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  ساختار قدرت در ايران عصر ناصري

  
  *زاده سيد محمدرحيم رباني

  ∗∗اهللا لطفي لطف
  چكيده 

اين نوشتار در مطالعه ساختار قدرت در ايران عصر ناصري ، به بررسي ويژگي 
هاي ساختار قدرت در دو مقوله يكي فرم و صـورت بنـدي سـاختار قـدرت     

ويژگـي مشـخص سـاختار    . وديگري ماهيت سلطه و اقتدار خواهـد پرداخـت  
شاه مركز ثقل و توزيع قدرت بود . قدرت در ايران عصر ناصري ، استبداد بود 

كه در اين ساختار ، دولت ، دربار و شخص شاه مقوالتي تفكيك ناپذير بودند. 
به تبع خود از موانع شكل گيري نهادهاي مشروع و قانوني محسوب مي شـدند  
و پيدايش يك ساختار اداري و سياسي بيرون از چهار چوب نظام خـود كامـه   

در چنين ساختاري امكان رشـد طبقـات اجتمـاعي    . موجود ، امكان پذير نبود 
  .بيرون از حكومت نيز وجود نداشت 

نخستين تالش ها براي انجـام اصـالحات در ايـران از    ورود افكار متجددانه و 
  .نخستين چالش ها با ساختار قدرت در ايرن عصر قاجار بود

از سوي ديگر با رشد شتابان تجارت خارجي و برخورد فزاينده تجـار ايرانـي    
با غرب و سفرهاي خارجي و آشنايي با دستاوردهاي تمـدن غـرب ، موجـب    

اشان شـد و بـه منـافع طبقـاتي خـود در برابـر       آگاهي آنها از جايگاه طبقاتي 
  .حكومت خود كامه قاجار پي بردند

  ساختار قدرت ، روشنفكران ، تجار ، ناصرالدين شاه ، اصالحات :ها كليدواژه
  

  مقدمه .1
در تبيين ساختار سياسي ايران ، نظريه هايي در جامعه شناسي تاريخي و سياسي از 

، ملوك الطوايفي و پاتريمونيال جهت دوره بندي  قبيل نظام فئودالي ، استبداد شرقي
  .هاي تاريخي در باره ايران عنوان شده است

                                                                                                 

  rabbanizadeh@ihcs.ac.ir فرهنگياستاديار پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات  *
  ارشد تاريخ ايران اسالمي از دانشگاه خوارزمي كارشناس ∗∗

  94/ 18/9: ، تاريخ پذيرش2/7/94:تاريخ دريافت



 ساختار قدرت در ايران عصر ناصري   58

  

هاي مسلط در ايران قبل از انقالب  يكي از گفتمان) patrimonialism(پاتريمونياليسم 
شكل تكاملي و  ماكس وبر،سياسي در جامعه شناسي  پاتريمونياليسم .مشروطه است
يـا حكومـت پيـران و    ) Gerontocracyپيرساالري ( "ژرونتوكراسي "آرماني روند 
يا حكومت يك تن از )  patriarchalismپدر ساالري (  "پترياركاليزم"سالمندان به 

صـص  :1374وبـر، .(برگزيدگان سنتي قوم ، بـا مـوازين جانشـيني مـوروثي اسـت     
صـورتي از  شكل آغازين  سلطه سـلطنتي ،  برخالف دو   پاتريمونياليسم) 340،328

حاكميت سياسي سنتي است كه در آن يك خاندان پادشاهي، قدرت جابرانـه را از  
فرمانرواي پاتريمونيال اعضاي دستگاه اجرايـي  .كند طريق دستگاه ديواني اعمال مي

از  -3محارم مورد اعتماد و دست نشاندگان  -2بستگان نسبي خويش  -1را از بين 
رمندان آزاد كه احترام به فرمانروا را مد نظر داشته باشند ، بـر مـي گزينـد و    بين كا

اينان نخست از سفره شخصي فرمانروا و سپس اقطاعات و حق وضع و جمع آوري 
در .خراج و ماليات كه از سوي فرمانروا به آنان داده مي شود ، زنـدگي مـي كننـد   

كنترل شخصي مستقيم فرمـانروا  چنين نظام موروثي، اداره امور و قدرت سياسي در 
در اين ساختار سنتي، شاه در رأس قدرت است و مناسبات بوروكراتيك . قرار دارد

هسـتند،   پادشاهكاركنان اين نظام خدمة . دهد و سلسله مراتب قدرت را تشكيل مي
ــت   ــوردار اسـ ــدود برخـ ــدرت نامحـ ــر از قـ ــانه( .رهبـ ــص: مـ -324صـ

سنتي، گفتمان پادشاهي خاصي بود كـه تحـت شـرايط خـاص      پاتريمونياليسم)327
پاتريمونياليسم سنتي ايران به طور كلي بر . شكل گرفته بود دوران صفويه و قاجاريه

اقتدار و اطاعت مطلق ازپادشـاه، سـاختار عمـودي و يـك جانبـه قـدرت و غيـر        
گيـري   شـكل  مـانع   پاتريمونياليسـم سـنتي  . كـرد  مشاركتي بودن قدرت، تأكيد مي

در عـوض،   .مـي شـد  فردگرايي و كردارهـاي سياسـي و آزادي انديشـه و عمـل     
طلبي،اقتـدارگرايي، انفعـال     پذيري از شاه، فرصـت   فشارهاي الزم را براي اطاعت

را شـكل   اعتمـادي سياسـي   سياسي، اعتراض خاموش، ترس گسترده، بدبيني و بـي 
اعتمادي  ز يكسو، فضايي از بدگماني و بيسياسي پاتريمونياليسم ا در فرهنگ. داد مي

چنـين فرهنگـي،   . ديگر، ميان مردم و حكام ايجـاد شـده بـود    بين مردم، و از سوي
ويژگيهاي . داد مدني و جمعي را به حداقل كاهش مي توانايي شهروندان براي زندگي

طلبي و سوءظن بـه حكومـت،    اصلي اين فرهنگ، بدگماني افرادبه يكديگر، قدرت
  )381،359،351صص:همان.(اگير، احساس بي كفايتي و نظيراينها بودترس فر
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» عناصـر اصـلي  «و » شاه«در ساختار سياسي ايران شالودة تركيب قدرت سياسي را 
يعني رؤساي ايل قاجار، شاهزادگان، درباريان، عناصر باالي ديوان ساالري، اشراف 

