حمكراین ،دولت و توزيع قدرت
ترق» ايران عرص انرصی
در گفامتن « ِ
جشاع امحدوند1

جمتیب

ایور2

(اترخی درایفت -43 /00/20 :اترخی تصويب)49/3/22 :

چکیده
حمكر ِاین ايراین در سدهی نوزده میالدی ،رسآغاز شلكگريی گونهای ديگر از حمكراین،
متفاوت اب دورههای پيشني بود .نوعی تغيري در س بک حکومتگری ،ره در نميهی دوم
معیل «ترق» برای
قرن و در عرص پنجاه ساهلی انرصی ،اب بهاكرگريیِ مفهوم نظری و ِ
توصيف آن از سوی نريوهای چندگانهای ره خواهان «ترق» بودند ،در يک گفامتن
مفصلبندی شد؛ گفامتن «ترق» و تغيري در حمكراین ،به اكنون نوش تارها و کردارهای آن
دوره مبدل شده بود .در اين مقاهل ،قصد ما آشاكر ساخنت نقش (آگاهانه و انآگانهی)
حکومت در انطباق خود اب رشايط و حتوالت جديد و مزيان انبساط آن در پذيرش
انطباق اب حتوالت است .تغيريات نوخواهانه در طول سدهی نوزده در ايران ،حمكر ِاین
ايراین را به مستوسویی کشاند ره به مزياین از توزيع ِ قدرت مطلقهی س يایس تن در دهد؛
شلكی از واگذاریِ
حداقیل خبشی از اختيارات سنیت هناد پادشاهی در سطوح جديد
ِ
بوروکراتيک .اين تغيريات ره مهچون افزونهای بريوین بر اقتدار مطلق و ديرينهی آن
سنیت پادشاهی بود؛ از
حادث و اضافه شده بود فراتر از ظرفیت و اماكنهای هناد ِ
اينرو ،برای حتقق آهنا انگزير به چشمپویش از خبشهایی از اختيارات سنیت خود گشت.
لکيد واژهها :توزيع قدرت ،حکومت ،دولت ،پيرشفت.
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مقدمه
تگی معيق هرگونه تغيري و حتول در حمكراین ايراین به ارادهی شاهانه،
بس ِ
خصلت معومی و اترخيی رسزمني ايران بود .اين امر اتیل منطقی انگارهی
ديرپای «شاه مهچون ظلهللا» بود ره خُردترين و الكنتر ِين امور را منوط به
رای ملواكنه میکرد .در اين انگاره ،خداوند «پادشاهان را برگزيد ات ایشان [يعین
بندگان] را از يکديگر نگاه دارند و مصلحت نزدگاین ایشان [يعین بندگان] در
ایشان [يعین پادشاهان] بست به ِ
حمكت خویش و حمیل بزرگ هناد ایشان را؛
لطان ِظ ُّل ه ِ
اّلل ِِف ال ِ
(غزایل:0334 ،
رض» ه
چنأنکه در اخبار میش نوی ره آ ُّلس ُ
ِ
موقعيت هس یتش ناسانهی پادشاهان است ره مزنلت س يایس
 .)99از مهني
آانن انیش میشد .چنني موقعيیت ره شاهان دارا بودند ،موجب میگرديد ره
متام عرصهی س ياست و اجامتع وابس ته به رنش آانن شود؛ زيرا ره «آابداین و
(غزایل )92 :0334 ،و آابداین و ويراین
وير ِاین هجان از پادشاهان است» ه
نيست مگر اتبعی از ِ
رنش عادالنهی شاهان« :ره اگر پادشاه عادل َبود ،هجان
(غزایل .)92 :0334 ،بهمهني ترتيب چناچنه پادشاه
آابدان بو َد و رعيهت امين» ه
ظامل ابشد ،هجان نزي ويران خواهد شد .اين امر ،موضوعی تنها در عرصهی
نظری نبود ره به س بکی آرمانگرااینه ،آرزومند پيیريزیِ يک سامان اجامتعی و
خيی حصنهی حتوالت ايران بود؛ در
س يایس ابشد؛ بلکه منود نظم عيین و اتر ِ
واقع ،نظريهی س يایس رشح و توضيح يک واقعيت موجود در س پهر س ياست
بود .اين نظم و سامان ات نميهی دوم سدهی نوزدمه (دقیقتر بگويمي ،میانهی
پادشاهی انرصادلين شاه) بدون هيچ خدشهای تداوم ایفت .بهعنوان منونه،
نوزدمهی اين مضمون بود؛
قامئمقام فراهاین در منشأت خود ره نسخهی قرن
ِ
فتحعليشاه را «شهرایر زمني و زمان» میخواند ره در «پرتو ذات حق»،
«مقدم پاک به عامل خاک هناده ،خبت اتج و ختت بيفراخت و صور جاه و بدر
بياراست ...هجان و خلق هجان را اكم دل حاصل شد ،زمني و زمان را عيش و
طرب شامل گشت ،قدر مررز خاک از اوج طارم افالک در گذشت ،عامل
حس و تکوين بر عامل قدس و جتريد بنازيد ،مزاج زمانه تغيري کرد ،هجان خراب
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تعمري ایفت» (قامئمقام ،یبات .)010 -012 :قامئمقام درون هامن سنیت قمل
میزد ره آن را از پيش ينیان به ارث برده و در درون آن نشو منا ایفته بود.
خسن ما اين است ره اندیشه و کردار تغيري و «ترق» اب انگارهی «شهرایر
زمني و زمان» در آمیخت و متأثر از اين آمزيه بود ره در طول سدهی نوزده
«مزاج زمانه تغيري کرد ،هجان خراب تعمري ایفت» .از آجنا ره تغيريات نوخواهانه
در ايران تداوم ِ
سنت ايراین نبود به انگزيرِ ،اعامل و اجرای آن حمكر ِاین سنیت را
دچار اختالل میساخت؛ به خسن ديگر ،اجیاد نوعی «شاكف در اقتدار
سلطنت مس تقل» (طباطبایی )21 :0332 ،بود ره ابلتبع در روند تداوم آن
نزي وقفه و خدشه اجیاد میکرد .در پااین قرن نوزده ،در ِپيی حتوالت و اقدامات
ريز و درشت نوخواهانه ره از ابتدای قرن آغاز شده بود ،شاهد شلكگريی
گونهای ظلهللا مرتق ای خوداكمهای نوخواه هستمي ره ِ
دست آخر از خودرایی
و خوداكمگیاش اكس ته میشود .در حقیقت ،نوخواهی افزونهای بود ره بر
اقتدار مطلق شاهانه وارد شد و به طريقی وارونه معل کرد .به اين معنا ره
اهی اقتدار مطلق اب نوخواهی در طی اين سده ،گرچه اب انگزيهای غري از
مهر ِ
خدشهدار شدن کيفیت مقتدرانه و رسشت مطلق هناد پادشاهی اجنام شد؛ اما
دامنهی آن تغيريات ،منیتوانست به هجان س ياست ،قدرت و اقتدار پادشا ِه
ظلهللا یباعتنا مباند و انخواس ته و انگزير آن را متأثر ساخت .در اينجا تأکيد ما
بر عرص انرصی است ره اقدامات اجنام شده در راس تای تغيري و ترق در اين
دوره ،خو ِد هناد س ياست را نزي دس تخوش دگرگوینهای هنادی ساخت .هناد
مادگی پذيرش متررززدایی از اقتدار ديرينهی خود را نداشت،
پادشاهی ره آ ِ
انچار به قبول و پذيرش توزيع نسبت ًا آشاكر در مررزيت خود گرديد .پرسش اين
مقاهل را میشود اينگونه طرح منود :حمكر ِاین ايراین چگونه در نتیجهی خواست
تغيري ای ترق ،اب توزيع اقتدار ديرينهی خود مواجه شد؟ اين توزيع نه میان
سنیت مدعی قدرت (مانند ديگر قبايل و دودمانها) ،بلکه میان
گروههای ِ
َاشاكل جديد هنادها و مناصب بوروکراتيک صورت پذيرفت .خو ِ
است تغيري و
ترق ،تنها حمصول ارادهی يکجانبهی شاه و درابر و دس تگاه سلطاین نبود؛
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بلکه برآم ِد رابطهی نسبت ًا دایلکتيک میان سطوح خمتلف دانش س يایس و
قدرت بود .بهعباریت خواست تغيري ،به مس ئهلی قرن تبديل گش ته بود ره
بس ياری در آن نقش داشتند .بهاكرگريی عامدانهی مفهوم «حمكراین» بهجای
حکومت ای قدرت س يایس ،برای آن است ره بتواند کوششها ،کردارها ،افاكر
گفامتن ترق را پوشش دهد .در ادامه
و گفتارهای متعدد و متنوعِ دخیل در ِ
تالش میرنمي اب هبرهگريی از آراء ميشل فوکو ،مراد خود را از حمكراین و
نسبت آن اب حتوالت نوخواهانه در اير ِان سدهی نوزده آشاكر رنمي.
