت تخی دولت در اعمال و رعاتوجهها، بیوانخانه یگانه براي تعیین مجازاتیک دی

 دشاه کهه پاي خالصمأمورغیر در ممالک محروسه و نا یايتشار اشان مالیاتی نسبت به رعیت،

 : نویسدمی مسایلبراین اساس در حل این او معتبرترین امالك ایران. 

 معموري مملکت و استغناي رعیت شش است: «

سوم تربیت  ،ل قطع اشیاء غیر از ممالک محروسه، دوم دادن مواجب نوکر تمام او

رج و باروي والیات با عالمت منازل که بدون باش برد اهل صنایع، چهارم تعمیر ب

است، پنجم قرار  کسی داخل و خارج نشود و قراري در گمرك من باب اشیاء غیر

دادي در باب مرافعه که عمل خلق مقرون به فساد نشود، ششم در هر والیت 

چوب فلک یکی و احکام از جانب پادشاه یکی و هیچ یک از  دیوانخانه یکی و
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ك خود باشد مگر به حکم ایران مسلط بر بستن و زدن نباشد اگرچه مملو اهالی

 ).37:1370(قزوینی،  »ها که در والیات برقرار باشددیوانخانه

ه ادشادر نظام پادشاهی شخص پادشاه نماد و عین قانون است در شرایطی که خود پ

مانش اي برکند غالباغی شاخه متوسل به زیرپا گذاشتن قانون شود بقول شاعر چون ملک ز

 ا ایجادبین شاه است. ناصرالدآن ریشه برکنند یا اینکه حرمت امامزاده به متولی  درخت را ز

رده ولی کرها را تقسیم عقیده خود کاه و شاهزاده نایب السلطنه ب السلطانامینرقابت بین 

گیري در خارج از دربار از صندوق عدالت که براي جلوها جنگ زرگري است. رقابت آن

اي هنتیج که از صندوق عدالتشاه بعد از آن... . حکام وضع کرده بود اثري نیست تعدي

رد ریک کحکام را برعیت بگیرد خود را با حکام ش تعديبدست نیاورد و نتوانست جلوي 

شکشی پی ومت خود اینحکام باید قبل از حک .و براي هر والیتی مبلغی پیشکش معین نمود

 حاال که شاه تاختند،دادند رعیت را میچیزي با این عنوانات نمی م که سابقاًحکارا بپردازند. 

کنند میتعدي ند توانمیاهمه آنچه آنهاست، بدون هیچ ترس و و تعديهم شریک 

ی بر هاي اصالحی شاه در قالب دست خط مبن). در مواردي هم طرح491:1388 (مستوفی،

و در  شدیمها و دیگر امتیازات دولتی صادر نهکید چون منسوخ شدن القاب و نشااحکام ا

پدر را  گذشت که پسران شاه، حکماما چند روزي نمی شدمیهاي دولتی منتشر روزنامه

کم حز وشاه بی آنکه ا شدمیو به اصرار و پافشاري القاب و امتیازات داده کردند مینقض 

 گذارد، یک حکم وم نمیاشت که پافشاري و اصرار مرددخود شرمنده باشد، اظهار می

 ). 365:1391به نقل از علیزاده بیرجندي، ؛1355(امین الدوله، قاعده برقرار بماند

رفتاري و  هايویژگیملکم خان نیز در رساله اصول مذهب دیوانیان در بیان 

 السلطانامینکار دیوانی باالخص صدراعظم میرزا علی اصغرخان شخصیتی جناح محافظه
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در امر حکومت و انتصاب خویشانش در امور  السلطانامینهاي طلبیرصتکه ف نویسدمی

له به حراج والیات، او در این رسا .ي او به شاه نقد داردحکومتی از تسلط فوق العاده

. به نظر کندمیاعظم اشاره  ها، القاب و کل حقوق ملت ایران توسط صدرمناصب، نشانه

کشنده است و  کار دیوانی سمي این جناح محافظهلت و قانون برالکم واژه نظم و عدام

و  شودمیناموسی، کفر و خیانت متهم به بی هرکس این الفاظ را بر زبان جاري سازد

 ).302:1381(ملکم خان،گردد میالقتل واجب

 و مدرن یسنّتهمزیستی ساختارها و افکار  -

 در جامعه "ساال" مدل براساس دوره قاجار ساالريدیواننظام  هايویژگییکی دیگر از 

ظایف ین وبتداخلی  ،و مدرن در کنار هم یسنّتهمزیستی ساختارها و افکار  ،منشوري ریگز

تها و از فرص که معموالً آیدمیشغلی و عالیق و منافع شخصی و خانوادگی بوجود 

ت ثال وضعی. بعنوان مشودمیهاي حضور در سازمان به نفع مطامع شخصی استفاده قابلیت

  د چنین خصوصیتی است:مؤیزیر 

هم زمان با سلطنت ناصرالدین شاه فساد اداري چنان در شئونات حکومت ریشه دوانیده بود 

که دیوانیان و کارمندان حکومت براي انجام هر عمل ساده اداري در خواست علنی رشوه 

 شدمیپنداشتند و این مسئله موجب و این مبلغ را حق مسلم و بدیهی خود می کردندمی

افراد طماع بدون گرفتن هیچ گونه حقوق مشخص و رسمی به کارهاي اداري و دولتی 

دي که در نویسان متعدهاي سیاحان و سفرنامههمچنین براساس گزارش .مشغول شوند

ها از هر وسیله و تند، کارکنان ادارات و وزارتخانهعصر قاجار به ایران رفت و آمد داش

به  توجهها بدون ف شخصی دریغ نورزیده و بیشتر استخدامیعنوانی براي رسیدن به اهدا
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) در 1363همچنین خورموجی( ).1366(مستوفی، تخصص و ضوابط خاصی بوده است

 : نویسدمی "االخبار ناصريحقایق "شرح اقدامات میرزا آقاخان نوري در امور دولتی در 

بل  سوبانادگان و مناختیار بود، اوالد و برادرزچون در رعایت خویش و تبار بی«

الد بالمقدور حاکم اهالی بیشعور نور و کجور را حتی همسایگان ایشان بلکه

گردانید و مالک رقاب و عباد...صدر اعظم بعطاء عصاء مرصاغذ ند که و بع و جب

ندك لملک گشت به ااد. میرزا کاظم خلفش ملقب به نظامف گردیمروارید مشرّ

ر سب االمحوزارت نظام یافته، روز نهم ربیع االول اهللا برادرش روزي میرزا فضل

ر شخص اول با ولدان میرزا مصطفی قلی و میرزا محمود چون سیا سبا و صرص

ه الحق اهللا برادرزاده کخاك آذربایجان نمودند. میرزا فتحعاد و صاعقه ثمود رو ب

اده ن برادرزگري یافت. محمد یوسف خاباشیوانی آزاده بود، منصب لشکرنویسیج

 ).107:1363(خورموجی،» دیگر به منصب سرتیپی مفتخر آمد

 سپهساالر اعظم یکی دو ماه بعد از صدارت به تمام کارکنان اداري دولت و

موجب  ال دولت را که سابقاًخواري عمهاي والیات منشوري نوشت و رشوهحکومت

 : دکنمیوي در این نامه قید  .مورد نکوهش قرار داد ،خرابی کارها بوده

دهد و ضامن . دولت به شما به قدر اعاشه حقوق میاستچشم من همه جا با شم«

متمودر  .هاي دیگري داریدل شدن راهل کردن شما نیست، شما هم براي متمو

خالصجات دولت که تحت اختیار شماست آبادي کنید و از اضافه حاصل آن 

 ).117:1360(مستوفی،جلد اول، »برخوردار شوید تا خیر آن به خلق خدا هم برسد

بت و امور دفتري، گرایش به موروثی بودن در بعضی از مشاغل مانند امور مالی، کتا

یکی دیگر از  مصادیق تداخل وظایف سازمانی و اداري با زندگی منجمی و طبابت 



نظام  یلتحل، 1401سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان  ی،ادب ايرشتهینب يهاپژوهشدوفصلنامه   415
 )اوخینیمروزي ننوروز : یسنده(نو یگزمدل ساال ر براساس عصر قاجار یخیو تار یدر آثار ادب یرانا يادار

 
 

بسیاري مشاغل اداري بدون تغییر (فقدان تحرك  بدین ترتیب تا حدشخصی است. 