در . تشكيل مـي دادنـد  بزرگ ، حكام اياالت و واليات و رؤساي ايالت و خوانين 
اين ساختار قدرت ، وابستگي به خاندان سلطنتي ، احراز مناصب ديواني و مالكيت 

  .بر اراضي از عناصر سه گانه اصلي ساختار قدرت به شمار مي رفت 
او در سلسله مراتب سلطه و اقتـدار بـه عنـوان    .هرم قدرت بود رأسشاه قاجار در 

 .اسي نقش محوري را بـه عهـده داشـت    بازيگر اصلي قدرت در توزيع قدرت سي
پيامدهاي مهم فرهنگي و اجتماعي آن ،از ميان رفتن فرديـت و تمـايزات انسـاني ،    
بسط فرهنگ تملق ، تعطيلي فكر و انديشه و نقد ، وفاداري به شاه و تبعيت محـض  

در سـاختار قـدرت در   . از خواسته هاي او ، فقدان شكل گيري منافع كشور  بو د 
. ، شاه محور و قبله عالم بود و بقيه همه رعيت بودند حتـي درباريـان   عصر ناصري

 رأسايدئولوژي حاكم نيز در تالش بود كه مخالفت با چنين ساختار قدرتي كه در 
  .آن شخص شاه قرار داشت ، ستيز با خداوند دانسته شود

ساختار قدرت در عصر ناصـري تحـت   : نوشتار حاضر بر اين پرسش استوار است 
: ر چه عاملي به چالش كشـيده شـد ؟ مـدعاي ايـن پـژوهش بـر ايـن اسـت        تاثي

روشنفكران ، تجار و روحانيون اصالح طلب تحت تأثير تجدد ، ساختار قـدرت در  
   .عصر ناصري را به چالش كشاندند

  
  ماهيت سلطه و اقتدار در عصر ناصري.2

فراز و فرود قبايل بررسي تاريخ سياسي ايران در واقع بدون تحقيق و مطالعة تاريخ 
بنيان اصلي قدرت سياسي حكومت قاجار همانند سـاير  . و عشاير ميسر نخواهد بود

اي بود و ايالت و عشـاير قـدرت واقعـي     ادوار تاريخ ايران، مبتني بر ساختار قبيله
هاي پايـاني قـرن هجـدهم مـيالدي بـا مـرگ        در سال. كشور را در اختيار داشتند

سياسي اين خاندان ، ايـل قاجـار توانسـت نفـوذ و      خان زند و كاهش قدرت كريم
جـايي   به قدرت رسيدن قاجاريه در واقع نـوعي جابـه  . اقتدار خود را گسترش دهد

 .رود قدرت در ساختار ايلياتي ايران به شمار مي
شـوكت  «ناصرالدين شاه همانند شاهان قاجار در ساختار قدرت بيشتر تحت تـأثير  

اي در سـاخت قـدرت منتهـي بـه      فرهنگ عشـيره . ردك رفتار مي» اي ايلي و عشيره
طبق اين الگوي قـدرت،  . شود  مي ) پاتريمونياليسم( » ساالري شه«يا » پدرساالري«
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در ايـن  . مردم رعيت حاكم هستند و حقي براي رقابت و مشاركت نخواهند داشت
، رو شـوند و از ايـن   نظام سياسي همواره مخالفان سياسي به عنوان دشمنان تلقي مي

شود و ميزان موفقيت اين نظام  مقوله سياست بيشتر به معناي حذف رقبا، قلمداد مي
سياسي به دفع مشاركت مردمي بستگي كامل دارد و در واقع در اين ساختار قدرت 

اي، شاه  بر اساس فرهنگ عشيره. با فرهنگ تابعيت مواجه است تا فرهنگ مشاركت
قدرت سياسي و اقتصادي ايل قاجار و  قاجار به عنوان بازيگر اصلي قدرت، حافظ

بر اسـاس سـاختار قـدرت در عصـر     . رفت مظهر ثبات و نظام در جامعه بشمار مي
اطاعت مطلق از : هايي از قبيل رسمي از عناصر و مؤلفه) 1(ناصري، فرهنگ سياسي 

حكومت، قداست حكومت و شخص حاكم، موروثي بودن قدرت، شـاه بـه منزلـه    
اهللا بود، تصميمات و فرامين  شاه از آنجايي كه حائز مقام ظل. ود برخوردار ب.. اهللا ظل

بدين لحاظ در نظـام  . او قابل چون و چرا نبود و اطاعت از آنها بر مردم واجب بود
هاي گذشته در ايران، شاه مركز ثقل قـدرت بـود و    سياسي قاجاريه، همانند سلسله

همه بندگان شاه بودند و او ولي ها متوجه او بود و مردم  كليه اختيارات و مسئوليت
اعـالم  : وظايفي مانند. شاه از قدرتي گسترده و مطلق برخوردار بود. نعمت همه آنها

بـر عهـده او   ... جنگ، عقد صلح، اعطاي مناصب و تعيين ماليات، واگذاري تيول و
:  1374اعتماد السـلطنه ،  ( رفت،  او باالترين مرجع قضايي كشور به شمار مي. بود

بـه شخصـيت قدسـي شـاه     » خلسه«اعتماد السلطنه نيز در اثر خود )  1/175-174
همـو ،  ( .دانـد  كند و مقام او را از هرگونه جواب و سؤال مبرا مـي  قاجار اشاره مي

كوشيد تا شـاه قاجـار را از جـنس بشـري برتـر       ايدئولوژي مسلط مي) 42:  1357
كـه  . ه الهي محسوب شودمعرفي كند كه رتبه و مقام شاهي در ميان مردم يك افاض

  )141-142:  1349همو ،. (ستيز با او به منزلة ستيز با خداوند قلمداد شود
ظلم و ستم شاهان قاجار زبانزد مردم غرب هم بـود بـه طـوري كـه هنگـام سـفر       
ناصرالدين شاه به فرنگ، امپراتور آلمان در لحظه خـداحافظي بـه شـاه ايـران بـه      

. ( »شـود  ل اين كه بدون گردن زدن عـدالت نمـي  مث«: گويد آميزي مي صورت كنايه
  ) 131: 1375هدايت ، 