 .1مفهوم حمكراین
مفهوم حمكراین حاصل حتقیقات و تأمالت دور و دراز ميشل فوکو پريامون
قدرت است .جدال او اب درایفت سنیت و متعارف از قدرت ،او را به ابداع
رويکرد نويین رهمنون ساخت ره در آن قدرت ،فراتر از قدرت س يایس معنا
شد .حمكراین روشن رنندهی موضع فوکو در قبال قدرت در معنای سنیت و
متداول آن است .در نگاه متعارف و پيشافوکویی ،قدرت چنان ش ئی در میان
دو طيف انگاش ته میشود ره يکی دارندهی آن است و بر ديگراین ره فاقد آن
هستند ِاعاملش میرند .شلكی از ِ
قدرت مكهی ره در اندیشه و تئوری اجامتعی
و س يایس ،از شاخصترين منايندگان آن ،ماکس وبر است ره قدرت را
«شانس و اقبال انسان ای دس تهای از انسانها در حتقق ارادهی خود ،بهرمغ
مقاومت ديگر رنشگران» (هيندس ،)2 :1801 ،تعريف و مفهومپردازی کرده
اترخيی قدرت
بود .رويکرد تبارش ناسانهی فوکو ره در بردارندهی پيون ِد دروین و ِ
و دانش بود ،موافقیت اب اين تعر ِيف راجي نداشت .پيوند قدرت و دانش،
آمزيهای جديد حتت عنوان قدرت دانش را در فضای اندیشه و اترخیپژوهی
گسرتانيده بود .آمزيهای ره فوکو آن را اينگونه توصيف میکرد« :ما ابیست
بپذيرمي ره قدرت ،دانش را توليد میرند ...ره قدرت و دانش مس تقاميً بهمه
ارجاع میدهند؛ ره هيچ روابط قدریت بدون ساخیت مهبس ته از قلمرو دانش
وجود ندارد و اينکه هيچ دانشی وجود ندارد ره مهزمان ،روابط قدرت را بنیاد
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نکرده و از پيش مفروض نداش ته ابشد ) .(Nola, 2003: 434اينکه از نظر
فوکو «قدرت قلمروهای ابژهها و آينيهای حقیقت را توليد میرند» (فوکو،
«1832الف» ،)212 :چنان انش ناخته و انمأنوس بود ره او را جماب به طرح
مفهوم حمكراین کرد؛ ره ِ
پردازش نسبت ًا قابل فهمتری از قدرت در معنای مورد
نظر خو ِد او اب زمینهی مفهومی و متداول آن بود .فوکو در پاخس به انتقادات
وارده بر رويکردش ،ره آن را حاویِ یباعتنایی به قدرت در سطح س ياست
(حکومت ای دولت) میدانستند؛ اظهار داشت ره« :شام چگونه میتوانيد
تصور رنيد ره من به غريممکن بودن تغيري میاندیشم ،آنمه در حایلره آچنه را
حتليل کردهام مهيشه اب رنش س يایس ارتباط داش ته است؟» .(Martin,
)1982: 9-15مراد وی ،تالزم مهيشگی تغيري اب س ياست ،اسرتاتژیهای
قدرت و رنش س يایس است .از مهنيرو است ره ُاساكال ،يکی از
ش ناختهشدهترين مفرسان و پريوان فرانسویِ فوکو مینویسد ره «خسرناینهای
فوکو يک نگاه زيرچشمی ای از هپلو ،به س ياست است» (Oskala, 2013:
) .320فوکو از يکسو منیتوانست از تئوری قدرت خود دست بکشد و از
ديگر سو ،میابیست موقعيت دولت (ای قدرت در سطح س ياست) را در
تئوری خود روشن رند .فوکو در گفتگویی اب فونتاان و پاسکینو گفت« :آچنه
میخوامه بگومي اين است ره مناس بات قدرت و به اين دليل ،حتليیل ره ابيد
از آهنا بهمعل آيد ،بهگونهای رضوری از حمدودهی دولت فراتر میروند؛ به دو
معنا :خنست آنکه دولت اب وجود تواانیی فراگري دس تگاههایش ،يکرسه انتوان
متامی زمینههای مناس بات قدرت موجود و بعد آنکه ،دولت
است از اشغال ِ
فقط میتواند بر اساس ديگر مناس بات قدرت ،يعین مناس بات از پيش موجود
اكر رند .دولت ابرساختاری است در نسبت اب لک ش بکههای قدرت ره در
جسم و بدن ،جنسيت ،خانواده و خویشاوندی ،دانش ،تکنولوژی و از اين
قبيل نريوگذاری میرنند» (فوکو.)881 :1871 ،
واحض است ره چنني برداش یت از دولت ،به متامی مرتادف و مهخوان اب
تعريف مرسوم از دولت نيست .در اينجا ،دولت هرگز واحد اعظم و يگانهای
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ره دارندهی مههی آچنه فوکو قدرت میانمید نيست؛ دولت ،تهنا آشاكرتر ِين
واحدها است .فوکو در سوژه و قدرت ،زيراكنه بدون آنکه قدرت را به
حکومت فرواكهد ،اب گسرتش دايرهی مفهومی حکومت ،آنرا دارندهی مههی
آن ويژگیهای قدرت میداند ره پيش از اين پردازش کرده بود و از آن حمكراین
را اس تخراج کرد؛ از نگاه او «حکومت تهنا به ساختارهای س يایس و ادارهی
امور دولتها داللت منیکرد؛ بلکه بر ش يوهی هدايت رفتار افراد و گروهها
اطالق میشد» (فوکو«1832 ،ب» .)853 :وی در ادامه حمكراین را نزي
اينگونه تعريف کرد« :مقصودم از «فن حمكراین» ش يوهی حکومت واقعی
حارامن نيست .من حتول کردار حکومیت واقعی را اب تعيني وضعيتهای خایص
ره در آن به رس میبردند ،مسائیل ره بر میانگیختند ،اترتيکهایی ره اختاذ
میکردند ،ابزارهایی ره بهاكر میبردند ،میساختند ای بهصورت تغيري شلك ایفته
به اس تخدام در میآوردند و غريه ،مطالعه نکردهام و منیخوامه چنني رمن.
میخوامه فن حکومت کردن را مطالعه رمن؛ بهعباریت ش يوه معقول حکومت
کردن به هبرتين شلك و در عني حال ،تأمل در خصوص هبرتين ش يوه حکومت
کردن .در واقع سعی کردهام ،سطح تأمل در کردار حمكراین و تأمل بر روی
کردار حمكراین را به فهم درآورم؛ بهيک معنا ،اگر دوست داش ته ابش يد
گاهی حکومت نسبت به خود را مطالعه رمن» (فوکو.)11 :1801 ،
میخوامه آ ِ
تعريف حمكراین ،از تأکيد او بر تفاوت میان «حکومت واقعی» و «ش يوهی
معقول حکومت کردن» ،حاصل میآيد .حکومت واقعی هامن حکومت عيینای
است ره ماكمنند و زمامنند بوده و نسبت ًا برای مهگان قابل ش ناسایی است .در
گاهی حکومت
حایلره حمكراین« ،تأمل بر کردار حمكراین» است ای هامن «آ ِ
نسبت به خود» .بنابراين ممکن است ره يک حامكيت س يایس ،به مثابهی يک
«وضعيت خاص» ،اترتيکها ،ابزارها و شلكهای خاص خویش را برای ِاعامل
بودن خود
نگی ِ
حامكيتش در پيش بگريد؛ اما خایل از تأمل بر کردار و بر چگو ِ
گاهی حاصل از فرآيند تأمل بر خویشنت،
ابشد .اما در «فن حمكراین» ،آ ِ
پيوس ته وجود دارد .فن حمكراین ،هر حلظه بهدنبال دستیایب به هبرتين ش يوهی
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معقول حکومت کردن است .اين امر ،تهنا در فضای خود تأملگری به دست
میآيد .مطلویب است ره «مه در درون و مه بريون حکومت» به وقوع
میپيوندد .اين تأملگریِ حکومت بر کردار خویش ،میخواهد ره «نوعی از
عقالنيت ره ش يوه الگوبندیِ حمكراین در قالب به اصطالح دولت را
اماكنپذير سازد» (فوکو)12 :1801 ،؛ بنابراين فراتر از دولت و حکومت
است؛ فین است ره در بردارندهی نوع حکومتگری و حیت دولت میتواند
بود .اين تعريف از حمكراین است ره در طول اين نوش تار ،پيوس ته مورد نظر
است؛ يعین نوعی از راهربی ای تأمل بر خویشنتِ به ش يوهی ايراین ،ره
بس ياری از نريوها در رنار نريوی حکومت و در درون مناس بایت متکرثانه،
اسرتاتژی تغيري و «ترق» را شلك دادند.
 .2حمكر ِاین ايراین در عرص انرصی
رُرزن ره در عرص انرصی در ايران بهرس می ُبرد مینویسد« :در رسزمیین ره
از حیث ترتيبات قانوین بس يار عقبمانده است و از حلاظ سازمان و مباین
اسایس فاقد مهه چزي و در سنتهای کهن رشق خست پا برجاست ،عامل
فرديت بهطوری ره دور از انتظار مه نيست قدر و امهيت لکی دارد .حکومت
ايران مك و بيشِ ،اعامل ِ
قدرت خودرسانه از انحیه عنارصی است ره بنابر
سلسه مراتب ،شامل شهرایر ات ردخدای دهی حقري ،میشود» (کرزن،
ِ .)512 :1810
قدرت مبتین بر «عامل فرديت» ماهيت خود را از هامن
انگارهی ظلهللا اخذ میرند ره در آن هامنگونه ره ِ
قدرت شاه ذيل ارادهی
خدا فرض میشود؛ بههامن ترتيب در دايرهی دنيای انساین و اجامتعی ،شاه
آنرا در میان اتبعان حمكر ِاین خود پخش میرند .اب نگاهی اجامیل به فهرست
رتاب س ياستنامهی خواجه نظامامللک طویس (نظامامللک )1837 ،مشخص
میشود ره دامنهی اختيارات و س يطرهی شاهانه بر امور ريز و درشت ات چه
اندازه وس يع ابزمنایی شده است .نوش تههای عرص انرصی آشاكر کردهاند ره
دریک از ِ
اكهش اقتدار پادشاهی ،در نتیجهی بروز تغيريات در ساختار س يایس
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وجود داش ته است .در رساهلی مهناجالعیل میخوانمي« :بعیض از ُمفتخورهای
دولت و ملت ايران ...مهنيقدر ره امس قانون و رمس فرنگس تان را شنیدهاند...
در حضور هاميون اعليحرضت پادشاهی ايران ،از اين مضامني به عرض
میرسانند ره وضع ِ قانون ،از اقتدار سلطنت میاكهد و بهلکی اختيار به دست
اوليای دولت میافتد»( .هبهباین .)811 :1831 ،واقعهی اس تقرار حکومت
سطح قانون و ديگر اليهها و
مرشوطه ،مهچون ِ
اتیل ِ
عيین انگارهی تغيري در ِ
سطوحِ مرتبط اب حمكر ِاین هجان نوين (مثل جملس وزرای تأسيس شده در
عرص انرصی) نشان داد ره هر ِاس «مفتخورها» چندان برياه نبوده است.
مررزيت شاه در اجیاد هرگونه تغيري ،انگارهای بدهييی بود ره شاه را مررز
ِ
حتوالت نيک بهشامر میآورد ره طبيعت ًا منیتوانست اب اقدامات متضا ِد
هرگونه
آن نسبیت داش ته ابشد؛ زيرا ره «رای و مهت پادشاه ،اکسري اعظم است»
(عليبخش مريزا .)132 :1831 ،یبترديد در دورهی انرصی ،چناچنه
حاميتهای شاهانه منیبود بس ياری از اقدامات نوخواهانه ای اجنام منیشدند ای
عقمي میماندند.
از ابتدای سدهی نوزده ،بدون آنکه کوچکترين ارادهای در هجت اكهش
اقتدار هناد پادشاهی وجود داش ته ابشد ،مررزيت ِاعامل تغيري ،نزي به اين اقتدار
افزوده شد« :معن ًا هر چه در درابر طهران میگذشت آن بود ره شاه اراده
میکرد» (امنيادلوهل .)21 :1871 ،شاه بهواسط ِه شأ ِن ظلا ِ
للهيی خویش،
اكنون معليایت شدن تغيريات نوخواهانه گرديد .اين امر ،رابطهی دوسويهای را
برقرار منود ره در آن هنادهای ديو ِاین نو (مانند مصلحتخانه ،عدالتخانه و
رسدرگمی مزمن آن در درایفیت از مزنلت و جايگاه
دارالشورای وزرا) و
ِ
نوظهور خویش ،در رنار اقتدار مطلق شاه ،موجب شلكگريی معلکردی
انحصيح میان اين خبش میاین ای اداریِ هرم قدرت اب رآس هرم شد.
اعامتدالسلطنه در مقام نویس ندهای ره خود از مقامات حکومیت است نوشت:
«اما آچنه در دَلق است پادشاه هر چه بپوشد ،ماها به هجت متلق ،الزم است
ره تعريف رنمي .کیس جرآت ندارد برخالف بگويد .پس چون معايب گفته
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منیشود ،پادشاه از کجا بداند ره خوب لباس پوش يده ای نه» (اعامتدالسلطنه،
 .)123 :1851اعامتدالسلطنه شلك ديواین -اداریای را ره در نتیجهی چنني
مهآمزيیای حادث شده است ،آنچنان انبسامان و بد عاقبت میبيند ره در
بيین دوراندیشانه و
گفتگویی اب مظفرادلين شاه ره هنوز وليعهد بود ،يک پيش ِ
تيب دولت ره
نزديک به واقعيت ارائه کرد« :از مجهل من عرض کردم اب وجود تر ِ
شدن آهنا
خشیص آهنا و مهعهد و مهقسم ِ
حاال داريد ،یب ِ
قابليیت وزرا و اغراض ِ
ِ
اطالعات الزمه و وقايع اتفاقیه در مملکت...