 ان امروزي) ماندند.اجتماعی به زب

 خانوادگی، اي،قبیلهکننده تعیین هايارزش مبتنی بر نتصاباساس ا -

صالحیت و  اساس نه بر قومی، سیاسی و جناحی است موروثی،

 هاي فردي.شایستگی

ر بگري در ارتباطی تنگاتنگ هاي ایلی و نظامیدر دوره قاجار سایه اعمال سیاست

ولتی به افراد دو همچون گذشته واگذاري مناصب  دکرمیایران سنگینی  ساالريدیوان

 ا ایل ووابستگی به خاندان سلطنت در پیوند ب .شدمیبراساس مقررات خاصی انجام ن

ه براد اطاعت بی چون و چرا  و نداشتن روحیه پرسشگري و نقد، مالك اصلی انتصاب اف

ل به داقحدوره قاجار  گراناز سوي دیگر با استناد منابع و مدارك، اصالح .رفتشمار می

ه ب ،ورزیدندمی تأکیدفکري در اصالح امور اداري  تحولر و همان میزانی که به تفکّ

تر ها کمگذاري این ساختارتأثیرساختارهاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و توان و قدرت 

بر ی کّاري است که متمنوط و تابع ساخت ساالريدیوانکیفی  تحولپویایی و  داشتند. توجه

ول اامري که نه در دوره قاجار و نه در دوره پهلوي  .خردورزي و نقدپذیري باشد

ابستگی به وعالوه بر . )70:1377(آبراهامیان، اساسی و ماهوي نشد تحولخوش تغییر و تدس

ر ثّؤم فرادهاي خارجی نیز در انتصاب اخاندان سلطنت، وراثت و حتی نظر نمایندگان دولت

 ی داشت.توجهفروش مناصب نیز سهم قابل بود و در این میان 

ترین مقام رسمی شهري در بیشتر شهرها این منصب، در تعیین کالنتر بعنوان مهم

در کاشان  تر در خانواده قوام در شهر شیراز.مانند موروثی بودن منصب کالن ؛موروثی بود
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در کرمان نیز در  ،خانواده میرزا غیاث کالنتر چندین نسل چنین منصبی را در اختیار داشتند

اً این اساس عموم دوره شاه عباس صفوي طایفه کالنتر گواشیر چنین وضعیتی داشتند. بر

هرچند نظر مردم در انتصاب کالنتر  ،شدمیهاي محلی انتخاب کالنتر از میان خانواده

دخالت نداشت، شاه کسی را که مردم به او نظر خوشی نداشتند به آسانی به کار بر 

یید أمع هذا انسان نباید انتظار داشته باشد که همیشه انتخاب شاه در معرض ت .تگماشنمی

مردم باشد کسی که از سوي شاه نامزد شده بود، اگر مقداري از سرمایه خود را به عنوان 

 . )13:1366 (فلور، آوردموقعیت مناسب را آسانتر به دست می، دادمیپیشکش به شاه 

(در قالب پیشکش،  حمایت محلی بعالوه اظهار محبت به شاهبنابراین تلفیقی از عناصر 

میرزا آقاخان کرمانی در حکایتی که بیانگر نظام  هدایا و..) تعیین کننده مناصب افراد بود.

 :نویسدمیاداري فاسد ایران در عصر قاجار است 

بردند. یکی از وکالي ایران به دربار شاهی، دزدي را دید که به معرض قتل می«

: در حقیقت این دزد کشتن را مستوجب است زیرا بدون لباس رسمی و گفت

 ).270:1346 (آدمیت، »کندمنصب دولتی دزدي می

 نویسد:اي در گذر ابراهیم بیگ از گمرك مراغه به نقل از او میمراغه

سواد را چرا به یدم که: مدیر گمرك این مردمان بیدر اثناي راه از جلودار پرس«

شود؟ گفت: قاعده راضی میت، دولت چگونه بدین امر بیخدمت گماشته اس

 اجاره کرده هرکس را دلش خواست مأمور دارد. مدیرنگمرك دخلی به دولت 

کند. گذشته از آن در مملکت ما همه شعبات کارها به اجاره است، مثل می

اي! مدیري پولیس گفتم: بابا عقلت را باخته گمرکات و داروغگی والیات و غیره...

شود؟ گفت: به جان عزیزت! فردا در اردبیل هر کس یکصدتومان هم به اجاره می
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دانم چه چیز اما مدیر پولیس نمی به وجه اجاره افزود او پس فردا داروغه است.

 ).162:1385 اي،مراغه(»است؟...

 نویسد:یا در جاي دیگري در دیالوگ بین ابراهیم بیگ و مال می

قاعده ه بیه و جسمانیچرا در ایران تمامی امور روحانیم گویابراهیم گفت: من می«

 ست کهو بی نظم باشد؟چرا مراتب علمیه و مناصب ملکیه موروثی گردد؟ کجا روا

 مرد محض اینکه پدرش قاضی بوده خود نیز بدون هیچ استحقاقی صاحب مسند

ه در هجدقضاوت گردد؟ یا این که پدر مرد سرتیپ بوده پس از فوتش پسر او 

ین ها همه حقوق ملت و سرتیپ شود؟ ا-شناسدکه دست از پاي نمی-گیسال

 ).247:(همان »شودبرادران وطنی من است که پایمال می

 :نویسدمیدر جاي دیگري  همچنین

ه در ایران تحصیل هیج منصب وابسته به هیچ شرطی نیست و هیچ کس نیست ک«

د، باید مشخص نمو تحصیل مناسب را بفهمد دولت ایران طالب چه هنر است...

د اال ند کریعنی قانون گذاشته شود که کسی به فالن رتبه عالیه و منصب عروج نتوا

حصیل تفکر  به تحصیل فالن علوم...لکن اکنون که بنده یک پسر فرزانه دارم، نه او

ر د هزابسته به وجو است نه بنده در پی تشویق آن، به خیال این که سر تیپ شدن

یل شد نان شهر بسته به ده هزار تومان است، هرکسی مقتدر باتومان و حکومت فال

 ). 392 :(همان »شود و اال فالبه مرام می

 :نویسدمیملکم خان در رساله دستگاه دیوان 

در ایران به هیچ وجه شرایط تحصیل مناصب معین نشده است. هیچ کس 

سطه به وا نیست که بتواند بفهمد دولت ایران طالب چه نوع هنر است...