ه ق ارائـه   1300در گزارشي كه ميرزا يحيي دولت آبادي از اوضاع ايران در سال  
كند كه سيطرة قدرت شخصـي ناصـرالدين شـاه بـه      دهد، به اين نكته اشاره مي مي

ر كشور در دست واسطه درگذشت رجال و شاهزادگان بزرگ و به دست گرفتن امو
 1336دولت آبادي ، . (كساني كه زيردست شاه تربيت شده بودند، گسترده شده بود



 61   اهللا لطفي لطفزاده و  سيد محمدرحيم رباني

  

اي شـده بـود كـه يـا بايـد بـا        او معتقد بود كه اوضاع مملكت به گونه)  1/100: 
اين استبداد ) 120: همان .(ها بايد تن در داد ستمكاران همدست شد و يا به بدبختي

شد تا جايي كه  يي وناحق گويي اطرافيان شاه تقويت ميبا تملق و نفاق و دروغگو
پنداشتند و هر كـار او را عـدل و نجـات و حـق      هر سخن مهمل او را آسماني مي

:  1359سـياح ،  .(يافتند دانستند و او را از جميع نقايص و عيوب و خطا مبرا مي مي
اط رسـيده  ناصرالدين شاه، در كار عياشي و شكار حيوانات چنان به حد افـر )  75

مجدالملك ، . (بود كه مجالي براي او در رسيدگي به امور كشور باقي نگذاشته بود
و از بروز و ظهور افكار جديد كه آنها )  1/46: 1336؛ دولت آبادي ،  3-2:  1321

توانست ممانعـت   دانست تا آنجايي كه مي را برهم شكنندة عيش و عشرت خود مي
آورد و كساني هم چون ميـرزا   بيشتر روي كار مي كرد و صاحبان افكار سنتي را مي

علي خان امين الدوله را كه از اصالح طلبان و آشنا به افكار جديد بود، به رياسـت  
در حالي كه او در داخل و خارج از ايران . گمارد شوراي دربار و وزارت پست مي

  ) 1/46:  1336دولت آبادي ، . (از مرجعيتي و منزلتي برخوردار بود
  
 سلسله مراتب سلطه و اقتدار در ساختار قدرت.3

به دنبال تبيين ساختار قدرت سياسي در عصر ناصري، اين نوشتار در پي آن اسـت  
كه به سلسله مراتب سلطه و اقتدار و بازيگران اصلي قـدرت و بـه توزيـع قـدرت     

  .سياسي در عصر ناصري بپردازد
» عناصـر اصـلي  «و » شاه«را  در ساختار سياسي ايران شالودة تركيب قدرت سياسي

، شاهزادگان، درباريان، عناصر بـاالي ديـوان سـاالري،    )2(يعني رؤساي ايل قاجار
، حكام اياالت و واليات )ها ها و الممالك ها، الملك ها، الدوله السلطنه(اشراف بزرگ 

و رؤساي ايالت و خوانين كه در مناطق خودشان مناصـب دولتـي را در اختيـار و    
  .تند ، تشكيل مي دادندانحصار داش
كننده مراتب بعدي قدرت بود عزل و نصب عمال حكومتي  كه شاه، توزيع از آنجايي

وخـرج دولـت بـه امضـاي او      گرفت و تمام جزئيات دخل طبق فرمان او انجام مي
هاي مقاطعه گمرك و اجارات بـه تأييـد او    رسيد و دستورالعمل واليات و فرمان مي

شاه )  Sheikholeslami,1971:vol.IV/105؛  1/394:  1377 مستوفي ،. (شد انجام مي
كرد تا  بنا به ميل و اراده شخصي، فرمان ضبط و مصادره اموال ديگران را صادر مي

اعمام و بـرادران و برادزادگـان و فرزنـدان    «: السلطنه بيان مي كند  آنجا كه احتشام
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رضـات شـاه مصـون    خود و رجال و اعيان و بزرگان مملكت هم از ايـن گونـه تع  
  )124: السلطنه ،   احتشام( » .نبودند

شمار دوران سـلطنت فتحعلـي    از معضالت خاص نظام قاجار وجود شاهزادگان بي
جانشـين  ) 53-56:  1363هـدايت،  .(شاه بود كه تا پايان قاجاريـه وجـود داشـت   

مشخص شاه در رأس شاهزادگان، وليعهد بود كه بر اساس رسوم قاجار در كودكي 
گشت و در تبريز اقامـت   و به مقام حكومت آذربايجان منصوب مي. شد خاب ميانت

با فزوني عده شاهزادگان، كه در آغاز سلطنت ناصرالدين شاه تعـداد قابـل   . داشت
. بندي خاصي در اين طبقـه پديـد آمـد    تقسيم. داد توجهي را به خود اختصاص مي

مـاهيتي طبقـاتي و سياسـي    بندي بـود كـه از    مسئلة خون و نژاد، اساس اين تقسيم
بر اين اساس در دورة فتحعلي شاه شاهزادگان بـه دو گـروه تقسـيم    . برخوردار بود

يكي آنهايي كه فرزند شاه بودند يا از فرزند ارشد او عباس ميـرزا بـاقي   : شدند مي
و ديگري كساني كه از ديگر فرزنـدان شـاه بودنـد و از طـرف مـادر      . مانده بودند

حكمراني واليات و اياالت، كه به خـودي خـود، قـرار    . نبودندمنتسب به قاجارها 
گرفتن در طبقه مالكين و خوانين را به همراه داشت ، اغلب در اختيار شـاهزادگان  

به عنـوان مثـال   . شدند ترين مقامات حكومتي محسوب مي دستة اول بود كه بلندپايه
و ابـراهيم  ) 12  -24/ 1:، ميرزا فرمانفرمـا  ( توان از عبدالحسين ميرزا فرمانفرما  مي

گــروه دوم . يــاد نمــود)  10-14:  1357باســتاني پــاريزي ، ( خــان ظهيرالدولــه 
هاي دريافتي از طريق ديوان ساالري بودنـد و   ، بيشتر متكي به مستمري»شاهزادگان

پادشاهان قاجار، براي . اينان نقش چنداني در اداره كشور و ساختار قدرت نداشتند
ها، امالك و مزارع خالصه حكومتي  اف شاهزادگان و شاهزاده خانمتأمين مخارج گز
بخشيدند و بدين ترتيب انان عالوه بر دارا بودن عنوان شـاهزادگي و   را به ايشان مي