در تلف منودن مال ديوان و رامتن
دست تقدير سلطنت را از سلسهلی قاجاريه خواهد برد» (اعامتدالسلطنه،
هجان ن ِو مغرب زمني ،جوانب و اراكن متعدد
 .)71 :1851در حمكراینهای ِ
گفامتن تغيري ،در يک هامهنگی اترخيی و يک مهسازیِ منطقی اب يکديگر قرار
چیدمان هامن عنارص در ايران ،الگویی
گرفته بودند و در مقابل ،چگونگی
ِ
انمتعادل از گفامتن تغيري نوخواهانه را بر پيکرهی س يایس و جامعهی ايراین
ِ
وضعيت متامتخواهانه نشان
قالببندی کرد .سينکی ،نقش شاه را در يک
میدهد ره حمدودهی آن ،ات آس تانهی اجیاد حیت يک نظا ِم اخالق در بني افراد
جامعه پيش میرود« :میل خاطر پادشاه آچنه شنیدهام مرصوف است به تربيت
مردم و ترک رذائل و تروجي رسوم آدمیت و انسانيت و از آچنه ره اس باب
بطالت و ضايع شدن وقت است و نتیجهی عقیل نداردِ ،اعراض دارند»
نشان
(سينکی .)1 :1821 ،طبيعی است ره در اين گردونه ،شا ِه بنیاد ِ
مررزنشني ،از هر سو ِءتدبريی مربا فرض میشود و متامی خصال انمطلوب،
منطقی چنان
انیش از کردار اطرافیان اوست .در حقیقت ،اين دایلکتيک مالزم ِ
انگارهای بود ره جمدامللک سينکی ،در ارتقای آن نقشی نداشت؛ بلکه به مهراه
بس ياری عنارص و نريوهای ديگر رصف ًا ابزمنااینندهی آن بود« :چند نفر صياد
وحشی خصالِ شاهشاكر ،قلب پادشاه را طوری صي ِد اراده و رای خود
گردانيدهاند ره دقیقهای منیگذارند از گشنتِ حصرا و کوه و کشنت حیو ِ
اانت
تسبیحگو فارغ شود» (سينکی .)2 :1821 ،نقد سينکی را میتوان منونه
نقدهای شاهبنیادانه دانست ره اب تفکیک و چندپاره کردن حميطهای پريامون
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شاه ،خود شاه را به مثابهی مررز اين پريامون ،بری از نقصان میداند .اين
گفامتن تغيري را هر چه
مس ئهل ،از خالل تکرار ،ابزگویی و تأکيد مورد بر آنِ ،
بيشرت شاهبنیاد ،ای وابس ته به شاه میساخت .خسن جمدامللک ،مهزمان مه نقد
است و مه پرهزي از نقد؛ آجنا ره به ديوانيان میپردازد ،یبشک تأثري گسرتهی
نقد نوين را از دس تگا ِه اداریِ کشور نشان میدهد .اما متأثر از س يطرهی
سنیت شا ِه ظلهللا ،بر نقد ره ذا ًات رنشی است انحمدود ،حد وارد
انگارهی ِ
میرند .میتوان اينگونه توضيح داد ره کردار خود شاه ،در تقس مي وظايف و
دسرتیس منتقدان به معلکردها و
معلکردهای نوين و غري سنیت ،زمینهی
ِ
متوليان را برای نقد آهنا فرامه کرد .در رنار اينکه اشاره شد اين معل ،نتیجهی
دروین
کردار شاه بهعنوان رآس حمكراین بود؛ ابيد اين را مه افزود ره خصلت ِ
هامن ِ
وظايف نوين ره حتقق و پيادهسازیشان رضور ًات فراتر از ظرفیت شاهانه
مقتیض هر
بود ،شاه را جماب به تقس مي آهنا میمنود؛ نوعی چرخهی اكرکردی ره ِ
دروین مهراه اب
نظم و سامان نويین است .نقد جمدامللک در حقیقت ،الزمهی ِ
هنادهای اتزه تأسيیس بود ره مطابق الگوی حمكراینهای نوين اروپایی در ايران
سنیت پادشاهی
معليایت شد .پس ،دامنهی نق ِد او به زودی منیتوانست به هناد ِ
رسايت رند؛ هنوز راهی ابق بود ات اين خسنان از قمل ممتحنادلوهل جاری شود:
«بیل در آن زمان جتری و آزادیِ زابن در جملس منايندگان انگليس ات به اين
حد بود ره ايراد بر وجود پادشاه خود میگرفتند .اما افسوس آهنا در چه حال و
اهایل اين مملکت و اين ملت چندين هزار ساهل در چه حال است،
دروین هناد پادشاهی،
جلاخلالق!» (ممتحنادلوهل .)130 :1858 ،الزمهی ِ
س ِ
گفامتن
تایش جمدانه آن بود نه نقد آن؛ از مهنيرو ،سينکی نزي اتبع الزامات ِ
عرص نوشت« :هيچ يک از سالطني عرص ،به قدر پادشاه ايران [انرصادلين
شاه] در ترق دولت و تربيت رعيت سعی و تالش نکرده ویل از سعی و
تالش او ذرهای در ترقیات مطبوعه پيرشفت حاصل نشده؛ بلکه قوت و
قدرت دولت تزنل کرده و نتیجهی معکوس داده و سبب آن اين است ره
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وزرای مزبور هيچ وقت رایض منیشوند راه منصب و مداخل و اس تقالل
[خود] ایشان بهواسطهی وضع قانون مسدود شود (سينکی.)73 :1821 ،
ات نميهی خنست سلطنت نمي قرنهی انرصادلين شاه ،اقتدار شاهی ات حدی
است ره حیت وزير مقتدری مانند امريکبري بهرمغ نفوذی ره بر شاه جوان دارد،
خمتار مقمي هتران ،مزيان قدرت خود و بهطور لکی قدرت
در انمهای به وزرای ِ
صدارت را اينگونه توصيف میرند« :دوس تدار را ،در مهه امورات متعلقه به
ِ
دو ِ
اعليحرضت
لت عليه ايران ،وانگهيی در لکيات ،به قدر ذرهای یباذن و اجازه
قدر ق ِ
درت قضا شوکت ،شاهنشا ِه ویل ِ
نعمت خود ،اختياری نبوده و نيست»
(آلداود .)227 :1831 ،هناد شاهی یبتوجه به اينکه ردام پادشاه و اب چه
خصایل پادشاهی میرند ،مررز حتوالت است .گرچه مررزيت اين هناد،
انگارهای سدهی نوزدمهی نيست؛ اما مررزيت آن در اجیاد تغيري و
اصالحگری ،خاص اين سده بود .در نتیجهی گفامتن تغيري در حمكراین ،به
پادشاه اب مههی خصوصياتش (از مجهل فرمهندی ای ظلاللهيی) وهجيی ديگر
افزوده شد ره به نوبهی خود موجب شلكگريی شلكی از حمكراین ايراین شد
ره میتوان آن را شاهبنیادیِ تغيري انمید .ظهريادلوهل در خاطرات خود ره اندیک
پس از کش ته شدن انرصادلين شاه نگاش ته است؛ مینویسد ره انرصادلين شاه
«سه سفر برای متاشا و ديدن آاثر و مالقات سالطني به فرنگس تان رفت و
غالب جاها را جز آمرياك گردش کرد و اكرهای خوب درک کرده ،خواست در
ايران معمول رند؛ ویل افسوس ره ما ِ
ملت وحشی ،قبول تربيت و خویش
منیرنمي .بيچاره انرصادلين شاه ره آرزوی تربيت شدن ماها به دلش ماند»
(ظهريادلوهل .)22 :1851 ،ظهريادلوهل در مقام يکی از دولتمردان عرص
متدن شاه و ِ
توحش ملت،
انرصی ،در خسناین نزديک به سينکی ،اب تفکیک ِ
متامی مس ئوليت تربيت ملت و خروجش از توحش و مهچنني حررتش را به
سوی متدن ،بر عهدهی شا ِه آن ملت میدانست .در اين میانه نزي ،ابلطبع ،آنکه
اتب متدین رس يده و
متدنپذير نيست ملت است؛ چرا ره شاه پيشاپيش به مر ِ
«اكرهای خوب را درک کرده» و تهنا تلكيف ابق مانده ،سوق دادن ملت در
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اين مسري است .عنارصی از اين گفامتن ،مهچنان در دهههای بعد نزي خودمنایی
میکرد .بهعنوان منونه در سالهای مرشوطهخواهی ،اظهارات ش يخ فضلهللا
نوری به جمدالاسالم ،شلك متأخرت ِر هامن شاهمداری بود؛ او گفته بود« :گفمت
ره مفسد و رشير را ابيد س ياست و تنبیه منايند .ما اهایل ايران شاه الزم دارمي.
عنيادلوهل الزم دارمي ،چوب و فلکه و مريغضب الزم دارمي .مال و غري مال،
س يد و غري س يد ابيد در اطاعت حامك و شاه ابش ند» (انظمالاسالم کرماین،
 .)257 :1831نقدی ره از سوی آخوندزاده در هامن برهه ابراز شد ،اب آنکه
در قلمروی حمكراینای اكم ًال غري ايراین پرورش ایفته و ساخته پرداخته شده
گفامتین نوين ايراین بود؛
بود؛ حاوی عنارصی دالِ بر ِ
تعلق آن به زمینهی ِ
آخوندزاده نوشت« :برادر مکرم من ،تو تعجب مکن ره من به پاریسنژادان
ِاس نا ِد اين قدر ِ
صفات ممدوحه میرمن .اناكر منیتوان کرد ره پاریسنژادان از
سن اخالق و
زرتشتیان بلکه لک فاریس ِ
زابانن ايران ،از مسلامانن ابلفطره در ُح ِ
اطوار ،رسآم ِد لک مللاند .در ابب نيکنفیس و خوشخلقی و اطاعتريشی و
اخالصمندی و خرسوپرس ِیت ایشان اين دليل اكِف است ره بهواسطهی مهني
دور غلبهی عربها به چنگ سالطني دیس پوته افتاده ات
صفات معدوده از ِ
امروز به انواع و اقسام جور و س مت دیس پوتها و عُامل یب ِ
مروت ایشان،
متحمل و صابرند و هرگز مثل ساير ا ِمم دنيا در فکر آزادی نيستند؛ اب وجودی
ِ
سلطنت دیس پوته ای ابللكيه
اقالمي کرهی زمني ،اختيار
ره امروز در اغلب ِ
موقوف شده است ای مك و بيش نقصان پذيرفته است» (آخوندزاده:1035 ،
.)78
در مهني خسن ،ره خبشی است از يک مکتوب کواته ،تصويری اجامیل از
ارتباط میان اخالق ،س ياست و آزادی آمده است .ش يخ فضلهللا ،در نقیل
ره پيش از اين به آن اشاریت شد ،لزوم اطاعت از شاه را از اين مقدمهی
اجامتعی «اهایل ايران» به هجت میل به
مضین (و انگفته) اس تنتاج کرد ،ره کردار
ِ
یبنظمی ،حاجت به س ِ
ياست پاترميونيال اب چهرهی يک «مريغضب» دارد .اين
هجان نو اخذ نشده بود؛ بلکه
نتیجهی او ،بر مبنای مقدمهی اخالقِ مرتبط اب ِ
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در چارچوب ِ
سنت کهین قرار داشت ره درون آن ،رفع هر «مفسد و رشير»
و ً
الك دفع هر یبنظمی ،تهنا به ایریِ «چوب و فلکه و مريغضب» اماكنپذير
اخالق «خرسوپرس ِیت» ديرينهی ايرانيان را ،برای
میشد .در برابر ،آخوندزاده ِ
منطقی آن ،ره هامان «دیس پوت» است ،پس میزند؛ به اين
اجتناب از نتیجهی ِ
معنا ره ،از نگاه آخوندزاده« ،خرسوپرس یت» و «اطاعتريشی» ره در روزگار
کهن ،از مصاديق «صفات ممدوحه» و «نيکنفیس» بودهاند ،الجرم به حتمل و
صرب بر رفتارهایی منجر میشده ره آن رفتارها ،عني «جور و س مت» بودهاند.