دانند که استعداد خود را در چه نوع عدم تعیین شرایط استحقاق، هیچ نمی
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شود. عوالم بروز دهند. اصالح این عیب بزرگ به ساختن دارالفنون نمی

شرایط تحصیل مناصب را مشخص کنید، یعنی قانون بگذارید که هیچ 

کس به فالن منصب نخواهد رسید مگر به شرط فالن علم و به تحصیل 

 ).88:1394استحقاق (ملکم خان ناظم الدوله، فالن

فته اه گشآخوندزاده در داستان یوسف شاه به نقل از میرزا محسن وزیر که خطاب به 

است، براي  لاز روزي که امور وزارت جلیله به اطالعات چاکر محو نویسد:می ،بود

ه بب و یا نصوغلی ممعموري خزانه تدبیر کرده قرار گذاردم که هر که از چاکران دربار به ش

اید نه نمشود، به فراخور حال مبلغی به رسم پیشکش تسلیم خزی مأموروالیتی به حکومت 

اید فرم و عالوه هر وقت قبله عالم کاشانه امیري را به تشریف قدوم، مبارك و میمون

 ،خوندزاده( آ انداز، و با پیشکشی نقد خود را ممتاز بداردصاحب کاشانه، اقمشه نفیسه پاي

نامه  : به والیات اعالمکه در واکنش به چنین وضعیتی یوسف شاه فرمود) 414: 1356

ن ولت و چاکراانداز براي شاه و امناي دبفرستید که کسی من بعد جرئت پیشکش و پاي

ن و هیچکس به واسطه پیشکش، تمناي حکومت ننماید، مگر حس درگاه نداشته باشند

در  همچنین).444: یل این مطلب بدانند (همانخدمت و اخالص و ارادت را وسایل تحص

 گوید:میاین داستان، میرزا یحیی مستوفی در گفتار با شاه 

وجود  برکت این بنده حقیر از آنجا که دست پرورده وزیر و از نزدیکان او بوده از

ه ی پیرو نیت حسنام، در اظهار اخالص و صداقت بکلّایشان به این منصب رسیده

باشم، معروض خاکپاي مبارك هست که عمل مواجب ایشان میو قواعد محسنه 

لم و با امضاي من از پا، به موجب فرمان قبله عامنصبان خوردهصاحبقشونی و 

 ).416: شود (همانمدخل والیتها حواله می



نظام  یلتحل، 1401سال چهارم، شمارة هفتم، بهار و تابستان  ی،ادب ايرشتهینب يهاپژوهشدوفصلنامه   419
 )اوخینیمروزي ننوروز : یسنده(نو یگزمدل ساال ر براساس عصر قاجار یخیو تار یدر آثار ادب یرانا يادار

 
 

زاده شخصی بوده، آخوندندر جاي دیگري نیز که عزل و نصب ها براساس روابط بی

 :نویسدمی

شریف ادشاهی نشستن یوسف شاه، فرداي آن روز به اطاق سالم تپس از به تخت پ

بودند  ستانشآورد. مال رمضان و قربان بیک و میرزا جلیل و میرزا زکی را که از دو

گري را و وثوق کامل در هر خصوص برآنها داشت احضار فرمود. منصب مالباشی

به  اارت رخانی. وزبه مالرمضان داد. سرداري را به قربان بیک محول نمود با لقب 

 ).441:(همان گري را به میرزا زکی بخشیدمیرزا جلیل سپرد. لقب مستوفی

و  آخوندزاده در نمایشنامه ششم از تمثیالت در دیالوگ بین حاجی نوري شاعر

 :نویسدمیمالسلمان 

باید من گفته شما می به گوید: حاجی نوري!مالسلمان خطاب به حاجی نوري می

ی ، پس چرا غیر از حصیر و لولئین مالک چیزي نیستم؟ حاجقارون شده باشم

گریست. ت تو الیق قاطرچیرد. زیرا که ریخگوید: آن هم جهت دانوري شاعر می

ل ه کمابه سرت افتاد که پدرم مال بود من هم باید مال بشوم. پدرت درس خواند

؟ مال بشويی توانمیداشت مال بود، تو که به نوشتن اسم خود قادر نیستی چگونه 

 ). 381 : کمال، پوستین پدر نیست که به ارث به اوالد برسد (همان

از نظر گلشائیان که مقارن با مجلس چهارم شوراي ملی در ی در اواخر دوره قاجار نیز حتّ

یکی از عللی که پانزده سال پس از مشروطه  ؛ش وارد دستگاه دولتی شده بود1300سال

بازي، تبعیض و برخی مالحظات درباره پارتی«ثمر نرسیده  هنوز انقالب اداري در ایران به

ندگانی چون مدرس، در این دوره از مجلس، نمای .)117:1377(گلشائیان، » اشخاص بود

بار نظام اداري شده و خواستار مصوب الشعراي بهار معترض اوضاع اسفتیمورتاش و ملک
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دند که با تصویب چنین قانونی، شدن الیحه قانون استخدامی کشور شدند و بر این نظر بو

افراد از روي قابلیت و لیاقت هاي شخصی وارد نظام اداري شوند نه از روي قوم و خویش 

ساالري، افرادي بدون رعایت و را که در نبود قانون بجاي شایستهبا وزراء و وکال. چ

تند رئیس و هاي عملی مورد نیاز فقط به نام اینکه آقازاده هسها و مهارتگذراندن دوره

 شوند. میمدیر کل 

 تداخل مناسبات غیر رسمی در نظارت بر نظام اداري -

اشی و خدابدر حیطه نظارت بر امور شهرها بترتیب سلسله مراتبی: بیگربیگی، کالنتر، کد

قه رب انی را زیرکالنتر نه فقط در محالت مختلف شهرها کدخدای .کدخدا قرار داشتند

 ر،پلیس براي حفظ قانون و نظم هم داشته است (فلو، یک نیروي اطاعت خود داشته

مناصب داروغه و محتسب نیز زیر نظر کالنتر به نظارت بر نرخ اجناس . )1366

مردم  ت ازپرداختند. برقراري امنیت و حفظ نظم عمومی و مقابله با آشوب، اخذ مالیامی

ین مهمترها از غهزندگی، اخذ جرایم از طریق داروبویژه اصناف، تعیین قیمت ضروریات 

و در مقابل بعنوان یک مقام رسمی حکومت مواجب و  وظایف کالنتر یک شهر بود

هاي عف ساختارض به فراهم نبودن یا احیاناً توجه. منتهی با کردمیهدایایی را دریافت 

ی فاف و روشنهایی ساز و کار شکه چنین پرداخت و دریافت رسدمینظارتی بعید به نظر 

دم زور مر نگ وبسا برخی کالنترها با دراختیار داشتن لوطیانی با دسیسه و نیر چه ؛داشتمی

ه بلفت یا دم براي مخادر مقابل مر .کردندمیرا تهدید کرده و آنان را مجبور به پرداخت پول 

که چنان. کردندمیند یا طی آشوبی خودشان مستقیم کالنتر را مجازات شدمیعلما متوسل 

 :نویسدمیتاب جغرافیاي کرمان ) در ک1346وزیري (
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، ن بودندکه در کرمان نام کمیاب شد و مردم خواستار ارزان شدن نا 1870در سال 

ه رآمیز بگذشت با لحنی تمسخکه سوار بر اسب از میان بازار میکالنتر در حالی 

بود  مردمی که از آنان هتک حرمت شده .آنان گفت که از خایه اسب من بخورید

 ).24:1366به نقل از فلور، ؛1346 ،(وزیري ا کشتنددرنگ او ربی

اه شصرالدین ها بدستور ناان به جرم باال رفتن قیمت خوراکییا در مواردي مانند کالنتر تهر

نوکرها یا  :نویسدمی) 1388 خفه شد. مستوفی در کتاب شرح زندگانی من(جلد اول،

که  چهارم کشور هم همینباصطالح امروز مستخدمین و کارمندان درجه دوم و سوم و 

ر هردند. براي همین رویه را اتخاذ ک گرددمیچه پاشنه ه دیدند در مقامات عالیه در ب

 تصادف کاري هم و اگر برحسب کردندمیتقاضاي ترفیع  شدمیآنها رجوع ه یت که بمأمور

ی ر شوند. ولبایست بامتیاز مفتخند در مراجعت که حقا میدادمییت خود صورت مأموردر 

اي هساعدمتفات پیشرس و گرفت و الاکثر چون بازپرسی در کار نبود، کاري هم انجام نمی

گ آمد ع تنکه شاه هم از این وضرفت بحديکه دولت درباره آنها مبذول داشته بود هدر می

عد بوضع شکوه و قدغن کرد که من  و دستخطی بجناب صدراعظم نوشت و در آن از این

فه اضا وتقاضاي ترفیع مقام  ،روند نباید قبل از تقدیم خدمتییت ممأموراشخاصی که ب

ه ست ناحقوق بنماید. از لحن این دستخط پیداست که مقصود شاه اصالح رویه صدراعظم 

 :نویسدمی) نیز در این خصوص 1370قزوینی( جلوگیري تقاضاي سایرین.