داران بـزرگ نيـز قـرار     بر عهده داشتن حكومت واليات و اياالت، در رديف زمين
  .گرفتند مي

ريان و عناصر بـاالي ديـواني بودنـد    از ديگر عناصر اصلي در ساختار قدرت، دربا
آمدنـد، تركيبـي از سـه     ترين اركان حكومتي قاجار به شمار مي درباريان كه از مهم

، صدر اعظم و درباريان و مأموران عـالي رتبـه ،   ) 3(خانواده سلطنتي: گروه بودند
گروه بزرگ ديوان ساالران، يعني صدر اعظم و جميع درباريان به همـراه مـأموران   

رتبه ديواني نيز ادارة امور كشور را بر عهده داشـتند و بيشـترين نفـوذ را بـر      عالي
  ) 37:  1368پوالك ، . ( كردند حكومت اعمال مي
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هاي گوناگون نظير اعتماد  ترين مقام ديوان ساالري، صدر اعظم بود كه با لقب بزرگ
راعظم نماينـده  صـد . شد الدوله، امير، امير الدوله، قائم مقام و صدر اعظم ناميده مي

واقعي حاكميت بود او با استفاده از عناصـر ديـواني، امـور سياسـي، اجتمـاعي و      
صـدراعظم و وزراء بـازيگران اصـلي قـدرت در     . كرد اقتصادي كشور را اداره مي

در ديوان ساالري . ديوان ساالري بودند كه در رأس هرم ديوان ساالري قرار داشتند
 رفت عنوان نوكر و خدمتگزار شاه به شمار ميعصر ناصري، صدراعظم همواره به 

 ,Meredith ,1971:IV)كـه از جانـب شـاه اداره همـه كارهـارا در دسـت داشـت       

Bakhash,1971:vol .7)گرفت كه گاهي به  اغلب نيز ميان او و شاه اختالفاتي در مي و
. شد و اين نشانگر عدم استقالل ديوان سـاالري بـود   قيمت جان صدراعظم تمام مي

گيري شاه در تمامي موارد چه استخدام كاركنان، چه ترقي و چه عزل و طرد  تصميم
شاه سرچشمه تمامي اقتدار بود او كليه مناصب دولتي . آنان همواره تعيين كننده بود

تمامي عايدات دولت هم . دانست ودر واگذاري آنها مختار بود را متعلق به خود مي
ي از همه منابع كشور و تأسيسـات عمـومي هـم    حق بهره بردار. در اختيار شاه بود

چون كشيدن خطوط تلگراف، راه سازي، راه آهن و استخراج معادن بـه وي تعلـق   
  .داشت

دهي بخش اداري دولتي محـدود   رشد نظام بوروكراتيك در اين دوره فقط به سامان
چنان بـه صـورت    هاي سياسي، اقتصادي و تا حدي آموزشي هم شد و ساير فعاليت

دستگاه اداري و ديوان ساالري عصر ناصري مبتني بر تقسيم كار . شد اداره مي سنتي
تخصصي و عقالنيت و شايسته ساالري نبود تا به كار آمدي نظام سياسي كمك كند 
بلكه در ايـن دوره واگـذاري مقامـات و مناصـب در چـارچوب خويشـاوندي و       

) ( 4(و فروش مشاغل اي و با پرداخت رشوه و حتي خريد پيوندهاي ايلي و عشيره
؛  1/438:  1362؛ كــرزن ،  804:  1350؛ اعتمــاد الســلطنه ،  78:  1359ســياح ، 
گرفـت كـه منتهـي بـه تضـعيف و       صـورت مـي  )   126/مقدمه :  1346كرماني ، 

در ساختار قدرت، ديوان سـاالري در واقـع گسـترش    . شد ناكارآمدي حكومت مي
طوري كه مناصب دولتـي بـه عنـوان منبـع     نفوذ و منابع درآمد خاندان شاه بود به 

شد و مقامات دولتي نيز آن را ملك اجدادي خـود تلقـي    درآمد به افراد واگذار مي
شد كـه   اي تعريف مي حوزه صالحيت دستگاه اداري نيز بر اساس گستره. كردند مي

تـرين نهادهـاي كشـور     ها به عنوان عـالي  كرد تا جايي كه وزارتخانه شاه تعيين مي
  )Sheikholeslami , 1997 : 139-171. (جز، انحصارات شاه نبودندچيزي 
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بدين ترتيب، ثروت و قدرت در ايران دوره قاجار با هم همزيستي كاملي داشتند به 
طوري كه ثروت در اكثر مواقع براي دستيابي به مقام سياسـي و اداري ضـروري و   

درآمـد فـراهم   قدرت هم از سوي ديگر شرايط كـافي را بـراي كسـب    . كافي بود
شد كـه بـه دنبـال     كرد كه آن هم در مقابل به كسب مقام سياسي باالتر منجر مي مي

  ) 223:  1387زونيس ، . ( خود قدرت سياسي بيشتري را هم به همراه داشت
از جمله مختصات ساختار قدرت در ايران عصر ناصري اين بود كـه تنهـا امكـان    

( داري بـود   ينداران و تكيه بر زمـين كسب و حفظ قدرت سياسي، ورود به طبقه زم
تا جايي كه در ساختار قدرت، خانـدان شـاهي، مـأموران    )   286:  1362لمبتون ، 

داران كشور  ترين زمين رتبه اداري و نظامي و نيز رؤساي ايالت به عنوان بزرگ عالي
  .شدند محسوب مي

ني شاهزادگان دهد كه صاحبان تيول و اقطاع يع گزارش از اوضاع كشور، نشان مي 
و اشراف و رؤساي ايالت و فرماندهان لشكري، روسـتاييان را وادار بـه پرداخـت    

در اواخر قرن نوزدهم مسـعود ميرزاظـل   . كردند هاي سنگين و كمرشكن مي ماليات
السلطان، دو پنجم مساحت كشور را تحت سيطرة خود داشـت و رسـماً مالـك آن    

  ) 1/546:  1362كرزن ، . ( اراضي بود
-31:  1350امين الدولـه ،  . ( تيول حسام السلطنه بود» نطنز«سال، ناحيه  22ت مد
)  1/476:  1388مسـتوفي ،  ( تيول صد سـاله خانـدان مسـتوفي    » نايه«ناحيه )  30