اخالق صابرانه ،زمینهساز شلكگريی و ادامهی
مطابق ديدگاه او ،مهني
ِ
چرخهی درازمدیت از «سالطنيِ دیس پوته» شد .بهطور خالصه ،اطاعیت را ره
ش يخ فضلهللا در رساهلای مرشوطه ،بهطور غري مرشوط ،الزمهی سلوک
يایس «اهایل ايران» میدانست ،آخوندزاده را اب تعريفی اجیایب از هامن
س ِ
اخالقیات (در عبارایت مهچون « ُحسن اخالق») ،به نتیجهگريی متفاویت
کشاند؛ ره هامان رها کردن آن اخالقیات در عرصهی ِ
رنش س يایس و در نتیجه،
توقف جور و س مت و در هنايت ،آزادی از «دیس پوت» بود .در حایلره ش يخ
فضلهللا مهچنان به تداوم «دیس پوت» ای هامن «مريغضب» میاندیش يد،
آخوندزاده تأ ِ
سيس س ياس یت را در نظر داشت ره مقدمات اخالقِ مورد نياز
آن ،در ايران وجود نداشت؛ بلکه متعلق به «ساير امم»ی بود ره در میان آهنا،
ِ
سلطنت دیس پوته ابللكيه موقوف شده است» .اين امر ،حمقق منیشد
«اختيار
مگر به مين وجود اخالقیات آزادمنشانه ،نه اخالقیایت ره حامالن آن بر «انواع
و اقسام جور و س مت دیس پوتها و عُامل یبمروت ایشان ،متحمل و صابرند».
انرصادلينشاه در خنس تني سفرش به دایر فرنگ ،هنگام اقامت در شهر
پاریس ،انظر مناقشات « ِف َرق زایدی» بود ره ای خواهان برقراری مجهوری
بودند و ای سلطنت .او اين مناقشات را تعبري به «خودرسی» کرد و نوشت:
«در میان اين گروههای ِ
خمتلف خودرس ،حمكراین کردن بس يار اكر مشلكی
است و عواقب اين امور به جز اينکه ابز خونريزی زاید بشود و خر ِایب
چزي ديگر نيست» (انرصادلينشاه .)211 -211 :1877 ،نتیجهای
دولتِ ،
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ره شاه از اين تکرث نريوها ای به نوش ته خود او« ،اختالف آرا» ،اخذ کرد
مهچون ش يخ فضلهللا ،اينگونه بيان شد ره« :جایی ره پادشاه نباشد معلوم
است چه وضعی دارد»؛ يعین ررثت ِف َرق برای او ،رضورت پادشاهی را برای
مرتفع ساخنتِ آن اجیاب میکرد؛ چرا ره او عقیده داشت« :شهر پاریس در
حقیقت حاال مال لک مردم و رعيت است؛ هر نوع خبواهند حرکت بکنند
دولت چندان قدرت ندارد ره منع بکند» (انرصادلينشاه.)211 :1877 ،
حمور
طبيعت ًا اين وضعيت ،خوشايند نظر پادشاهی نبود ره از چشمانداز پادشاه ِ
ايراین به آن نظاره میکرد .گفامتن تغيري و ترق ايران سدهی نوزده ،مهچنان شاه
را مررز تغيريات نوخواهانهی خود معرِف میکرد« :هامان اين پادشاه ...اين ملت
بزرگ را بعد از آنکه سالها پيش مثل ساير ملل آس يا میگذشت ره به
اقتضای قضای مربم از دولتهای بزرگ عامل واپس مانده بود ،اين شهرایر،
ديگر ابر در ِنصاب خویش قرار داد و از متدن اروپا ره به مثابه حبر َزخار
اهنار رسشار به اين خاک برگشود و رشايط و ادوات و مبادی و
استِ ،
مقدمات هرگونه ترق و تربيت برای طبقات اهایل و رعيت ممهَد فرمود و از
پيکر اين کشور ...رفع امراض و ازاحهی علل منود ...و از جعايب صناعات و
صنايع و اهمات مبتکرات و خمرتعات و بدايع و آاثر و ارسار ...اين مملکت را
هبرههای وافر داد و نصيبههای عظمي هناد» (اعامتدالسلطنه-127 :1871 ،
.)127
س يطرهی شاهانه بر حتوالت آنچنان است ره حیت انظران خاریج را نزي
به نتیجهگريیهای مشابه میکشاند ره ارادهی شاهانه ،بهطور منفرد عاجز از
دستیایب به «ترق» است .ارنست اورسلِ بلژيکی ره در سال  1332به ايران
آمد نوشت« :ايران اينک يک کشور رو به زوال است؛ از مدتهای مديد به
اين طرف ،انرصادلينشاه تهنا پادشاهی است ره سعی میرند جلوی اين
احنطاط و سقوط اجتنابانپذير را بگريد ،ویل مساعی او در راه اصالح اوضاع
کشور هنوز نتاجي چشمگريی به ابر نياورده است» (اورسل.)817 :1832 ،
گريزانپذيریِ زوال و احنطاطی ره اورسل از آن حرف میزند اب «اصالح
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اوضاع کشور» ،تهنا اماكین برای تأخري در وقوع میایبد و از آجنا ره
اصالحگری شاهانه یبنتیجه مانده ،سقوط حمتی خواهد بود .خود او در ادامه،
به اين نکته اشاره میرند ره نريوی زوال آنچنان قدرمتند است ره ِرصف
اقدامات يک شاه ،منیتواند ممانعیت اسایس برای حدوث آن اجیاد رند« :زوال و
احنطاط ،رساشيیب تندی است و هر کشوری ره در اين مسري افتاد،
ابزداشنت آن از سقوط حمتی ،به اين سادگیها اماكنپذير نيست .جز يک
اسایس معيق ،هيچ چاره و نريویی در حفظ و
دگرگوین مههجانبه و تغيريات
ِ
بقای موجوديت آن مؤثر واقع خنواهد شد» (اورسل.)817 :1832 ،
دايرمدار بودن پادشاه در زمینهی حتول ،آنچنان گسرتده بوده است ره حیت
جزیئترين اموری ره میتوانستند از سوی اقدامات و ابتاكرات حاكم حمیل
رس يدگی شوند ،به مررز و درابر هجت کسب تلكيف ارسال میشدند .در
حمكراین ايراین سدهی نوزده ،مكرت وهجيی از امور ديده میشود ره شاه در آن
نقشی نداش ته ای دس توری صادر نکرده ابشد .لکيت اين حمكراین در مهني
راس تا قرار داشت و پيوس ته ابزآفريین میشد .در مهني ارتباط ساویج نوشت:
« ...و از رشايط عدل آن است ره پادشا ِه رعيتپرور و عدالتگسرت ،به ِ
نفس
ِ
نفيس خود ،تفقد احوال رعاای و براای منوده به غور مظلومان و دادخواهان برسد
و معظامت امور سلطنت را به مقتضای رای صوابمنای خود فیصل دهد و
ابللكيه زما ِم همام اانم و عنان اكر و ِابر خواص و عوام را به قبضهی اختيار
والك و نواب نگذارد؛ چه ،او را برای اين اكر برگزيدهاند و اين منصب عظمي به
او تفويض منوده ره اگر ديگری را لياقت و قابليت اين اكر میبود و از عهدهی
آن رامينبغی بر میآمد ،به او رجوع میشد» (ساویج.)78 :1831 ،
 .8توزيع قدرت
تغيري معومی در ايران ،ات پيش از حتوالت دورهی انرصادلينشاه و نزي خبش
اعظمی از حمكر ِاین دورهی او ،در حال ممتررز شدن در هناد شاه و تبعيت از
مررزنشني بود .اب رشوعِ دور جديدی از حکومت او ره بهويژه پس از
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سفرهای سهگانهی او به اروپا روی داد ،به آهس تگی اجنام بریخ از اقدامات
نوخواهانه به افراد و گروههایی خارج از مررزنشني احاهل گرديد .فرمان
انرصادلينشاه به امرينظام آذرابجیان ،حاوی خسناین است ره شلكی ابتدایی از
مشارکت میان دولت اب نقاط ديگری غري از مررز در آن مشاهده میتوان کرد:
«ابيد جنابعایل از جتار و اهل ثروت آذرابجیان ،يک مكپاین تشکیل بدهد ره
اين راه از خوی ات قزوين ،عرادهرو بسازند و لوازم محل و نقل آن را آماده رنند
و اداره منايند و منافع آن مه خمصوص خودشان ابشد .دولت مه رامل تقويت به
آهنا خواهد کرد ...و اگر برای رفنت و داير کردن راه ،همندس فرنگی مه خبواهيد
بياوريد ،میتوانيد بياوريد و هر اكری برای پيرشفت اين اكر خبواهی ...ره
اس باب آن تسهيل ابشد ،البته دولت امضا خواهد کرد» (بياین،
«1875الف».)152 :
دادن نقش حکومت از تأسيس امور ،به «امضا» و «تقويت»
اينگونه تقليل ِ
و «تسهيل» آهنا ،تغيريی است در سطح س بک حمكر ِاین ايران و مهچنانکه
گفته شد در عهد انرصی بود ره جس ته و گرخيته کوششهایی در اين سطح
آغاز گرديد« .در سفر دوم فرنگ ،شاه میل کردند ره در طهران اجیاد گاز شود
به س بک فرنگس تان ،اما از ريسهی خود خرج نفرمايند .بنا شد ثلیث از خمارج
را س پهساالر بدهد ثلث ديگر را امنيامللک ،ثلیث شاه» (اعامتدالسلطنه،
 .)110 :1851در سال 1331م1205/ه.ق ،از سوی انرصادلينشاه
خبش نامهای ابالغ شد ره حاوی نوعی تقس مي وظايف ای «تاكليف خمصوصهی
ادارات مس تقهل» بوده و در آن تأکيد شده بود ره «مداخهل به اكر يکديگر را
حرام بدانند» به ش يوهای ره« :از روی اين قرارداد ،هر کس تلكيف خود را
خواهد داشت و دولت در نيک و بد اكرها ،طرف مس ئوليت و حمل مدح و
ذم و حتسني و توبيخ و التفات و مؤاخذه خود را معني خواهد کرد» (صفایی،
 .)15 :1855هدف از اين مقرراتانمه «انتظام امور و حتديد تاكليف و
حتصيل نتاجي حصيحهی مطلوبه ،ره مبدآ و منشأ نظم داخهل و اس تحاكم اوضاع
اساسه» (صفایی )15 :1855 ،اعالم شد .اين خبش نامه ،شلكی از ادارهی
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امور را تعريف و تعيني میکرد ره مطابق آن ،اين تهنا شاه نيست ره مررز
ِ
معظامت سلطنت است؛ بلکه نشان داد ره اب پيچيدهتر شدن
انتظام امور و
معومی تنظمي و تدبري امور ،اگر نه
جامعه و اكرکردها ،عدل در معنای رشط ِ
موسع خود فاصهل گرفت .به اين ترتيبِ « ،
نفس نفيس» و
ساقط ،اما از معنای ه
منفرد شاه ،ديگر يگانه «مبدآ و منشأ» نظم امور انگاش ته منیشد .در ادامهی
مهني خبش نامه ،در تعريف مس ئوليت نزي اينچنني آمده است« :حاال معین
مس ئوليت را بگويمي ره مکرر در مضن قراردادهای دولت لفظ مس ئوليت گفته