ر معاش چاکران دولت  مردم با عقل هستند، و لیکن عقل را بجهت ضرورت ام«

به مقتضیات رسم معمول این دولت در جلب نفع از براي خود و دفع ضرار  ]عرب[

، اگر رسم دولت و مملکت انددادهاز خود گماشته اند و درین مراحل ورزش 

چنانکه عرض شد به تعیین حد و اجراي آن حدود قرار یابد و این اشخاص عقل را 
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که  رزش دهند نویسنده یقین دارددر جلب نفع از براي دولت و دفع ضرار دولت و

 ).129:1370(قزوینی،» قوت و شوکت دولت ایران عماّ قریب بر غالب دول بیفزاید

تب نهادینه بودن فساد و تخلفات اداري در الیه هاي مختلف سلسله مرا -

 سازمانی

تن ن داشریزي نموده بود وزارتخانه بدوختار جدیدي که ناصرالدین شاه طرحدر سا

شوه رادن درنامه و هدفی در دست کسانی بود که فقط به خاطر منافع شخصی با هیچ گونه ب

 .)1346(حاج سیاح،  گرفتندمیو پول هنگفتی این مقامات را به دست 

سفر  از رمتأثّسیستم دارایی وزارت مالیه در دوره ناصرالدین شاه پس از اصالحات 

یک  ر نظرمالیاتی که هریک زی هاي متمرکز از طریق حوزهشاه به اروپا، بصورت کامالً

ه بات نسبت و شیوه وصول مالیاتها در والی . منشأشکل گرفته بود شدمیمستوفی اداره 

اجار ان قبسیاري از شاهزادگ .طبیعت و اوضاع جوي و رشد اقتصادي هرناحیه متفاوت بود

غییر ت را در والیات تحت حاکمیت خود به میل خود، میزان مالیات حوزه فرمانروائی خود

ت به حکوم ند. حکام والیات با دادن مبالغ هنگفتی رشوه و پیشکش به صدراعظمدادمی

 ش ساالنه بودو بقاي تداوم حکومت آنها نیز منوط به پرداخت مبلغ پیشکرسیدند می

 ).109:1385(ورهرام،

ها زاده هایی که با حاکمیت شاهادها و تخلفاتی حتی در وزارتخانهوجود چنین فس

باره در این السلطانامین) در دوره صدارت 1388مستوفی( .نیز شیوع داشت شدمی اداره

 :نویسدمی

اصل مسلم مبنی براینکه حاکمی که حساب سابق خود را نداده باشد،  السلطانامین

بحکومت جدید منصوب نشود را عمال لغو کرد منتظرالحکومه ها هم همینکه 
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رفت مفت خود دانستند و دادن حساب حساب نداده بحکومت  توانمیدیدند 

دوره عمل گذشته خود را به لیت و لعل گذراندند..وصول مواجب از والیات نفوذ 

زیاد یا رفاقت کامل با وزیر و حاکم والیت الزم داشت.در کنار چنین وضعیتی از 

وزارت مالیه، وزارت جنگ که با نایب السلطنه پسر سوم شاه بود این شاهزاده 

براي اداره این کار الزم بود نداشت،....او درجات نظامی را در مقابل  معلوماتیکه

تملق یا تقدیمی بشاهزاده وزیر جنگ، بیزحمت بهمه کس داده میشد. ناصرالدین 

و این شاهزاده رقابت ایجاد کرده که خود به  السلطانامینشاه بعقیده خود بین 

و رقیب در خرابکاري با فراغت بال مشغول گردش و شکار خود باشد.ولی این د

کردند(به تعبیر امروزي رقابت منفی) نه در خدمتگزاري دولت و هم رقابت می

 ).490:ملت (همان

 اعظم از مزدور انگلیس در ازاي گیري صدرنامه به رشوهسیاحتاي نیز در مراغه

 کند:واگذاري امتیاز معادن اشاره می

را که  راعظم... دیگر مبلغیمان به صداند. سی هزار توبه انگلیسی گفت: تمام کرده

ا به شخص سلطنت نام برد نفهمیدم. گفت: فردا اعالحضرت همایونی نیز امض

ن گفت؟ گفت: ایخواهند فرمود....پرسیدم آن مرد انگلیسی چه کاره است و چه می

ار شخص گماشته کومپانی انگلیس است. به طهران آمده که بعض امتیازات و ک

ا متیاز راگفت: عمل گذشت و ا از دولت ایران بگیرد. اکنون میها رفرمودن معدن

گرفتم. گویا سی هزار تومان به عنوان سبیل چرب کنی به جناب صدراعظم 

 ).69:1385 اي،(مراغه حصه شخص سلطنت معلوم نیستاست. داده
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شور نیز هاي خارج از کگريهاي اداري در کنسولهمچنین وجود فسادها و رشوه

ود با خانجام وظایف  خوانیم که کنسول درابراهیم بیگ می نامهسیاحتدر همین  .شایع بود

 :کندیرانی ممالک خارجه دفاعی نمیگرفتن رشوه و جریمه، از حقوق مهاجرین ا

رحمی  ین بی جیره و مواجب ایشان در نهایت بیمأموراین سفرا و قونسول ها و 

می  همه ساله به عنوان پول تذکره ناتمکنند و از هر یکی چهار اینان را لخت می

ز این د...اگیرند...اینان که مکلف به حفظ حقوق رعیت تند خود، ایشان را می چاپن

ار سه هزقنسول ها که در ممالک روم و روس می بینی باالدست آنان از هرکدام دو

 نج ششپمنات گرفته به این جاها فرستاده اند اینان نیز باید در ظرف یک سال 

 قونسل به غیربه زور و جبر از رعیت بیچاره بگیرند... انددادهآن را که مقابل 

ار ازگرفتن چهار منات پول تذکره و چند مقابل آن به نام رشوت و جریمه ک

ست ادیگري ندارد. اگر یکی هم بمیرد و چیزي داشته باشد آن هم مال قونسل 

 ).43-47:(همان

ادکوبه ر بددر نتیجه  ،ات برنج را ممنوع کردهکه بدلیل خشکسالی دولت ایران صادریا این

ج برن که در مرزهاي خروجی رشت و انزلی صادراتدر حالی ؛تفلیس برنج گران شده بود

 گرفت:بطور قاچاق انجام می

ن خت غدغگفتند اخراج برنج از ایران به ممالک خارجه به طور سدر بادکوبه می«

ا حکم ببنده خدا غدغن  ند؟ گفت:کناست، پس این همه برنج را چگونه حمل می

هران طدولت ایران است. کی و کجا اجرا شده است که در این جا بشود؟ آري از 

یسه کبه طور موکد ممنوع است ولی حاکم والیت وقعی به غدغن نگذاشته از هر 

دهند، برنج در رشت یک قران و در انزلی نیم قران رشوت گرفته رخصت امور می

 ).5: (همان» بینندهزار کیسه در هر واپور می برند. گویا نمیکه هزار کیسه و دو
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رایج  داريآخوندزاده نیز در داستان یوسف شاه به موارد متعددي از مصادیق فساد ا

 :نویسدمیو  کندمیقبل از به پادشاهی رسیدن یوسف شاه اشاره 

 احضارباشی را دام پادشاهی، ابتدا اسد بیک فراشیوسف شاه بعنوان اولین اق«

مد روي آخوند صداري مینموده فرمود: که االن دوازده نفر فراش همراه خود برمی

و میرزا  خان سردار و میرزا محسن وزیر و میرزا یحیی مستوفی،مالباشی، و زمان

بري به زندان اراك الدین را گرفته میرالدین منجم باشی، و موالنا جمالصد

اج استه فرمود: مبلغ بسوسان را به حضور خوگردي...یوسف شاه جااندازي برمیمی

وك ط کترخراج را تا به مقدار معتدله تخفیف بدهند، و امر کرد قاعده بیع و شر

تن و گردد، که صاحبان تنخواه، براي وجود و معمولی این قاعده، به رهن گرف

ل و ما قرض دادن میل ننموده، ارباب حوایج را مضطر و معطل می گذارند که ملک

ر به دانست که میراخو..چون یوسف شاه میرا به قیمت نازل بیع و شرط کنند. آنها

اي و جف ن حول و حوش اذیت زیادبهانه چراي اسبان شاهی، ییالق رفته و به مردا

پخانه کرد، امیر توچاپید مال و منالشان را به یغما میرسانید و آنها را میاندازه میبی