. ( در كاشان، تيول ابدي خاندان عيسي بيگلربيگي بود » نوش آباد«و » راوند«ناحيه 
ي ياد شده، نشانگر پيوند عميق ميان سـاختار  ها نمونه)  32:  1350اعتمادالسلطنه ، 

اقتصادي و بخش عمده آن يعني زمينداري با ساختار قدرت در ايران عصـر قاجـار   
بـدين ترتيـب در سـاختار قـدرت در عصـر ناصـري       ) keddie,2008:7/176.(است

وابستگي به خاندان سلطنتي، احراز مناصب ديواني و مالكيت بر اراضي از عناصـر  
  .رفت لي ساختار قدرت به شمار ميسه گانه اص

از نكات قابل توجه در ساختار قدرت در عصر ناصري اين بود كه ساختار قـدرت  
به اين معنا كه در اين نظام سياسي و عالوه بر وجود رأس هرم قدرت . متداخل بود

هاي قدرت فرعي نيز در سلسله مراتب بعدي در تعيـين سرنوشـت    يعني شاه، شبكه
جويي، فريب، تهمـت و سـبقت جـويي،     ند و با استفاده از دسيسهكشور نقش داشت

جهت گيري و راهيابي اوليه رأس هرم قدرت يعني شاه را بـه نفـع خـويش تغييـر     
اين قدرت متداخل به خوبي در رسالة مجديه مورد بررسي ميـرزا محمـد   . دادند مي
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قدرت را بـر  هاي  خان مجدالملك قرار گرفته است او تالش دارد تا نفوذ اين شبكه
  .ناصرالدين شاه آشكار كند

 

 ناكامي اصالحات  در چالش با ساختار قدرت.4
شكني  ساختار قدت در ايران عصر قاجار با هر گونه تغيير به عنوان انحراف و سنت 

اي در ساختار قدرت، فرهنگ چاكري، تبعيـت   برخورد مي كرد تأثير فرهنگ عشيره
شكوفايي فرهنگ استدالل و اظهار نظر و نقـد  محض را به دنبال خود آورد و مانع 

شد و اصل پاسخگويي در نظام سياسي و اجتماعي رخت بربست و مردم به جـاي  
  .حق اعتراض صرفاً تكاليف رعيتي داشتند تا حقوق اجتماعي

ها براي انجام اصالحات در ايـران از جانـب    ورود افكار متجددانه و نخستين تالش
صورت گرفت و نمايندگاني كه از سوي دربار قاجار بـه  دولتمردان و عمال ديواني 

كشورهاي غربي، روسيه و عثماني اعزام شدند، با مشاهدة موسسات و مظاهر تمدن 
جديد در آن كشورها و مقايسه وضعيت كشور ايران بـا دنيـاي جديـد، بـا آرزوي     

از  هاي نوين زندگي هاي جديد و روش داشتن كشوري پيشرفته، به فكر اقتباس نظام
گيري نهادهاي جديـد سياسـي و اجتمـاعي     شاهان قاجار با شكل. اروپاييان افتادند

ناصـرالدين  . دانسـتند  مخالفت ورزيده و آن را خطري براي قدرت سياسي خود مي
شاه هم از هيچ اقدامي در جهت سركوب نخبگان و دولتمرداني هم چـون اميركبيـر   

ه قاجار بود كه حاكميـت اسـتبدادي   اصالحات تا زماني مورد تاييد شا. دريغ نكرد
آنها را به چالش نكشد و نگاه آنها به اصالحات در واقع چيزي جـز تقويـت نظـام    

بدين لحاظ اصالحات در دوره اميركبير و سپهساالر كه در پـي  . اشان نبود استبدادي
ايجاد اقتدار دولت مركزي ايران بودند، منتهي به افزايش كارآيي و قدرت حكومت 

هـاي   دي قاجار شد تا به مشاركت و توسـعه سياسـي منجـر شـود و تـالش     استبدا
دولتمردان اصالح طلب عصر ناصري نتوانست در قرن نوزدهم زمينه گذار ايران بـه  

بـدين ترتيـب اصـالحات    . محقق سازد» اصالحات از باال«دولت مدرن را با شيوه 
بوروكراتيك مـدرن  دولتمردان قاجار نتيجه عملكرد طبقات اجتماعي مستقل و نظام 

نبود، بلكه به عنوان برآيندي از نفوذ و تأثيرگذاري غرب به شكل ناقص بر سـاختار  
  .رفت سياسي ايران به شمار مي

اي در  از جمله موانع اساسي اصالحات دولتمـردان قاجـار، نفـوذ فرهنـگ عشـيره     
هـا  آن. ساختار قدرت بود كه در رأس آنان خاندان سلطنتي و منسوبين آنهـا بودنـد  
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داراي موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي ممتازي بودند كه از طريق يك ديوان سـاالري   
شد كه حكومت واليات را بـه عهـده داشـتند و از طريـق      پدرساالرانه حمايت مي

هاي وسيع و گرفتن ماليات به ثروتمندترين گروه جامعـه   ها و دهكده تصاحب زمين
ر جهت تقويت اقتـدار دولـت در   تحقق اصالحات د. سنتي ايران تبديل شده بودند

درجة اول مستلزم تغيير نظام پدرساالرانة انتصاب حكام واليـات، وضـع مقـررات    
هاي دربار بود كه بـا مخالفـت حكـام     گيرانه بر خزانه و كاهش هزينه دقيق و سخت

. شد واليات و خاندان سلطنتي و اكثريت مأموران مالياتي و مقامات اداري روبرو مي
ها، ناصرالدين شاه دو صدراعظم اصـالح طلـب خـود يعنـي      ن مخالفتدر برابر اي

از سوي ديگر اصالحات اميركبير هم . اميركبير را قرباني و سپهساالر را معزول كرد
سرانجام موج مخالفـت  . مانع جدي بر سر راه منابع كشورهاي روسيه و انگليس بود

  .با اميركبير شدت يافت و منجر به قتل امير شد
سالم كرماني معتقد بود كه در پنجاه سال سلطنت ناصرالدين شاه، ايران يك ناظم اال

قدم به سوي اصالحات پيش نرفت و پنجاه سال از بهترين لحظات جامعة ايراني به 
رايگان از دست رفت و هر كس را كه به دنبال ترقي و پيشرفت ايران بود، به قتـل  