شده است و چون معین و تفسري آن را ندانس تهاند بهنظر سهل کرده امهيت
آنرا منظور نداش تهاند؛ در وقوع خالف تعهد ،مرجع خدمت و مدير امر
مس ئول است؛ به اين معین ره قصور غريت و عدم رفايت خود را ظاهر کرده،
وقت دولت را ضايع و اكر مملکت را معطل منوده است ،به ازای اين تقصري،
مورد پرسش و مؤاخذه و از متام اعتبارات و امتيازات حمروم خواهد شد»
(صفایی .)21 :1855 ،مفهوم مس ئوليت ،و بنیاد توجیهگ ِر آن در اين هجان و
در نظمی عيین گ اكرکردی گ اداری قرار دارد .در نظم ازیل گ الهيی در صورت
وقوع قصور ،تهنا شاه پاخسگو بود؛ زيرا ره تهنا او برگزيده و حلقهی رابط آسامن
و زمني بود .در نظم نوين ،هر «مرجع خدمت و مدي ِر امر»ی ،مشخص ًا
پاخسگوی معلکرد خود میابشد .قصور و عدم رفايت او ،هيچگونه نظم کهياین
را برمه منیزند ،بلکه نظم اداریِ اينهجاین را خمتل و «وقت دولت و اكر
مملکت» را ضايع و معطل کرده است .بهمهني ترتيب «تقصري» فرد مس ئول،
گناه و خمالفت اب نظم ازیل نيست؛ بلکه تعريف به «عدم رفايت» میشود ره
هجان اداری داده میشود ره هامان حمرومیت از «متام
عقوبت آن نزي در مهني ِ
اعتبارات و امتيازات» است .در خبش نامههایی ره متعاقب ًا از درابر صادر
میشد برای افزایش اكرآمدی جملس وزرا و سيس مت اداری آمده ره «اين وزرا
را هر يک اكر خمتیص دارند ره ابيد اجنام دهند و هيچ يک مأذون نيستند ره
در خانههای خودشان مشغول رتق و فتق ابش ند .ابيد هر يک در مزنلِ درخانه
(حمل وزارت) مشغول امور ابش ند و هر يک مزنلِ درخانه نداش ته ابشد ابيد
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هميا شود» (صفایئ ،یبات «الف» .)215 :در اين دوره مویج از نوش تهها و
رساهلها پريامون چگونگی ادارهی امور کشور ،اجیاد تغيريات ،اصالحگری،
توجه به اكردکردهای نوين ،ره متناسب اب انگارهها ،مقوالت ،هنادها و
ِ
سيسات هجان ن ِو اروپایی بود به جراین افتاد .از مجهل ملمکخان در توصيهای
تأ
راهربدی به پادشاه ،در دفرت تنظاميت نوشت ره« :اعليحرضت شاهنشاهی
[ابيد] اختيار اجرا در هشت وزارت تقس مي دارند :عدالت ،امور خارجه ،امور
داخهل ،جنگ ،وزارت علوم ،جتارت و عامرت ،ماليات ،درابر» َ
(ملمکخان،
«1875الف» .)703 :اكسنت از اختيار ،در قلمرو «اجرا»یی در ابتدا از هناد
صدرات آغاز شد« :چون چراغ صدارت مريزا آقاخان نوری ...فرو نشست،
خاطر همر مظاهر خديوانه و رای هجانآرای خرسوانه ،چنني اقتضاء فرمود ره
به انتظام ممالک حمروسه مرصوف دارد .لهذا فرمان قضاجراین ،چنني رشف
صدور ایفت ره چون سابق ،مجيع مشاغل و همامت عظميهی دو ِ
لت جاويد
عدت ،در رف رفايت خشص واحد نبوده ...بلکه هر يک از همام بزرگ دولت
را به يکی از امنا و امراء حرضت و رجال دولت ،ره مهيشه در اجنام خدمات
سرتگ جمرب و به صداقت و دولتخواهی ممتحن و همذب بودهاند ،حمول و
موکول آيد» (خورمویج.)211 :1811 ،
حذف صدرارت ،هناد ریشهدار در سنت ايراین ،جدیترين تغيري ديواین گ
اداریای بود ره در دههی خنست عرص انرصی و در هجت افزایش اكرایی و
«انتظام ممالک حمروسه» صورت گرفت .مالحظه میشود ره در اين خسن،
مصداق معیل
مهچنان اب وفاداری به انگارهی شاهمررزیِ تغيري ،چنني اقدامی
ِ
تعبري میشود ره مطابق اب رایی «هجانآرا» و و فرماین «قضاجراین» فعليت
میایبد .عزل آقاخان و در واقع برچیدن صدارت (گرچه بعدها دوابره صدارت
عظمی احیا گرديد) ،رویآوری به نظم نوين اداری بود .مهني معنا را امنيادلوهل
دبري درابر به اين لفظ بيان میرند ره« :شاه فرمود
منشی انرصادلين شاه و ِ
ِ
لفظ و معین صدارت مس تقهل در ايران منسوخ است و اب اطالعات انقصهای
ره از ترتيبات دول ممتدنه و منتظمهی فرنگ حاصل کرده بود ،شش وزير
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تعيني کرد» (امنيادلوهل  )12 :1871و «تاكليف چاکری و حدود خدمت هر
يک معني و حمدود گرديد ات بدون مداخلت به خدمات خمصوصهی يکديگر،
مشغول انتظام خدمات حموهلی به خود بوده» (خورمویج.)211 :1811 ،
انرصادلين شاه در سال 1201ق ،در بيانيهای دس تورالعمیل اب عنوان رتاچبهی
تاكليف وزرای ِس تهه ،اعالم میرند« :او ًال از اين اترخی به بعد ،مس ئوليت امور
مملکت ايران به عهدهی اين وزراست در هر جای مملکت ،و هر نقطه در
رسحدهات و غريه .خدا نکرده عيیب به مه برسد ،حرضات وزرا مس ئول هستند
و بر عهدهی آهناست از ماليات و قشون و نظم رسحدهات و غريه و غريه و
غريه و رفتار اب دول خارجه و حفظ حقوق دولت و عهدانمهجات ...وزرا متعهد
میشوند ره نگذارند حاكم اایالت تعدی به رعاای و زيردس تان رنند و بر
عهدهی آهناست ره مجع و خرج مملکت را وفق بدهند و بر عهدهی آهناست
ره به لک رعاایی والایت ايران بفهامنند ره در سال چه قدر ابيد ماليات به
ديوان بدهند و حاكم و عامل را منع شديد از گرفنت ديناری زایده بر آن
منايند ...ديگر بر عهدهی وزراست ره حاكم جابر یبمعین [را] نگذارند در
والایت مبانند و هر وقت فهميدند حامكی متعدی است ،ات میتوانند رفع بدی او
را بکنند و اگر نشد و چاره ندارد ،عزل رنند و به هرکس حکومت و منصب و
درجه میدهند ،در ابتدا ابيد مالحظهی قابليت و اس تعداد او را کرده ،منصب
و مأموريت بدهند (بياین«1875 ،ب».)25 -27 :
اين بيانيه ،مع ًال حاوی تکثري و توزيع اختيارات در میان پايگاین غري از هناد
پادشاهی است .اختياریت ره ات پيش از اين ،از حیث ماهوی و اترخيی ،ممتررز
در هناد پادشاهی و در سطحی پاينيتر ،هناد صدارت بوده است .اين دگرگوین
در ادامه خو ِد هنا ِد شاهی به مزنهلی مررز تغيريات را نزي در بر خواهد گرفت.
به اين معینره حتول اسایس منیتواند یباعتنا به مررززدایی از مررزيت تغيري
ِ
رضورت انگزير ساختار بوروکراتيک است .چنني رابطهی
شود .اين امر،
معکوس میان افزایش اقدامات نوخواهانه و اكهش اقتدار شاهانه ،هرچند ره
هجان نو است .انرصادلين شاه در
خيی حتوالت سازگار اب ِ
مهراه منطقی و اتر ِ

 42فصلنامه دولت پژوهی

پاخس انمهای به ملمکخان به او نوشت« :هبرت ِين اكرها و هبرت ِين امور ،نظم داخهل
و آسایش رعيت و ترقیات جديده است .ردام ابهل است ره خنواهد خانهاش
آسوده و اكرش در ترق و رونق ابشد .ماها ره منکر اين معل نيستمي و وضع و
ترق جديد و آسایش مردم را شام میدانيد ره به خشصه ،ات چه درجه طالبمي و
قدميی ايراین و
از هر طرف اس بابش را میخواهمي بياورمي ،اغراض
خشیص ِ
ِ
مردمان نفهم ،آن خیاالت را سست میرند ...اين است وضع قوانني جديد و
ِ
ترقیات حارضهی اين عرص .خییل مشلك است ره بتوان به زودی اجرا کرد
اما اق ًال پيش ابيد رفت ره نگويند بياكره است» (صفایئ ،یبات«ب»-128 :
 .)121اين منت ره در واقع گاليهای است شاهانه از وجود موانع پيشروی
تغيري و اصالحگری ،بهگونهای مضین استیصالِ پادشاهیای را نشان میدهد،
ره پيشرتها «مالکالرقاب» امور بود و فرمانش بدون چون و چرا« ،رشف
خشیص» ايرانيان،
صدور» میایفت؛ گو اينکه شاه ديگر منیتواند به « َاغراض
ِ
یباعتنایی رند؛ «خیاالت» او اب مانعی به انم «اغراض» ديگران مواجه است و
او عاجز از دفع اغراض بوده و منیتواند به وفاق برسد .در بس ياری از موارد،
در اجرا و پيشربد « ِ
خیاالت» «مرتقیانه»ی خود کواته میآيد؛ چرا ره حتول
دس تگاه ديواین بهتدرجي ،نقش او را از يگانه منشأ و مبدآ تنظمي امور ،به هنادی
تزنل میدهد ره مانند ديگر هنادها ،خبشی از آنرا عهدهدار است نه متامیت
آنرا« :اق ًال پيش ابيد رفت ره نگويند [شاه] بياكره است» .مهچنني ،میتوان
يأس شاه از وجود مقاومتهای گاه ممتررز و گاه پرارنده در برابر تغيري و
منطق قدرت تصاعدی توضيح داد .به اين ترتيب ره،
«ترق» را ،اب نظر به ِ
پاييین قدرت ،در فرآيند «ترق» نه تهنا انچزي و مكفروغ
نقشآفر ِيین اليههای ِ
است؛ بلکه مهچون مانعی در قبال آن معل میرند .در واقع يأ ِس شاه حاوی
اين توقع است ره در اين فرآيند نبایس یت اخاللگری پيش آيد .اين اخالل
بيش از آنکه فردی ابشد ،رنشی مجعی -اترخيی است ره بر عدم رس ِ
ايت گفامتن
تغيري در سطوح معومیتر جامعه داللت میرند .اين امر فراتر از هناد
پادشاهی ،مهچون قطعهای در میان پارههای گفامتن تغيري است ،هر چند ره
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برجس تهترين قطعهی گفامتین تلقی شود .عبارت «خییل مشلك است ره بتوان
به زودی اجرا کرد» نشان از حدود و ثغور توان حامكيت س يایس در اين امر
است؛ او مه اب معلکرد خود در قلمرویی ره «قوانني جديد و ترتيبات حارضهی
عرص» اجیاب میرند ،به رنشگریِ مقتیض میپردازد ،اب اين برهان ره «اق ًال
ابيد پيش رفت ره نگويند بياكره است».