داد، هیچکدام آنها نمی به داشت و دیناريه برمیمواجب جمیع توپچیان را از خزین

، دادزیاد داخل کرده به مردم می هاي قلبدار میان پول پادشاه، پولخزینه

نیا بل اغبیگلربیکی قزوین رشوت خوار بود، داروغه براي انجام کار فقرا در مقا

 همه داشتند،هاي قزوین را ناتمیز نگه میودروایستی داشت، و کدخداها، کوچهر

 دزاده،آخون( »، به جاي آنها مردکان معروف شایسته تعیین فرمودآنها را معزول کرده

1356 :446-445  .( 

، این یک کردندمی) نظام سیاسی قاجار را حامیان حکومت اداره 1365( از نظر فلور

زدن و شخاص به یکدیگر براساس قدرت چانههاي انظام وسیع پیمانی و وفاداري
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به عالوه با تعلق داشتن به یک گروه صنفی شخص ا در حوزه سیاسی بود. سوداگري آنه

ست تاحدي وجهه سیاسی یا قضایی دست و پا کند و نیز احساس تعلق و شناسایی توانمی

شیوه طرفداري  و فرصت گسترش روابط اجتماعی و دریافت منافع اقتصادي داشته باشد...

ایج خاص این وضع سوداگرانه است (فلور، از خویشاوندان و به ارث بردن مناصب از نت

21:1365.( 

ار خرید و فروش مناصب یکی دیگر از فسادهاي رایج در نظام اداري دوره قاج

 :نویسدمی) در این خصوص 1365است. فلور(

دست سرمایه گذاري بر فروش مناصب یک شغل پرخطر بود. بسیاري از اعیان تهی

ر رسیدن به مقام ان به کسی که انتظاکردند. صرافبا بهره زیاد پول قرض می

دادند. حکومت را داشت سند ذمه(فاتح طلب هاي تجاري) به اسم خودشان می

ولت شخص مدیون به نوبه خود این پولها را به صورت پیشکش الزم به خزانه د

داد. اما اگر مدیون پیش از سرآمدن دوره تصدیش از مقام خود عزل حواله می

م خته، گاهی کمتر از آن هبود که گاهی به همان مبلغ پرداشد، صراف ناگزیر می

 ).207:1365راضی شود (فلور، 

 نویسد:او در جاي دیگر می

حکم  کشی یا مبلغی پول داده(نانوا، قصاب و...) به حاکم شهر پیش صنف مجرم

کردند، کرد. سایر اصناف نیز از همین شیوه استفاده میمحکومیت خود را لغو می

زه و اجامواقعی که حاکم به پول احتیاج داشت، پولی به او داده از ا بیشتر در

گرفتند که خودشان بر روي کاالهاي خود قیمت گذاري کنند (کاساگوفسکی، می

 ).97بی تا؛ به نقل از فلور،
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 س سازمانتمرکز قدرت در رأ -

ار ود. درببي کرو لش قضاییدر دوره فتحعلی شاه، شاه به تنهایی قانونگذار و باالترین مقام 

ن به آاري هاي دولتی و واگذسلطنتی به مثابه دولت با فروش مقامات مهم و حراج سازمان

کرد یم ینتأممخارج خود را  ،پرداختکسی که مبلغ بیشتري از دیگران به شاه و وزراء می

 :نویسدمیمستوفی  ).101:1385 (ورهرام،

 و سلباادالدوله را نیز از ناصرالدین شاه پس از عزل میرزا آقاخان لقب اعتم

 ارها را بینکخواهد صدراعظم داشته باشد بلکه مایل است شاه دیگر نمی . کندمی

ها را ار آنچند نفر وزیر تقسیم کند و هریک را در کار خود مستقل نماید و سر و ک

مر قت ا هر وبا خود قرار دهد تا از حال رعیت بهتر آگاهی حاصل نماید و ضمناً

 نندظهار کای از وزراء تشکیل شده نظر خود را در آن زمینه بیاید شورایمهمی پیش 

 امضاي ت اجرا بدهد ولی در هر حال شاهآن قوه و بعرض برسانند تا امر شاه ب

را بل اجکلیه امور را خود بعهده گرفته است که بدون امر قبلی او هیچ کاري قا

 ). 88:1388 (مستوفی، نباشد

ا رمهام امور  د صدراعظم دولت خود شد تمام وزراخو ق کهه.1283شاه از سال 

ردش و شکار گبا این وجود وقت براي  .گرفتندمیرسانیدند و از او دستور بعرضش می

 ه ادامه داشت.به صدارت رسیدن مشیرالدول 1288و این روند تا سال  کردمیخود هم پیدا 

 نویسد: اي نیز میمراغه

طن عبارت از تشکیالت یک دستگاه وضع قانون و افراد و ]اداره[ معلوم است که

یک دستگاه اجراي قانون، یعنی تنظیمات سعادت وطن است. رئیس این دو 
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ارث و االستحقاق این دو  دستگاه مستقا تنها شخص شخیص پادشاه است، که بال

 ).103:1385 اي،دستگاه بزرگ را مالک است (مراغه

 نویسد:مایز دو نوع سلطنت مطلقه می) در کتاب احمد در خصوص ت1356( طالبوف

ه کسلطنت مطلقه دو قسم است: یکی آن است که اداره مملکت با قانونی است 

تبعه  پادشاه وضع نموده، خوب یا بد و مناسب یا نامناسب به حال ملک و ملت،

ع و وض .تحاکم جان و مال تبعه اس د را ندارد. شخص پادشاه مستقالًاختیار تمرّ

 دیم وهر دو در یک دستگاه متعلق به پادشاه است؛ مثل روسیه ق اجراي قانون،

ه ممالک عثمانی. قسم دوم آن است که پادشاه براي اداره مملکت قانون، ک

ه، جزا ادار دستورالعمل عمومی باشد، ننوشته. عواید قدیمه یا آیین مذهبی اساس آن

ل را شخصی حکام است؛ گاهی قات و سزاي هر کس موقوف به میل و حالت

کام حریاست ممالک را به  نماید،، و گاهی شخص بیگناه را مقتول میبخشدمی

دهند، اجراي اوامر موقوف به کثرت فروشند، مالیات تبعه را به اجاره میمی

تراشد؛ علما بیرون وظیفه خود شود، هر کس براي خود حقی میی میکشپیش

جه بالد خار ف خود نداشته بالود، مظلومین امکان زیستن در وطن مأکننریاست می

ه ش بنمایند، اقویا بر ضعفا دست یازند، اجامر و اوباجوقه و جوقه مهاجرت می

تا ختان و پردازند. مثل عربستان و ایران و افغانساسم نوکر به چاپیدن مردم می

 ).195:1356 (طالبوف،

 :نویسدمیدر جاي دیگر 

ته باشد باید از روي اساس شرع خاص داش تأثیراحکامی که در طباع عموم سکنه 

ه مجتهد عصر موشح گردد، و از دستگاه قانون برآید، و در مبین وضع شده، به صح

دستگاه مخصوصی اجرا شود. آن وقت بدویات امور نافعه وطن و قواعد ملکیه از 
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پذیرد. این است که احکام فوت یا تغییر شخصی تلون نیافته و تجویف نمی

شود است از جهل ما، قبل از اجرا ثبت دفتر فراموشی می مملکت ما پنجاه سال

 ). 98: (همان

که در هستیم در حالی مستبد شخصدر اینجا شاهد تمرکز قدرت سیاسی در یک 

س یک راسابله سازمانی داریم که امور محو تمرکز و تقسیم کاریک سیستم اداري نیاز به 

جتماعی اناس هلندي در بررسی اوضاع ) خاورش1365رویه واحد اداري انجام گیرد. فلور(

 ور گسترده ايحکومت مرکزي به ناچار سیاست عدم تمرکز را به ط نویسد:میعصرقاجار 

حاظ در واقع به ل. کردمیدر قلمرو موروثی خود به نفع طرفدارانش در سطح محلی اعمال 

 اداري هايسوي حکومت مرکزي در بدنه مجموعه سلسله مراتب اداري رابطه نظارتی از

اهزاده ش باًگرفت و حاکمان محلی (که غالها بر بخشهاي محلی انجام نمیمانند وزارتخانه

ان یک مستشار ) بعنو1385شوستر( بودند) به حاکمان بالمنازع در والیات تبدیل شده بودند.