ان سر جنباني كـه سـرش را بـا سـنگ     چنانچه نماند در اير«رساندند و به تعبير او 
آورد، فوراً  و هر يك از وزرا كه اندك قدرت و قوتي به دست مي» استبداد نكوفت

  ) 127/مقدمه:  1346كرماني ، . (كرد او را تضعيف مي
اصالح امور ايران بر اساس تحوالت دنياي جديد بـا منـافع، پادشـاهان قاجـار در     

صالحات را مغاير با حفظ چـارچوب منـافع   زماني كه ساختار قدرت، ا. تضاد بود
زيـرا الزمـه   . خود ارزيابي كند، آشكار است كه در برابر آن مقاومت خواهد كـرد 

شـد   اصالحات آن بود كه دامنه اقتدار و نظارت اجتماعي شاهان قاجار محدود مـي 
هايي از اصالحات بـود   توجه ناصرالدين شاه به آن بخش. رفت يا تماماً از دست مي

هايي هـم   آورد و بخش وجبات تقويت منافع مالي و سياسي شخص او را برميكه م
او نگران بود كـه نتوانـد سـرعت و    . تابيد وجه بر نمي چون قانون خواهي را به هيچ

شتاب ناشي از اصالحات را مهار كند و بيم آن داشت كه سلطنت و حكومت خود 
رفي بود كه به آزادي قلم و ناصرالدين شاه دشمن تعليم و معا) 5.(را از دست بدهد
بـه گفتـه احتشـام السـلطنه،     )  127/مقدمـه :  1346كرمـاني، .(شـد  افكار منتهي مي

ناصرالدين شاه مايل نبود آموزش به سبك اروپايي در ايران اشـاعه يابـد، چراكـه    
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احتشـام  . (سـواد اسـتوار اسـت    هاي بـي  معتقد بود پادشاهي او بر روي دوش توده
  )315-316:  1367السلطنه ، 

در گزارشي كه ناظم االسالم كرمـاني از نگـرش ناصـرالدين شـاه بـه اصـالحات       
داند كه اگر عزيزتـرين فرزنـدانش    اي مستبد مي دهد، ناصرالدين شاه را به اندازه مي

افتند و آنها را بـه خـاك سـياه     سخني از اصالحات در ميان آورند، از چشم او مي
به سوي اصـالحات راغـب بـود، از سـوي     كند كه هركسي كه  نشاند و بيان مي مي

  )6.(شود ناصرالدين شاه با خاك يكسان مي
ميرزا يحيي دولت آبـادي معتقـد بـود اگـر مالحظـات داخلـي و خـارجي نبـود،         

دولت . (گذاشت كرد و اثري از آن باقي نمي ناصرالدين شاه، دارالفنون را تعطيل مي
تـي بـا تـدريس يـك معلـم      تا جايي كه ناصرالدين شـاه ح ) 1/47: 1336آبادي ، 

فرانسوي خارج از دارالفنون به شدت به رياست دارالفنون جعفرقلي خان برخـورد  
خواهد كه به سفارتخانه فرانسه برود و به وزيـر مختـار فرانسـه     كند و از او مي مي

خواهد درس بدهد بيايد در  بگويد كه ما دارالفنون داريم اگر اين معلم فرانسوي مي
بـه  . شـود  س كند و سرانجام كالس اين معلم فرانسوي تعطيـل مـي  دارالفنون تدري

تحليل ميرزا يحيي دولت آبادي، اين اصرار ناصرالدين شاه تحديد معارف و نظارت 
بر دارالفنون و ممانعت او از كسب معارف خارج از نظارت او، به اين دليل بود كه 

در ميـان ايرانيـان   مبادا در ضمن تدريس زبان فرانسه از جمهوري كشـور فرانسـه   
  ) 48: همان . ( مذاكراتي به ميان آيد

  
  كشاكش روشنفكران با ساختار قدرت. 5
روشنفكران ايراني گروه اجتماعي جديدي بودند كه در عصر ناصري  در چالش با  

ساختار قدرت كه ويژگي عمده و اصلي آن خودكامگي بود، بيشتر دغدغه قانون و 
آنان به حق الهـي پادشـاهان   . مشروطه را داشتندحقوق اساسي و استقرار حكومت 

روشنفكران ايراني يكي از موانع مهم ايجاد تغييرات اساسي . قاجار اعتقادي نداشتند
در ساختارهاي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و ديني  جامعـه ايرانـي را ، سـاختار    

  . قدت مي دانستند
دنياي جديد، و با ورود مفاهيمي  در زمان ناصرالدين شاه، اقتدار ايلي در مواجهه با

دچار تزتـزل شـد و مفـاهيمي از    ... چون قانون، حقوق شهروندي، آزاديخواهي هم
فرهنگ سياسي سنتي ايران هم چـون آمريـت و اطاعـت، قداسـت قـدرت و نقـد       
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از سوي روشنفكران ايراني به چالش گرفته شـد و شـاه قاجـار كـه در     ... ناپذيري 
ترين منصب قدرت سياسي بـود، مـورد انتقـادات     عالي فرهنگ سياسي ايران داراي

  .  پرواي روشنفكران قرار گرفت سريع و بي
شان در ايجاد اصالحات و درك رابطه  خواني فكري ا تجار و روشنفكران به دليل هم

روشـنفكران ضـرورت   . مهم توسعه اقتصادي و سياسي، به يكديگر نزديـك شـدند  
فرهنگي و اقتصادي دريافته بودند و به دنبـال   ايجاد تحول سياسي را براي تغييرات

آنان با مقايسه جامعه ايران با جوامع غربي . روشنگري و اصالحات سياسي برآمدند
ها با توجه بـه   اين روشنگري. به بررسي علل عقب ماندگي جامعه ايران رو آوردند

فكران تحوالت اقتصادي در ايران و پيوند آن با تحوالت اجتماعي و سياسي، روشـن 
را به تجار بزرگ نزديك ساخت و اين دو گروه در پـي اسـتقالل اقتصـادي ايـران     

توان به روابط نزديـك و   از جمله مي)  53-54:  1384ترابي فارساني ، . ( برآمدند
در اين ديـدارها  )7.(صميمانه سيد جمال الدين اسدآبادي و امين الضرب اشاره كرد

ي سـيد جمـال در بـاب قـانون، آزادي فكـر،      امين الضرب و تجار با انديشه و آرا
اصالح امور مسلمين، قطع دست بيگانگان از اقتصاد كشور و مبارزه بـا اسـتعمار و   