مدن يک شاه ،در
اوج منایش چنني تقليل اقتدار و به اصطالح کواته آ ِ
مواهجهی انرصادلينشاه اب صدراعظم بيست و پنج ساهلاش امنيالسلطان
مس ترت است« :روزی اعليحرضت شاهنشاه به وزير اعظم خود از پریشاین
امور دولت ،خاصه هرج و مرج ماليایت ره گرفنت و دادن حاكم صورت
حسایب ندارد و مس توفیان در مجع ِ انروا و خرجِ یبرويه ،فعال مایشاء شدهاند
شاكيت کرد .وزير اعظم چندان امان نداد ره الكم شاهانه ختام پذيرد،
برآشفت و یبادابنه گفت :از آنکه مس ئول امور دولت است بپرس يد ،من
چاكرهام ،وکيل ُحاكم و دخیلِ دفرت و حساب نيس مت ره از طرف آهنا دفاع رمن
ای مؤاخذ ابمش» (امنيادلوهل .)175 :1871 ،آنگاه «شاه اب سه تن از خواص
وزرا ،اين راز را به میان گذاشت و زار گریست ره مهه مرا به اين وزي ِر جوان
و آنقدر اقتدار و استیال ره به او دادهام مالمت میرنن و ديروز جواب او به
من اين بود» (امنيادلوهل .)175 :1871 ،شاهی ره روزگاری ،مقتدرترين
وزير قرن نوزده ،يعین امريکبري« ،یب اذن» او «ذرهای» اختيار را به خود
نسبت منیداد ،ارنون در برابر انفرماین و حت ِمک صدراعظ ِم وقت ،به گريه افتاده
است .یباعتباریِ شاهانه در سطحی معومیتر از ديوان و درابر را ،شاهزاده
اعامتدالسلطنه اينگونه به پرده کش يده استُ « :جنب و بمي از مردم برداش ته شده
است؛ کیس وامهه منیرند .احاكم هاميوین ديگر وقری ندارد .از بس انخس و
منسوخ و اختالف آرا در اين دوره هست ،اكر از پيش منیرود .مردم َجری
شده س ياست و تنبیه در میانه نيست .متام مردم میدانند احاكم هاميوین بيش
از يک ساعت و دو ساعت خسیت ندارد؛ دو ساعت ره گذشت مثل اين
است ره اص ًال ُحمكی صادر نشده است .به طفره و تعلل متام اكرها
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دينار
میگذرد...؛ چو َم ِلک کر شود و نش نود صدای َملَک  /دو چزي ابيدِ ،
زرد و تيغ ِ کبود .هيچيک از ايندو در میانه نيست .خدمت و انخدمیت
يکسان ،بل انخدمیت اویلتر [و] مزنلتش بيشرت است .در هيچ موقع عدالت
منیرنند؛ به س ياست و عدالت اكرها نظام ایبد» (عنيالسلطنه .)710 :1871
اين دو نقل ابال ،در ارتباط اب تغيريی ره در ساختار بوروکر ِ
اتيک حمكراین
اتفاق افتاده است ،معنا میایبد و چنني حتول الكین را آشاكر میسازند؛ به
دگرگوین ساختاری و نه اين استیصالِ شاهانه ،هيچردام را
خسین ديگر ،نه آن
ِ
منیتوان در فضایی جدا از يکديگر ،حتليل کرد؛ بلکه در پيوندی وثيق (آگاهانه
و انآگاهانه) اب يکديگر ،درک روشنتری از گفامتن تغيري در حمكراین به ما
ارائه میدهند .بعدها تقليلِ اقتدار و اختيارات هناد پادشاهی ،اب اس تقرار
حکومت مرشوطه شلكی قانوین و هنادمند به خود میگريد .ملمکخان بر مبنای
تفکیک دو مقوهلی وضع قانون و اجرای قانون ،میان دو نوع سلطنت ،يکی
مطلقه و ديگری معتدهل ،متايز قائل شد؛ او خطاب به انرصادلينشاه نوشت:
«حکومت مرکب است از دو نوع اختيار :يکی اختيار وضع قانون و ديگری
اختيار اجرای قانون .سلطنت دو ترکيب دارد؛ در هر حکومیت مه ره اختيار
وضع قانون و مه اختيار اجرای قانون در دست پادشاه است ترکيب آن
حکومت را سلطنت مطلق میگويند ...و در هر حکومیت ره اجرای قانون اب
پادشاه و وضع اب ملت است ترکيب حکومت را سلطنت معتدل میانمند»
(ملمکخان«1875 ،الف».)733 :
گفامتن مررزيتدهنده به هناد پادشاه عرضه شده
خسن ملمکخان گرچه درون ِ
است ،اما نتاجیی را در پيی دارد ره بهطرزی متناقض در راس تای گريز از
شاهبنیادی است .او معتقد است ره «اوضاع سلطنتهای معتدل به حالت
ايران اص ًال مناسبیت ندارد .چزيی ره برای ما الزم است حتقیق اوضاع
سلطنتهای مطلق است .سلطنت مطلق نزي بر دو نوع است يکی سلطنت
مطلق غري منظم»( ملمکخان«1875 ،الف»:
مطلق منظم و ديگری سلطنت ِ
ِ
 .)733نتیجه اين است ره پادشاه مه واضع ِ قانون ابشد و مه جمریِ آن و فرق
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مطلقهی منظم (مثال روس يه و اتریش) اب غري منظم (مثال ايران) در اين است
ره اویل ،در راس تای نوخواهی کشور و تغيريات اصالحگرانه است ویل دومی،
سلطنت مطلقهی پریشاین است ره هيچ اقدامی در هجت تغيري و ترق اجنام
ِ
سلطنت مطلقهی منظم است ،اما
منیدهد .پيش هناد او برای حال ايران ،گرچه
مع ًال به تأ ِ
سيس چنان نظم س يایس منجر منیشد؛ حکومت مرشوطه آشاكر کرد
ره اگر نگويمي سلطنت معتدهل برقرار شد ،الاقل وضع ِ قانون از حوزهی
اختيارات شاه سلب شد و نقش او به امضا حمدود گرديد .اعتصامامللک،
ديپلامت ايراین ره در عرص انرصی از جانب حکومت برای ماموريیت کواته به
اروپا رفته بود ،در گزارش سفر خود ره آن را به شاه تقدمي کرد؛ در وصف
ساختار س يایس انگلس تان به شاه نوشت ره در آجنا سلطنت «حق معوم مردم
است ،ربطی به خشص واحد ندارد .هرکس را عامهی مردم صالح دانند و اهل
آن جملس ره والكی رعيتاند شایس ته بدانند ،بر خود پادشاه میرنند»
(اعتصامامللک .)18 :1851 ،مطرح ساخنت اين خسنان در رشايط در حال
تغيري ايران ،میتواند اينگونه تفسري گردد ره چنني خسین ،متضمن ارائهی يک
ِ
بديلِ جايگزين ،برای ش يوهی حکومتگری بود .القای شلكی از مفهوم «حق»
مردمی و رضايت آانن ،در تعيني ابالترين هناد س يایس مملکت خود ،در حال
جراین در جامعه بود .ملمکخان در رساهلی رتاب قانون ،عقايدی متفاوت اب
آچنه ره در دفرت تنظاميت گفته بود ،عرضه کرد؛ در دفرت تنظاميت ،هامنگونه ره
پيش از اين آمد ،در سلطنت مطلقهی منظم ،ره مناسبت بيشرتی اب اوضاع
حمكر ِاین ايران داشت ،وضع و اجرای قانون ،در دس تان هنا ِد شاهی بود؛ اب اين
تفاوت ره رو به مست انتظام مملکت و «ترق» داشت .ملمکخان در رساهلی
رتاب قانون ،اما به مناسبت انتقادش از معلکرد دارالشورای وزرا ،مدافع
نظری میشود ره در آن وضع قانون و اجرای قانون در يک هناد ممتررز نباشد:
«حاصل عقل و مشورت شام در اين مدت چه بوده ،ردام نقطهی ايران را نظم
دادهايد؟ ردام يک از معايب دولت را رفع کردهايد؟ ...چندی است ره اهل
مشورت به هجت عدم رفايت خود ،عذر خویب جس تهاند [و] نقص مجيع اكرها
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را رجوع به معايب پادشاه میمنايند .ردام پادشاه از عيب مربا بوده است؟
رفايت عُقال چه ربطی به معايب پادشاه دارد؟ ...ما بدون متلق ابيد ات ابد شاکر
ابش مي ره پادشاه ما اب مههی معايب سلطنت مس تقل ،ابز هبرتين مقوی ترق
دولت بوده است .ما مجيع شقوق نظم را از خشص پادشاه توقع دارمي.
میخواهمي ره پادشاه مه معمل قانون ابشد ،مه قانون بگذارد مه قانون را جمری
بدارد .حیت منتظر هستمي ره جملس ما را مه خود پادشاه نظم بدهد .هرگاه مجيع
اين اكرها را میابیس یت خود پادشاه بکند پس حضور اين جمالس چه لزوم
دارد؟» (ملمکخان«1875 ،ب».)728 -721 :
اين خسنان ،در بردارندهی شلكی از حمكراین است ره در آن واضع و
جمریِ قانون ،در يک مرجع انباش ته نشده ابشد و در حقیقت ،ساختار آن را
نزديک به سلطنت معتدهل میرند ره در آن ،هر دوی اين دو اختيار ،از مه
تفکیک شده و هر اختياری بر عهدهی هنادی است .بهنظر میرسد ره
برخالف آچنه ملمکخان میگويد ،عدم « ِ
رفايت عُقال» و «معايب شاه» اب مه در
ارتباط بوده و اجامتع اين دو در رنار مه ،به پديدهی تغيري در ايران شلكی
سلیب حتول در ايران بوده
انهنجار داده بود ره از اسایسترين خصلتهای ِ
است .در ارتباط اب انمهگوینهای میان عنارص نوخواه ،امنيادلوهل ذکر میرند
فايدگی
ره وقیت شاه ،اب وجود تقس مي و تفکیک نقشها ،به بهيودگی و یب ِ
طرحهای خود پيی میبرد ،در انمهای به دارالشورای وزرا شاكيت و انچاریِ
خود را از چگونگی گردش امور ابراز کرده است« :خالصه اينکه از اول دولت
مقتدر مس تقل برقرار کردمي ،مهه در پرده
در زمان سلطنت خودمان ،صدراعظ ِم ِ
و آشاكر میگفتند وجود اينطور وزرا و صدور ،مانع آسایش معومی و ترق
امور دولت است .اكرها را در میان وزرا قسمت کردمي و خودمان زمحت لکيات
را به عهده گرفتمي؛ شاكيت کردند [ره] به اين ترتيب ،حفظ مصاحل مملکت و
رعيت منیتوان کرد .پس از آن چه کردمي و چه کردميِ ...