 »نلّیه ایرادار کل دولت عي خزانهاداره« خارجی در ایران با ایجاد تشکیالتی مرکزي به نام

ان به د ایشآوري مالیات بر این نظر است تا پیش از وروجهت تمرکز بخشی در فرایند جمع

م نگرفته وزارت مالیه انجا انمأمورق ها تنها از طریداري کل، وصول مالیاتموعه خزانهمج

و  لومزارت عبود و اداراتی از وزارت پست و تلگراف، وزارت عدلیه، وزارت داخله، و

 به همین ترتیب، .کردندمیي وزارت خارجه هم عوارضی دریافت کرهمعارف و اداره تذ

خودشان خرج  گرفتندمیادارات مختلف بدون نظارت یا دخالتی از باال وجوهی را که 

نقطه  ها یکدیگر را در آنهیچ مرکزي وجود نداشت که این خط . به عبارت دیگر،کردندمی

بودجه  أمینتر فقدان تمرکز اداري الزم در نظر شوستر بیانگ .)80:1385(شوستر، قطع کنند

 کشور و وجود نوعی نابسامانی اداري در آن زمان است.
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ن  اجار بعنواهم از شاهان ق) نیز برخالف تصور اروپاییان قرن نوزد1394( آبراهامیان

عی ست مدتوانمی، بر این نظر است در اصول شاه »شاهان خودکامه شرقی«اي ازنمونه

د. ی باشبر اعمال مجازات، دستگاه اداري، وصول مالیات و دستگاه قضایداشتن انحصار 

.قدرت شاه ود..در عرصه واقعیت مجازي ب کالم وي قانون بود. ...اما خودکامگی آنها عمدتاً

 يوقدرت واقعی  و ارتش منظم به شدت محدود بود. ساالريدیوانبه دلیل فقدان دستگاه 

ه از ینکار ینکه اقتدار وي در سطح محلی اندك بود مگرفت دیگر افراتر از پایتختش نمی

همچنین وي به نقل از شیخ . شدمیاي برخوردار حمایت سرکردگان منطقه

شک داشتند و بینتی چندان قابل ذکري : قاجاریان تشکیالت دولنویسدمی) 1997االسالمی(

ي در کتاب ایران و). 29:1394(آبراهامیان، در رفتار با اتباعشان به اعیان محلی وابسته بودند

اه رسماً چند شکه هر نویسدمی) 1829( انقالب نیز به نقل از سرجان ملکم وبین د

 ست.کننده سرکردگان قوم اتعیین» راي مردم«، در عملکندمیوالنی تعیین ئمس

یدر ریش اي از حاجی حدر روزنامه خاطرات با نقل خاطره )1385( اعتماد السلطنه

اي اقتض افتد که یک نوکر درباري هم بهاست که گاهی حتی اتفاق می ین نظرتراش، برا

ین ار از شاه گویا استدعاي حاجی حید دادمیشرایط خاص، شاه را در موضع انفعال قرار 

ز این برد و ابطنه بوده که از سه چهار شکار زده شده، یکی را به او بدهند تا براي نایب السل

 ).114:1385ادالسلطنه،(اعتم راه مداخلی به دست آورد

 ممیزيضعف مکانیسم نظارت و  -

اعمال نظارت و کنترل امور اداري مستلزم نظام بایگانی منسجم و نظام آماري منسجم است 

به زعم ایشان در ادارات  شمسی1290ی در زمان ورود شوستر به ایران در سال که حتّ

به معنی » دستگاه دارایی«. شتوزارت مالیه چیزي به اسم بایگانی یا آمار منسجم وجود ندا
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رایج کلمه در کار نبود ...چیزي به اسم دستگاه دولتی، یا سنجش و آزمون تعیین صالحیت 

که او گفته بود در  نویسدمیاو به نقل از نایب السلطنه  و قابلیت کار درآن، وجود نداشت.

 .ایران هر وقت نظارت موثري بر امور مالی صورت گرفته صداي همه درآمده

راد با ) خاورشناس هلندي نیز چنین نظري دارد که بزرگترین تماس اف1365( فلور

ه ود گرچبآمد از این راه آنها وارد میه هم که ب تعديعمال دولت در وصول مالیات و 

ین أمورمدود حها را مشخص نموده و مان امیرنظام بعمل آمده و مالیاتی که در زهایممیزي

مع طو  د ولی حرصافراد را از اجحاف محصلین مصون نموده باش مالیات را معین کرده و

ر م ناگزید وآنها هخواستنها تفاوت عمل یعنی اضافه بر مالیات میالحکومهحکام که از نائب

م ز هارا  يممیز باشی و آنها هم بر کدخدایان دهات تحمیل بیشتري بکنندبودند بر بلوك

بعنوان  .)101: 1365 (فلور،حکمفرما بود  تعدي، اجحاف و رتیبانداخته و بجاي نظم وت

اه پول مالیات هزار تومان به پدرش ناصرالدین ش25مثال نایب السلطنه حاکم تهران سالیانه 

ایش هاي صنف را افزهزار تومان مالیاتپرداخت. در عین حال وي پنجصنف قصابان را می

ندازه قط از صنف قصاب با اف 1896وي در  داد و همه آن را به جیب خود ریخت. کالً

شوه به دي رش بارها با گرفتن مبلغ زیامان اخاذي کرد. همچنین وي و نوابدویست هزار تو

 روشندد بفقصاب ها و خبازها، اجازه دادند که اجناس خود را به هر قیمتی که می خواهن

 ).102، 82(همان، 

در دوره ) در خصوص وضعیت نظارت بر امور در وزارت جنگ 1388مستوفی (

تر شده بود. موضوعها بیگ در این دوره از تمام وزارتخانهوزارت جن«: نویسدمیاحمدشاه 

باید تحت امر وزارت داخله باشد. قزاق هم اطاعتی ژاندارمري که اگر هم مستقل نبود، می
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ساي خود از ؤها هم که قوه جنگی دیگري بودند، جز از راز وزارت جنگ نداشت. بختیاري

 ).379: 1388( »شنیدندحرفی نمیهیچکس 

) نیز در توصیف تشکیالت وزارت جنگ بر این نظر است که این 1385شوستر(

ودان، و آج اي به نام ژنرال و کمیسرترین اونیفورم هاي بیکارهبخش حکومت پاتوق مشعشع

ا ن تمد که ترین اراذلی بوروترین خونخواران و پستگیران و خندهو النه حقیرترین رشوه

 : نویسدمی). همچنین او در توصیف نظام مالیاتی ایران 82: 1385( امبه امروز دیده

 ي اعمالالح انگلیسی نامهط) یا در اصممیزي( در ایران هیچ وقت دفتر محاسب«

)Doomsday Bookبع ) وجود نداشته تا صورت کامل و لو نه خیلی دقیقی از منا

مستوفی به  به دست دهد.ها حساب کند درآمدهایی که دولت بتواند روي آن

و سعی کند بفهمد که  اگر کسی در کارش سرك بکشدکه  رنجدشدت می

 ..برمی دارد. و چقدر از آن ها را براي خودش گیردمیها را از چه کسانی مالیات

 باید مالیاتی کهمدهاي پس روشن شد که دولت مرکزي در ایران نه از میزان درآ

مردم  هاي دریافتی ازز این که مقدار مالیاتو نه ا داشت خیلی مطلع بودانتظار می

 ).209-207: 1385(شوستر، »در کجا منصفانه و کجا غیر منصفانه است

ی بالد زمان در برخ ) در بیان ریشه تنگی نان بعنوان مساله روز آن1370قزوینی(

 وحرص و طمع خبازان موجب وحشت  ،له کمبود غله نیستأایران معتقد است که مسا

ن آ. چنین وضعیتی بیانگر ضعف سیستم نظارت تعزیرات حکومتی دشومیشورش خلق 

 : نویسدمیاو  زمان است.