امين الضرب در مسكو بـه راهنمـايي   )  59:  1387رهبري ، . ( استبداد آشنا شدند 
هـايي چـون توليـد     كارخانـه . هاي روسيه بازديد كرد سيد جمال الدين از كارخانه

آهن سازي، سيد جمـال در پـي آن    وت، چيت، كارخانه ذوب آهن، جاده و راهماه
او تالش داشت كه تجـار  . بود كه امين الضرب را با صنعت روسيه بيشتر آشنا كند

ايراني را با دستاوردهاي تمدني غرب و مدرنيزاسيون آشنا كنـد و آنـان را جهـت    
مين الضرب در مسكو با دو ا)  203:  1379مهدوي ، . ( سرمايه گذاري ترغيب كند

هاي ميرزا محمدعلي و ميرزا محمدحسين آشنا شـد كـه از متخصصـان     برادر به نام
امـين الضـرب از آنـان    . ايراني بودند كه در بخش راه سازي در روسيه فعال بودند

كنند و  كند و آنها امتناع مي آهن و بازگشت آنها به ايران دعوت مي براي ساختن راه
كنند كه به دليل فقدان قانون و به تبع آن امنيـت، تضـميني    اشاره مي به نكته مهمي

امين الضرب هـم در داخـل ايـران از    )  همان . ( براي سرمايه گذاري وجود ندارد
سوي كساني هم چون ميرزا ملكم خان به ضرورت قانون خواهي آشنا بود و تجـار  

هـاي كـالن    سرمايه گذاري ايراني نيز به اين نكته پي برده بودند كه حضور آنها در
جهت نوسازي ايران همانند عزم امين الضـرب بـراي احـداث راه آهـن، مسـتلزم      
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استقرار قانون نيز مستلزم تحـوالتي مهـم در سـاختار قـدرت     . استقرار قانون است
  . است

  
  كشاكش تجار با ساختار قدرت.6

ترين طبقـات  در ساختار اقتصادي قاجاريه، تجار در شمار نيرومندترين و ثروتمنـد 
رشد شتابان تجارت خارجي و برخورد فزايندة تجـار  . اجتماعي جامعة ايران بودند

ايراني با غرب و سفرهاي خارجي باعث شد كه آنان زودتر از ديگر اقشار و طبقات 
؛  106-107:  1359اشـرف ،  ) ( 8.(اتماعي با دستاوردهاي تمدن غرب آشنا شوند

ن با روشنفكران ايراني موجب آگاهي آنها از جايگاه آشنايي آنا)  100: كاتوزيان ،  
اشان شد و به منافع طبقاتي خود در برابر حكومـت خودكامـه قاجـار پـي       طبقاتي
اين آگاهي باعث افزايش قدرت سياسي، اجتماعي )  131:  1359اشرف ، . ( بردند 

ـ   ل يـك  و اقتصادي و منزلت اجتماعي آنها در جامعة ايراني شد و سرانجام بـه دلي
رشته تحوالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه حاصل واگذاري امتيازات از سوي 
حكومت به كشورهاي استعمارگر روس و انگليس بود و همين طور تبعيضاتي كـه  

كرد، و همين طور آگاهي آنـان از   حكومت ميان تجار ايران و تجار غربي اعمال مي
در اقتصـاد و آزادي مالكيـت   ليبراليسم اقتصادي به معنـاي عـدم دخالـت دولـت     

و باعـث  . تجار به جرياني مقابل حكومت قاجار قرار گيرنـد  . خصوصي، منجر شد
هاي سياسي و اقتصادي هم چون نهضت تنبـاكو   گيري و نقشي مؤثر در جنبش شكل

  .و نهضت مشروطيت برآيند
 طبقه تجار هم چون ساير طبقات در جامعه ايران عصر قاجار در ساختار قدرت، نه

تنها مستقل از حكومت نبود بلكه كامالً وابسته به حكومت بـود و قـدرت سياسـي    
بدين لحاظ حكومـت،  . گذاشت مجالي براي رشد طبقات اجتماعي مستقل باقي نمي

اي از جمله تجار نبود بلكه اين طبقات تحت سلطه حكومت قـرار   نماينده هيچ طبقه
اين گونه . بر دولت حقوقي نداشتندداشتند و به اين ترتيب هيچ يك از طبقات در برا

بود كه تجار جهت دستيابي استقالل طبقاتي خود راهي جز ايستادگي و مقاومت در 
  .برابر ساختار قدرت از خود نداشتند

از سوي ديگر ساختار قدرت و در رأس آن ناصرالدين شاه با فروش منابع داخلـي  
از سـلطنت آقـا   . قه تجار بودكشور به بيگانگان در پي استقالل اقتصادي خود از طب

كـه خبـري از   ) تـا پايـان صـدارت اميركبيـر    (محمدخان تا دوره ناصرالدين شـاه  
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تجار به خاطر داشـتن نقـدينگي بـاال    . واگذاري امتيازات اقتصادي به بيگانگان نبود
همواره در نزد مقامات حكومتي نفوذ قابل توجهي داشتند و مـورد احتـرام شـاه و    

گوبينـو  . ( آمدند هاي شديد مالي به كمك حكومت برمي در بحراندرباريان بودند و 
توان از قرض عباس ميرزا از تجـار پـس از    به عنوان نمونه مي)    30-31: ، بي تا 

يا از آنجايي كه حكومـت شـهرها در ازاي وجـه نقـد     . ها نام برد شكست از روس
براي خريـد آن را از   شد حكام، پيش از احراز مقام ديواني، نقدينه الزم فروخته مي
هاي حكومت يا ديون معوقـه   در مواردي هم براي پرداخت ماليات. گرفتند تجار مي

كشـاكش تجـار بـا سـاختار     )  4/17:  1344سپهر ، . ( شد از تجار كمك گرفته مي
قدرت پس از پيروزي انقالب مشروطه، باعث شد تا تجار قدرت سياسـي خـود را   

نمايندگي مجلس اول به يك طبقه سياسي تبديل  بدست آورند و با به دست آوردن
  ) 12:  1387رهبري ، . ( شوند

هاي روشنفكران و تجار مبني بر رشد اقتصاد ملي در برابر  از سوي ديگر با دغدغه  
هاي استعمارگر غرب قـرار   امتيازات اقتصادي كه حكومت قاجار در انحصار دولت