درابر
رض ِ
حالت حا ِ
دولت و ترتيب امور ،ابز مورد اعرتاض است ره نظمی و نسقی ،خرييت و
صالیح ،ترتيب و رونقی نيست .پس رای خود را ساقط کرده و از وزرا
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میپرمس ره به اقتضاء دولتخواهی خود رصحی بگويند تلكيف ما چيست و اكر
به چه صورت و سريت بدهمي ره مردم رایض ابش ند و اكر دولت ِفاحلقیقه
منظم ابشد؟» (بياین«1875 ،ب» .)11 :اينکه هناد خودرای پادشاهی،
توسط انرصادلينشاه« ،رای خود را ساقط کرده» ،در حتول معومی حمكر ِاین
ايراین ،دقیقهای است بس يار حائز امهيت .رای شاهانه ره پيشرتها يکه و
يگانه ،امور را تدبري میکرد ،اينک اب تشکیل جملس وزرا از آهنا برای اجیاد نظم
اكر و «آسایش معومی و ترق امور دولت» اس متداد میطلبد ره« :تلكيف
چيست؟» .خود شاه در نطق افتتاحیهی دارالشورای وزرا گفت« :البته فکرها
و عقول در هر جزو اكر ،چزيها میبيند ره هرگز از يک عقلِ اكمل ،آن درجه
بينایی مقصود نيست» (امنيادلوهل .)17 :1871 ،اين «عقل اكمل» را میتوان
دايرمدار متامی امور بوده
منادی از عقل هناد پادشاهی حمسوب منود ره ات رنون،
ِ
اهی عقول ديگر میبيند؛ از اينرو بود ره
و اينک رامل عقل را در مهر ِ
انرصادلينشاه «امور هممه را به شوری حواهل میفرمود و به تعداد اعضا و اراكن
جملس افزوده میشد ره شايد تعداد افاكر ،هبرت مصلحتبيین رند و اكرها
مقرون به حصت و درس یت بگذرد» (امنيادلوهل.)71 :1871 ،
کش ته شدن خود انرصادلينشاه ،مثایل است از گسرتدگی و س يطرهی
متامی اليههای پيکرهی جامعه به
ِ
متامی تغيريات در ِ
گفامتن شاهمررزی ،ره در آن ِ
شاه ابز میگشت و به او منتسب میشد؛ مريزا رضا کرماین ،قاتل
انرصادلينشاه ،در ابزداش تگاه در پاخس به اين سؤال ابزجوی خود ره از او
پرس يده بود« :شا ِه شهيد چه تقصري داشت؟ ...شام ابیس یت تالِف و انتقام را از
آهنا بکنيد ره سبب ابتالی شام بودند و يک مملکیت را يتمي منیکرديد» ،اينگونه
پاخس داد ره« :پادشاهی ره پنجاه سال سلطنت کرده ابشد [و] هنوز امور را به
اشتباهاكری به عرض او برسانند و حتقیق نفرمايند و بعد از چندين سال
سلطنت ،مثر آن درخت ،وکيلادلوهل ،آقای عزيزالسلطان ،امني خاقان و اين
اراذل و ِ
اوابش یبپدر و مادرهایی ره مثرهی اين جشره شدند و بالی جان معوم
مسلمني گش ته ابش ند ،چنني جشر را ابيد قطع کرد ره ديگر اين نوع مثر ندهد.
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ماهی از رس رنده گردد ین ِز دم .اگر ظلمی میشد از ابال میشد» (کرماین،
کردن جامعهی
 .)31 :1831اين «قطع ِ جشر» به معنای گسسنت از و پشت ِ
گفامتن شاهمررز نيست؛ برخالف اس تدالل مريزا رضا ،تغيري
ايراین به عنارص ِ
در «مث ِر» حمكراین بهيکباره بهدنبال «قطع ِ جشر» صورت منیگرفت .چینش
گفامتن کهن ،در طی يک اترخی طوالین آنرا نريومندتر از آن ساخته
عنارص اين ِ
بود ره اب شليک يک گلوهل به سينهی يک شاه از مه فرو بپاشد .عنيالسلطنه
ابزجویی او اشارایت
ره در زندان اب مريزا رضا ديدار داش ته بود به خبشهایی از
ِ
بهيودگی اقدامش را
نزي دارد؛ مريزا رضا در پاخس به ابزجوی خود ،در واقع
ِ
بهطور انخودآگاه ،در تصويری تسلسلوار ره از چگونگی پااین چرخهی
استبداد در ذهن داشت بيان کرده بود« :حاال اين شاه را کش یت ،شاه ديگر.
[مريزا رضا] گفت :او را مه میکش ند؛ گفمت ديگری .گفت آنرا مه .گفمت ات یک؟
گفت ات وقیت ره اين قواعد و رسومات یبمعین ابق است» (عنيالسلطنه،
 .)011 :1871بنابراين تغيري حمكراین ،ابيد تدرجیی حمقق میشد؛ اين «قطع ِ
جشر» در حقیقت ،قطع تداوم حتول نويین بود ره سالها پيشتر آغاز گش ته بود
و مهچنان نيازمند آزمودن در بسرت واقعيتهای اترخی خود بود .مريزا رضا
خوش بينانه افزود« :انرصادلينشاه درخت پوس يدهای بود ره آخرالامر ،ابد او
را از پا در میآورد و در رسنگون شدنش ،بيشرت از حاال به مردم اذيت وارد
میشد و کرمهای موذی آن درخت ،تکوين شده بود .من آن درخت را از پای
در آوردم و دست تقدير ،نوهنایل را ره مظفرادلينشاه ابشد ،به جای او نشاند
و حاال تلكيف شام وزرا و اكررنان دولت و سلطنت ،ره در حقیقت ابغباانن و
مربيان آن نوهنال و درخت جوان هستید اين است ره آن نوهنال را به راس یت و
درس یت تربيت رنيد ات برومند گردد و مه بدانيد ره هر وقت کج شد دست
قضا ،مثل من ،تريهای برزه در آس تني دارد» (ظهريادلوهل.)18 :1851 ،
در مهني دوره است ره مفهوم آزادی بهصوریت مكفروغ ،در میان عنارص
گفامتن تغيري در پااین سدهی نوزده ،وارد میشود و پيوند منطقی و
مهبس تهی ِ
امی خود را اب «ترق» نشان میدهد .نویس نده مهناجالعیل مینویسد:
الز ِ
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«نيکوترين وس يهل و حممکترين اسایس ره اهایل فرنگس تان ،به هجت ترق و
ثروت و مکنت دولت و ملت و آابدی مملکت درایفتهاند ،حريت است»
(هبهباین .)278 :1831 ،اين مفهوم ،رصفنظر از مزيان معليایت شدناش به
مثابه رنشی تثبیت شده در حمكراین ايراین ،در فضای درون اين گفامتن فقط
بهصورت ايده طرح میشود .البته ايدهای ره مرتب خود را نشان میدهد ،اما
قادر به حتقق عيین خود نيست؛ چراره مه در نظر مه در معل ،اب مانع و
مقاومت روبروست .در ادامهی اين رساهل میخوانمي« :احلاح میرمن ره
اعليحرضت شاهنشا ِه دينپناه و اوليای دولت ايران ،اگر طالب ترق و ر ِ
فعت
شان و تکثري دخل و منافع دولت و آابدی مملکت و حصول ثروت و ُمکنت
تبعه و رعيت خود ابش ند ،اين مقصو ِد ِ
نيک فرخنده را اب نيت ِ
خالص صادق و
استبداد رای و اس تقرار قوی ...در میان عامهی انس منترش سازند» (هبهباین،
 .)257 -257 :1831روشن است ره ايدهی شاهبنیادی در ايران ،آنچنان
ریشهدار است ره مفهوم آزادی حیت در سطح نظر نزي مهبس ته اب استبداد فهم
میشود .گونهای انسازه ره طرح آزادی و گسرتش آنرا ،تهنا در چارچوب تعهد
به منطق «استبدا ِد رای» اماكنپذير میداند .بهمهني دليل است ره آزادی را
در معنایی مضيهق تعريف میرند« :مقصود از اين حريت به اصطالح دول
يوروپ ،معین لغوی نيست ره آزادی مطلق ابشد [ره] هرکس هرچه خواس ته
بکند و به عبارت اخری ،بندهی خملوق ،يفعل مایشا و حيمک ما يريد ابشد.
اهایل مرشق زمني مقیدترند»
بلکه اهایل فرنگس تان به مر ِ
اتب ش هیت ،از ِ
(هبهباین .)271 :1831 ،تعريف او در مغايرت اب آزادی در تعر ِيف آخوندزاده
است ره درست برخالف هبهباین ،آزادی را به معنای عدم رشايط استبداد و
رهایی از «عبوديت» تعريف میکرد« :ای اهل ايران ،اگر ترا از نشأة آزاديت و
حقوق انسانيت خربدار میبودی ،به اينگونه عبوديت و به اينگونه رذالت
متحمل منیگش یت» (آخوندزاده .)22 :1035 ،جالب آنکه خود انرصادلينشاه
گفامتین آزادی و «ترق» واقف است ،آزادی را در هامن
ره به مهراهی اترخيی و ِ
معنایی مراد میرند ره هبهباین اب خمالفت اب آن «لغوی»اش میخواند و
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آخوندزاده ،آنرا در ارتباط اب «حقوق انسانيت» معنا میکرد .شاه در گفتگوی
خود اب حاج س ياح ،آزادی را در واقع بههامن معنای مورد نظر آخوندزاده،
درایفت کرده بود؛ در گفتگوی شاه اب حاج س ياح آمده است« :از قراری ره
[خان انظمادلوهل] در روزانمه قانون مطالیب در مورد
شنیدهام مهمسلکت َملمک ِ
لزوم دادن آزادی و برقراری مرشوطه در ايران ،نوش ته .از قول من به او
بنویس ره به اندازه تو و امثال تو عقل و شعور دارم ،توارخی و َ
سري مه
خواندهام و از اوضاع دنيا آگامه .نيک میدامن ره ترقِ اكمل مملکت بس ته به
آزادی است؛ ویل دادن آزای به مردم اندان و یبسواد و رها ساخنت عنان
اراذل و اوابش ،تيغ در رف زنگی مست هنادن است و آرامش و امنيت
کشور را به خطر انداخنت .خمصوص ًا به او بگو ره اين فضویلها را رنار بگذارد
تگی داشنت حکومت
و مطمنئ ابشد روزی ره تشخيص دمه مردم شایس ِ
مرشوطه و لياقت اس تفاده از آزادی را دارند اگر الزم ابشد از اتج و ختت نزي
میگذرم و مرشوطه را به آانن ارزاین میدارم ...مردم قبل از آزادی احتياج به
سواد و تربيت حصيح دارند .ترتيب اين اكر را در حدود اماكانت دادهام و
بالفاصهل پس از برقراری ترشيفات «قرن» ،بهایری خداوند آنرا به مرحهلی
اجرا خوامه گزارد» (معرياملاملک  .)87 :1871اما «تري برزه»ی مريزا رضا
جمال نداد ره او ترشيفات مرامس سده را برگزار رند و اترخی را گواه مدعای
خود قرار دهد به اينکه آای او به اين وعدهی خود معل میکرد ای خري؟ و به چه
ترتيب؟ ابری ،گذش ته از اين جتسامت ،آچنه از اترخی برجای مانده است ،قویل
است از انرصادلينشاه ره موافقت او را اب معنای آزادی ،عين ًا بههامن معنای
موردنظر آخوندزاده نشان میداد؛ يعین آن شلك از آزادی مثبیت ره رضور ًات
حاجت به مقدمات و به قول خود شاه «اماكانت» ،مانند «سواد و تربيت
حصيح» داشت؛ آخوندزاده در ادامهی توضيح خود از آزادی در خسین نزديک
به شاه نوشت ره« :چه فايده ،اين حالت برای تو [ای اهل ايران] ميرس
منیشود مگر اب عمل» (آخوندزاده.)22 :1035 ،
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نتیجه
در اين مقاهل ،مس ئهل شدن (پروبلامتياكل) تغيري و «ترق» ،برای حکومت و
دولت اير ِان سدهی نوزده را ذيل فن حمكراین (به معنایی ره ميشل فوکو از آن
درون حکومت ،تأمل بر روی
ارائه کرد) قرار داده و برریس کردمي .از بريون و ِ
ممکن حکومت ره در واقع،
چگونگی تغيري آغاز گش ته بود ات به هبرتين شلكِ ِ
مصلحت لکيت رسزمني ايران بود دست ایبد .اينکه اكمیایب حاصل شد ای نه،
در حقیقت ،مشخص رنندهی شلك و شاميل چگونگی اين تأمل بر خویشنتِ
ايراین است .در اينجا فقط اشاره رنمي ره ،به اين معنا ات پيش از اين «تغيري»
موضوع ای مس ئهل نبوده است .تغيري (در معاین اصالح ،ترق ،پيرشفت ،آابدی
و ) ...فراگريترين مس ئهل برای اندیشه و معل بود ره خودآگاه و انخودآگاه در
اير ِان سدهی نوزده حادث شد .جتربهی تغيري جتربهای بود ره در يک گفامتن،
نريوهای متکرث را بهمه متصل کرد .در اين جتربهی گفامتین ،ديگر منیتوان قائل
به نقاط فاصهلداری بود ره خارج از آن جتربه میاندیش ند ای معل میرنند.