اگر دوسال دیگر هم گندم از زمین نروید در محروسه این قدر غله ممکن و «

موجود است که کفایت خلق نماید و این وحشت و هاي و هوي خباز بجهت این 
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دیگر من باب تنگی نان: اگر جهت  رخ نان به خواهش طبع ایشان نیست.است که ن

و . ..رسدمی) باشد در ایران گرانی هرگز به ظهور نمأمور( خالصه پادشاه معمور

ان خبازي کوالت هم بجهت اغتشاش نان ترقی دارد هر روز که دکّأسایر م

 ).58:1370(قزوینی، »رودکوالت ده چهار باال میأسایر م شودمیمغشوش 

و  اساس علم اساس صفات شخصی است نه بر یق بردر ارزیابی عملکرد وزرا نیز، تحق

 :نویسدمیها. ملکم خان در رساله دستگاه دیوان تدبیر آن

بینیم هیچ ایرادي ، میکنندمی عقالي ما وقتی که حالت وزراي ما را تحقیق«

ست. اگویند فالن رئیس پرخسیس می ت ذاتی ایشان. مثالًرند مگر از صفاگینمی

..ما .شدمیعجب  دادمیع دارد، فالن امیر اگر فحش نفالن وزیر حیف که زیاد طم

لم زرا عبه صفات شخص وزرا چه کار داریم؟ ما توقعی که باید داشته باشیم از و

 »انبسته به علوم وزراست نه به صفات شخصی ایش اًامور دول کلّ است و بس.

 ).91:1394(ملکم خان ناظم الدوله،

در پایتخت و شهرهاي  هاي اداريناهمگنی و عدم توازن بین سازمان -

نی در نیروي انسانی، امکانات، فرهگ سازما توجهبزرگ و تفاوت قابل 

 این شهرها با شهرهاي کوچک.. و..

اي که در خصوص وضعیت تمرکزگرایی در نظام اداري ایران در براساس مطالعه

هجري شمسی انجام شده نتایج نشان داده نسبت نامه هایی که در حدود  1270سال 

ن اخیر در شیراز رسیدگی شده و نامه هایی که جهت اخذ تصمیم به تهران یک قر

ها در شیراز رسیدگی درصداز نامه 2/99 ارسال شده است بدین صورت بوده است:

ها جهت رسیدگی به تهران ارسال شده است ارقام درصد از نامه8شده و فقط 
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به نقل از ؛ 1370(پاپلی،درصد بوده است 69و   31بترتیب  1367مذکور در سال 

 ).1392جمشیدیان،

 

 بحث و نتیجه گیري .7

نظام اداري ایران از دوره باستان تا انقالب مشروطه داراي مشخصات و ماهیت اجرایی 

به عوامل و متغیرهاي سیاسی و  توجهاي با اداري گرچه در هر دورهاین نظام  یکسانی بود.

هاي اداري و سازمانی به ظاهر رچوبها عناوین و چهااجتماعی و همچنین اهداف حکومت

شکل و عنوان تشکیالتی  هاي ظاهري که در فرم،این تفاوت ا وجودبمتفاوت داشتند ولی 

چهار محور اساسی  از نظر محتوا، هدف و کیفیت وظایف مشابه بود و بر؛ وجود داشت

نیت و ، برقراري نظم و امقضاییاحکام  يآوري مالیات، اجرادوره می زده است: جمع

(محمدي  در تحقیقات اخیر .)41:1386 (حالجیان، استقرار ارتباط با سایر دول

) نیز نشان داده 1396 بارانی و دیگران، ؛1390؛ میرمحمدي و حسن پور،1397ودیگران،

 ؛هایی از گذشته در نظام اداري ایران همچنان حضور داردها و چالششده است که آسیب

کاي اتّ ها،ریزيري، اقتدارگرایی در ابالغ برنامهگذاتمرکزگرایی در سرمایه«چون همی مسایل

ریتی، فقدان نظام ثبات مدیفقدان  بیش از حد بر بخش سیاسی براي نیل به اهداف،

از خرد جمعی و تکیه  نکردن گیريبهرهریزي و نظارتی مناسب در تشکیالت دولت، برنامه

ظارت بر نظام اداري، گرایی، ناکارآمدي نعدم حاکمیت حرفه امور بر تصمیمات فردي،

اي مختلف سازمانی، هدر الیه و تقلیدي بودن ساختارهاي اداري، فساد اداري یسنّت

به ارتباطات خانوادگی، کمرنگ بودن روحیه شایسته ساالري،  توجهخویشاوندگرایی و 

حاکمیت فرهنگ غیرعقالنی، سوءاستفاده از  هاي غیررسمی در سازمان،لوجود تشکّ
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نگري و یارات سازمانی براي منافع شخصی و گروهی، غیبت رویکرد آیندهامتیازات و اخت

اعتماد به بخش خصوصی و ریزي، دولتی بودن اقتصاد و عدمغلبه افق کوتاه مدت در برنامه

 .»اعتمادي از سوي مردم نسبت به دولت و حاکمیتدر نتیجه بازخورد این بی

(که  در دوره اول قاجار ساالريدیوانبا مروري بر پیشینه تاریخی و وارسی نظام 

ل در ساختار اجتماعی و مأخواهانه در جامعه بود) همچنین تهمزمان با ورود افکار ترقی

طبقاتی ایران و نفوذ قدرت شاه و دربار خودکامه و شاهزادگان و سران ایالت و بازرگانان و 

ان قانون بود) و (که شاخصه آن فقد روحانیان و مالکان بزرگ در نظام سیاسی اداري کشور

المللی و منازعات جهانی و در نهایت با مطالعه درباره وضعیت نامناسب ایران در عرصه بین

گرایانه برخی از نخبگان ارشد هاي نه چندان موفق ولی گرانمایه و اصالحبررسی کوشش

ی لتحودولتی بتوان نتیجه گرفت که در دوره اول قاجار در این نهاد نقش آفرین در توسعه 

گران دولتی مانند ها و اقدامات اصالحی اصالحبرنامهبا وجود در واقع  بنیادي انجام نگرفت.

ی چون هایویژگی ساالريدیوانقائم مقام فراهانی، امیرکبیر و سپهساالر همچنان در نظام 

ها، وجود گیريفقدان قانون و قاعده مندي، نبود عنصر عقالنیت و استدالل در تصمیم

دساالري و رابطه بجاي ضابطه در انتصابات، روحیه اطاعت محض و تابعیت خویشاون

فروشی و ارتشاء و...وجود داشت که اغلب مطلق، فقدان روحیه نقد و پرسشگري، منصب

ریشه در تاریخ و فرهنگ حاکم برساختارهاي جامعه و ساخت قدرت داشته و همچنان 

به  .)138:1388 زاهدي و تنکابنی،ی ماند (ساالري ایران باقم دیوانهاي نظابعنوان خصیصه

) روش اداره محلی قاجار از طریق مناصب کالنتر، کدخدا ، محتسب و 1366( زعم فلور

هاي ملی بعدي را داروغه و..ادامه وضع روزگاران گذشته بوده است به عالوه وابستگی رژیم

کار خود مهارت  زیرا که اینان هم در دهدمیهاي بوروکراتیک محلی نشان به خانواده
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ند. نظیر ابراهیم خان کالنتر شیراز که در شدمیداشتند هم براي حکومت حامی سیاسی 

ابقاي نظام  از سقوط حکومت زندیه صدراعظم قاجار شد. خان زند بود بعددربار لطفعلی

د مندي در احراز مناصب و غلبه روابط خانوادگی و خویشاوندي، تعدایلیاتی، فقدان ضابطه

فروش مناصب  ).ام والیات، صدراعظم و..حکّ ،(شاهزادگان ندگی مراکز قدرتو پراک

موانع  پروري و...انگل ي حکومت ایاالت، حیف و میل اموال ونظامی، مزایده دیوانی و

یزاده ل(ع قانونمند بود اي در ایجاد یک سیستم بوروکراسی مدرن وعمده

که از نظام اداري ایران  ختیشناالبته در کنار همه این توصیفات آسیب ).374:1390بیرجندي،

هاي روشنی نیز در این نظام پیدا بود و وجود افراد سویه ؛بویژه در دوره معاصر ارائه شد

، شاهالیق و توانمندي چون امیرنظام و علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه پسر فتحعلی

مدافع منافع  هايبه سبب برخورداري از دغدغه .خان نواب، مستشارالدوله و..حسینقلی

سیستم جامعه و فاصله گرفتن از قاعده صرف منافع شخصی نظام اداري جامعه تا به امروز 

هاي جدي داخلی و خارجی به حیات خود ادامه هاي متعدد و چالشبا وجود فراز و نشیب

هاي باقی مانده از گذشته فرهنگ و خلقیات ایرانی نظیر روحیه داده هرچند که برخی آسیب

همچنان نظام .بازي و ارتشاء و..س سیستم، پارتیأرایی  و خودراي بودن مدیران در رگاقتدار

 سازد.ا با کندي و ضعف عملکرد مواجه میاداراي ر

با ر قاجا عصراري وضعیت نظام ادتحلیل به این نتیجه بسنده کرد که  توانمیدرپایان 

یخی اری و تتماعینه فرهنگی، اجپیش تکیه بر منابع ادبی و تاریخی این دوره و در نظر داشتن

 ظامنري در ثّؤگران مت خارجی روس و انگلیس که مداخلهجامعه ایران و حضور دو قدر

اال ه مدل سآسیب شناسان هايمؤلّفهانطباق بیشتري با  ؛ترتیبات حکومتی و اداري ایران بودند

  .ریگز دارد
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  :نامهکتاب

ن حس ترجمه کاظم فیروزمند، ب،ایران بین دو انقال )1377( آبراهامیان، یرواند -

 مرکز نشر. :چی، تهرانآوري و محسن مدیر شانهشمس

 نشر دات. :ن، ترجمه شهریار خواجیان، تهراتاریخ ایران نوین) 1394رواند(یآبراهامیان،  -

جمه محمد ، ترداستان تمثیالت: شش نمایشنامه و یک) 1356فتحعلی(آخوندزاده، میرزا -

 خوارزمی. :داغی، تهرانجعفر قراجه

ي ، با مقدمهي خاطرات اعتمادالسلطنه) روزنامه1385( حسن خانمحمد اعتماد السلطنه، -

 امیر کبیر. :ایرج افشار، تهران

اري ایران: نظام اد تحولموانع « )1396( بیگی، رضانجفابوالحسن؛ ؛ فقیهی، بارانی، صمد -

 .8-28صص عمومی،هاي مدیریت ، مجله پژوهش»اي در فرهنگ سازمانیمطالعه

 علمی و فرهنگی. :ساالري در ایران، تهرانبر دیوان) درآمدي 1383( حمید تنکابنی، -

وسعه نظام اداري و ت« )1380(مهدي کاظمی اسفه، ؛ کتابی، محمود؛ جمشیدیان، مهدي -

، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره »اجتماعی اقتصادي ایران

 .89-110،صص10

م اداري ایران در اصالح نظا«) 1395( للهیاري، فریدونا رتضی؛ م، نژاددهقانعلی؛  ،جعفري -

 و اسالم فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ،»بر قانون استخدام کشوري تأکیدقاجار با عصر

  .38-5 صص .119، پیاپی 9دانشگاه الزهراء، شماره  ایران

واهی در عصر خه طلبی و مشروطاقتدارگرایی، اصالح) 1396علی اکبر( زاده،خدري -

 نداي تاریخ.: ، تهرانقاجار
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دیوجم، ش حسین خ، به کوشصرياالخبار ناحقایق) 1363خورموجی، محمد جعفر( -

 نی.: نچاپ دوم، تهرا

 :راق، تهرانعع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم ) تشی1364( حائري، عبدالهادي -

 امیرکبیر.

شناسی نهاد دي بر ریشهمدرآ« )1388( السادات و تنکابنی، حمیدسزاهدي، شم -

 109-146صص ،71شماره  ،مجله فرهنگ ،»ساالري ایران در دوره اول قاجاردیوان

شناسی نظام اداري آسیب )1393( سلیم، محمد نبی، علیزاده، محمد علی و صیاد علیرضا -

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود.مه کارشناسی ارشد، پایان ناایران در دوره قاجار

 ماهی.: ق ایران، ترجمه حسن افشار،تهران) اختنا1385( شوستر، مورگان -

 هیرمند. :، تهرانهاي نوحکومت ناصري و گفتمان) 1390( علیزاده بیرجندي، زهرا -

ول و ، جلد اارجستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاج) 1366( فلور، ویلم -

 توس. :تهران دوم، ترجمه ابوالقاسم سري،

 ه.طالی :) قانون قزوینی، به کوشش ایرج افشار، تهران1370( قزوینی، محمد شفیع -

 انیشتین. انتشارات :، تهرانخاطرات من )1377( گلشائیان، عباسقلی- -

 بگیر.ش :، چاپ دوم، طهرانکتاب احمد )1356( طالبوف، عبدالرحیم -

، »یرانشناسایی موانع فرهنگی فراروي نظام اداري ا«) 1397( محمدي، حامد و دیگران -

 67-87صص ،1، شماره 16، دوره مدیریت فرهنگ سازمانی

 زوار. :دوره سه جلدي، تهران .شرح زندگانی من) 1388( مستوفی، عبداهللا -

 سپانلو، ، به کوشش م.ع.گابراهیم بی نامهسیاحت، )1385( اي، حاجی زین العابدینمراغه -

 آگه.: تهران

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/863222
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/863222
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تحلیل پیشینه گزارش طرح پژوهشی ) 1397هاي مجلس شوراي اسالمی(مرکز پژوهش -

سید محمدحسین  و زادهمحمد عبدالحسین، مجریان اصالح نظام اداري در ایران

 ، تهران.قریشی

 : نهرات، 2شماره  ، به کوشش هما ناطق،روزنامه قانون) 1385ناظم الدوله( ملکم خان، -

 امیرکبیر. 

له گردآوري حجت ا ،الدولهخان ناظمهاي میرزاملکمرساله) 1381( الدولهناظم ملکم خان، -

 نی.: اصیل، تهران

 ندیارفصلنامه ف، »و توسعه يبر نظام ادار يراهبرد ینگرش«. )1378(ناصرمیرسپاسی،  -

 . 10-1صص .1شماره  ،13، دوره و توسعه تیریمد

مشکالت و  ران: تحلیلی برنظام اداري ای« )1390اکبر( ور،میرمحمدي، سید محمد و حسن پ -

 . 9-2، صص8شماره  ،چشم انداز مدیریت دولتیمجله  ،»اهچالش

، جارماعی ایران در عصر قاهاي اجتنظام سیاسی و سازمان) 1385( ورهرام، غالمرضا -

 معین.: تهران

 . تهران دانشگاه: ترجمه دکتر منوچهر شجاعی، تهران ،مدیریت تطبیقی )1386( هدي، فرل -
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