بهعبارت ديگر ،نقاط متعدد (اب مههی توافقها و هامهنگیها و نزي متامی
خمالفتها و انمهراهیها) درون يک گفامتن زیست میرنند :گفامتن تغيري
حمكراین .دوابره تأکيد میرنمي ،اينکه توزيع قدرت ،چه اندازه به وقوع پيوست و
آای اكمیایب حاصل شد ای خري ،ابز میگردد به چگونگی آرایش نريوهایی ره
بهدنبال خواست توزيع قدرت بودند؛ اين نريوها شامل خود هناد سلطنت و
صدارت و ديگر دس تگاههای متعلقه ،بهمهراه نريوهایی مقاوم در برابر اين
هنادها .چگونگی ِ
رنش اين نريوها در يک ابزی ای اسرتاتژیای به انم «ترق»
بودن حمكراین و
و در سطحی جزیئتر ،توزيع قدرت ،شالکهی چگونه ِ
حکومتگری را تعيني میکرد .حتوالت بعدی (اس تقرار حکومت مرشوطه) ،از
برجس تهترين شاخصههای حتول در ساختار مديريیت کشور بود؛ اما بيش از
آنکه نتیجهی «ترب برزه»ی مريزا رضا ابشد ،حاصل جابهجاییها ،تغيري
معلکردها و ابزتعريفها در عنارص و رابطههای عنارص گفامتین است ره
پيکربندی آن در طول يک سده ،در حال تغيري کردن بود .در نتیجه ،حتوالت
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س ياست و حمكر ِاین ايراین در نميه دوم عرص انرصی رو به مست پذيرش مزياین
از توزيع قدرت (البته بهصورت اناكمل) داشت ره آنرا از حکومتگری و
حمكر ِاین اعصار قبل مامتيز میساخت .در واقع توزيع قدرت و اختيارات ره
مهزمان بهمعنای اكهش منشأ ِ
الهيی يک اقتدار سنیت و زمیین ای هامن ظلهللا
ِفالارض بود .اين امر بهنوبهی خود ،خبشی عيین ای عنرصی از خواست
حکومت مرشوطه بود ره از حلاظ نظری حاویِ افزایش مرشوعيت غريالهيی
شاه بود .عنرصی ره در درون خو ِد س ياست روی داده بود و در رنار مباین
نظریِ مرشوطهخواهی ،دولت مرشوطه را آفريدند .مهني چشمپویش زمینه را
برای خواست برقراریِ يک حکومت مكرت مطلقه فرامه کرد .در واقع ،اس تقرار
حکومت مرشوطه را میتوان خبش انخودآگا ِه آن حمسوب منود؛ انخودآگاه به
اين معنا ره ،اقدامات تغيريی ای نوخواهیهای ره حکومت مطلقه ،خود مصدر
آهنا بود ،هرچند ره هرگز اب انگزيهی اكسنتِ اقتدار سنیت خویش صورت
منیگرفت اما خواهانخواه ،چنان تغيريایت منیتوانست به نفوذ در مررزيت قدرت
س يایس یباعتنا مباند .در واقع حکومت مرشوطه تهنا حاصل گردمهآ ِیی نريوهای
«پيرشو» ای روش نفکر برای اكهش اختيارات حکومت نبود؛ بلکه پارهای بس يار
جدی از آن برآمدهی کردارهای نوخواهیهای بود ره خود حکومت مصدر آن
بهشامر میرود.
منابع
آخوندزاده ،مريزا فتحعیل ( ،)1035مکتوابت؛ انمههای راملادلوهل به شاهزاده
جاملادلوهل ،یبجا :انتشارات مرد امروز.
آلداوود ،س يدعیل ( ،)1831انمههای امريکبري ،هتران :انتشارات اترخی ايران.
اعتصامامللک ،خانلر ( ،)1851سفرانمه خانلرخان اعتصامامللک( ،ج  ،)1به کوشش
منوچهر محمودی ،هتران :انتشارات محمودی.
اعامتدالسلطنه ،محمدحسن خان ( ،)1851روزانمهی خاطرات اعامتدالسلطنه ،به کوشش
ايرج افشار ،هتران :انتشارات امريکبري.
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اعامتدالسلطنه ،محمدحسن خان ( ،)1871املأثر و الاثر ،به کوشش ايرج افشار،
هتران:انتشارات اساطري.
امنيادلوهل ( ،)1871خاطرات س يایس امنيادلوهل ،به کوشش حافظ فرمانفرماييان،
هتران :انتشارات امريکبري.
اورسل ،ارنست ( ،)1832سفرانمهی قفقاز و ايران ،ترمجه عیل اصغر سعيدی ،هتران:
پژوهشگاه علوم انساین و مطالعات فرهنگی.
بياین ،خانبااب («1875الف») ،پنجاه سال اترخی در دورهی انرصی( ،ج :1
خبش نامهها و دس تورالعملها و فرامني انرصادلينشاه) ،هتران :انتشارات عمل.
بياین ،خانبااب («1875ب») ،پنجاه سال اترخی در دورهی انرصی( ،ج  ،)1هتران:
انتشارات عمل.
هبهباین ،ابوطالب (« ،)1831مهناجالعیل» ،مضميه در :زرگرینژاد ،رسائل س يایس
عرص قاجار ،هتران :رتاخبانه میل.
خورمویج ،محمدجعفر ( ،)1811حقايقالاخبار انرصی ،به کوشش حسني خديومج،
هتران :انتشارات زوار.
ساویج ،مريزامویس (« ،)1831س ياست مدن» ،مضميه در :زرگری نژاد ،رسائل
س يایس عرص قاجار ،هتران :رتاخبانه میل.
سينکی جمدامللک ،مريزامحمدخان ( ،)1821رساهلی جمديه ،تصحيح سعيد نفيیس،
هتران :رتاخبانه مررزی دانشگاه هتران.
صفایئ ،ابراهمي ( ،)2585برگهای اترخی؛ دوران قاجاريه ،هتران :انتشارات اببک.
صفایئ ،ابراهمي( ،یبات «الف») ،يکصد س ند اترخيی .هتران :اجنمن اترخی.
صفایئ ،ابراهمي (یبات «ب») ،اس ناد نوایفته ،هتران :انتشارات اببک.
طباطبایی ،جواد ( ،)1837نظريهی حکومت قانون در ايران؛ مباین نظريهی
مرشوطهخواهی ،تربيز :انتشارات س توده.
ظهريادلوهل ( ،)1851خاطرات و اس ناد ظهريادلوهل ،به کوشش ايرج افشار ،هتران:
رشکت سهامی رتابهای جییب.
عليبخش مريزا (« ،)1831مزيانامللل» ،مضميه در :زرگری نژاد ،رسائل س يایس عرص
قاجار ،هتران :رتاخبانه میل.
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عنيالسلطنه ،قهرمان مريزا ( ،)1871روزانمه خاطرات عنيالسلطنه( ،ج1روزگار
پادشاهی انرصادلين شاه) ،به کوشش مسعود سالور و ايرج افشار ،هتران:
انتشارات اساطري.
غزایل ،امام محمد ( ،)1830نصيحةامللوک ،تصحيح عزيزهللا علزياده ،هتران :انتشارات
فردوس.
فراهاین (قامئمقام) ،ابوالقامس (یبات) ،منشأت قامئمقام ،گردآوریِ فرهاد مريزا
معمتدادلوهل ،هتران :انتشارات ارسطو.
فوکو ،ميشل («1832الف») مراقبت و تنبیه؛ تودل زندان ،ترمجه نيکو رسخوش و
افشني هجانديده ،هتران :انتشارات ین.
فوکو ،ميشل («1832ب») ،سوژه و قدرت .مضميه در :هيوبرت دريفوس ،پل رابينو،
ميشل فوکو :فراسوی ساختارگرایی و هرمنيوتيک ،ترمجه حسني بشرييه ،هتران:
انتشارات ین.
فوکو ،ميشل ( ،)1801تودل زیست س ياست؛ درسگفتارهای لکژ دوفرانس -1070
 ،1073ترمجه رضا جنف زاده ،هتران :انتشارات ین.
فوکو ،ميشل ( ،)1871حقیقت و قدرت؛ گفتگو اب فونتاان و پاسکینو ،در :ماین
حقیقی ،رسگش تگی نشانهها؛ منونههایی از نقد پسامدرن ،هتران :انتشارات مررز.
کرزن ،جرج ( ،)1810ايران و قضيهی ايران( ،ج  ،)1ترمجه ع .وحید خراساین،
هتران :بنگاه ترمجه و نرش رتاب.
ممتحنادلوهل ،مريزا همدخيان ( ،)1858خاطرات ممتحنادلوهل ،به کوشش حسينقیل
خانشقاق ،هتران :انتشارات امريکبري.
کرماین ،انظمالاسالم ( ،)1831اترخی بيداری ايرانيان ،هتران :انتشارات امريکبري.
ملمکخان ،انظمادلوهل («1875الف»)« ،دفرت تنظاميت» ،مضميه در :بياین ،خانبااب ،پنجاه
سال اترخی در دورهی انرصی .هتران :انتشارات عمل.
ملمکخان ،انظمادلوهل («1875ب»)« ،رتاب قانون»( ،مضميه در بياین ،خانبااب ،پنجاه
سال اترخی در دورهی انرصی .هتران :انتشارات عمل.
معرياملاملک ،دوس تعیل خان ( ،)1871ایدداشتهایی از زندگاین خصویص
انرصادلينشاه ،هتران :اترخی ايران.
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