و افزايش ورود كاالهاي فرنگي به ايـران و در  )   89:  1322تيموري ، . ( داده بود
بود، موجب آن شد ) 9(هاي غلط گمركي تپي آن زوال صنايع ملي كه نتيجه سياس

نخست بـه  . كه تجار در دو جبهه يكي استبداد و ديگري استعمار وارد پيكار شوند
دنبال ايجاد مجلس وكالي تجار در تهـران و شـهرهاي بـزرگ برآمدنـد و بعـدها      
حركت آنان در نهضت تنباكو اوج گرفت و سپس در نهضت مشروطيت بـه كمـال   

  .خود رسيد
هاي استعماري در ابتدا متوجه منافع صرفاً سياسي بود و سپس با  جه قدرتكانون تو

پيدايش و گسترش بازار جهاني در اواخر سدة سيزدهم هجري، منافع اقتصادي هـم  
رونق تجارت خـارجي از  . در كنار منافع سياسي مورد توجه خاص انان قرار گرفت

غـرب و وابسـتگي    صادرات مواد خام و واردات محصوالت صنايع در حال رشـد 
اما افـزايش رفـت و آمـد    . گرفت المللي نشأت مي بازارهاي داخلي به بازارهاي بين

تجار خارجي و ارتباط گستردة تجاري ميـان تجـار ايرانـي و تجـار خـارجي، بـه       
وابستگي تجار ايراني به مؤسسات تجارتي غرب انجاميد و بـه گفتـه حـاج سـياح     

چنـان  )  472:  1359سياح ، ( » متاع وطن تجارت هم شد داللي خارجه نه ترويج«
چه ميرزا علي جناب اشاره مي دارد كه سياست گمركـي تبعـيض آميـز حكومـت     
قاجار بر روي تجار ايران در برابر تجار فرنگي، باعث شد كه بـراي تجـار ايرانـي    
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خريد و فروش اجناس تجار اروپايي از منفعت و سود بيشتري برخوردار باشـد تـا   
هـاي اروپـا كردنـد و تجـار      ر اصفهان خـود را نماينـده تجارتخانـه   جايي كه تجا

كردنـد و   هاي اروپايي خريداري مي اصفهاني، اجناس را به طور عمده از تجارتخانه
)  96:  1359؛ اشرف ،  118:  1303جناب ، . ( فروختند به تدريج به كسبة بازار مي

نامد كه دشمنان وطـن خـود    ياي، اين تجار را مزدوران فرنگ م العابدين مراغه زين
اعتماد السلطنه نيز در ضمن بيان حوادث )  163-164:  1344مراغه اي ، . ( هستند 

رواج تام و شياع عـام  «و وقايع سلطنت ناصرالدين شاه به اين موضوع تحت عنوان 
حـاج  )  1/118:  1374اعتماد السلطنه ، . ( اشاره دارد » مال التجارة فرنگ در ايران

رباره آثار و نتايج نامطلوب رونق و رواج كاالهاي فرنگي معتقد بود كـه در  سياح د
. ( مدت زمان كوتاهي صنايع ايران نابود و اهل ايران پريشان و گرسنه خواهند شـد 

بر اثر رواج كاالهاي فرنگي و به خصوص منسـوجات  )  210-211:  1359سياح ، 
هرهاي صـنعتي مركـزي   غني، صنايع نساجي كشور و به خصوص صنايع نساجي ش

؛  91-92:  1359اشـرف ،  . ( كشور يعني اصفهان، كاشان و يزد رو بـه زوال نهـاد  
  ) 125:  1356فالندن ، 

بنابراين موانع تاريخي رشد سرمايه داري جديد و نوين صنعتي و مردم سـاالري در  
ة هاي ديگر توليد و سلط ايران، حاصل تداخل و تزاحم شيوه توليد عشايري با شيوه

ايالت و عشاير بر اجتماعات شهري و روستايي است و از سوي ديگر حاصل موانع 
خارجي رشد سرمايه داري از وضـعيت نيمـه اسـتعماري و تحـوالت اقتصـادي و      

  ) 126:  1359اشرف، . ( باشد سياسي جامعه ايراني در شرايط سلطة استعماري مي
  
 مجلس وكالي تجار.7

ق وزارت .ه 1289خـان مشـيرالدوله در سـال    در زمان صدارت ميـرزا حسـين       
دار حمايت از منافع تجار و دفاع از حقـوق   تجارت و فالحت تأسيس شد كه عهده

آنان در برابر تعديات عمال ديواني و فراهم كردن اسباب رشد و توسـعة مبـادالت   
هاي ديـواني   اما در عمل اين وزارتخانه مانند ديگر دستگاه. بازرگاني در كشور بود

ال     آن زمان ابزاري شد براي سركيسه كردن تجار و بهانه اي شد بـراي مـداخل عمـ
ظل السلطان و كامران ميرزا و امين السـلطان  كـه تقريبـاً سـه     هم چون ) 10(ديواني

چهارم اياالت و واليـات را در اختيـار دارنـد و نماينـدگان وزارت تجـارت را راه      
  ) 169، 102-103:  1325ملك آراء ، (دادند  نمي
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رسـد   عرايض مكرر تجار و اعتراضات آنان به ياري امين الضرب به گوش شاه مي 
و ناصرالدين شاه، نصيرالدوله را از وزارت تجارت بر كنار كرد و طي دستخطي در 

آدميت ، . (هجري فرمان تشكيل مجلس وكالي تجار را صادر نمود 1301ماه شوال 
الي تجار بيانگر حفظ و تأمين منـافع  مفاد اساسنامه مجلس وك)  311-310:  1356

و اسـتعمار و  ) ساختار قـدرت (هاي استبدادي  طبقاتي تجار با محدود كردن قدرت
  .باشد هاي حكام واليات عليه تجار، مي فقدان نظام ديواني مناسب و خشونت

مجلس وكالي تجار اولين تشكيالتي بود كه تقاضاهاي سياسـي يـك گـروه مهـم     
امـا  . كـرد  آن از بين خودشان انتخاب شده بود، منعكس مي اقتصادي را كه اعضاي

هاي امين الضرب اين تشكيالت تأثير چنـداني نداشـت چـرا كـه      برخالف كوشش
بديهي است كه تشكيل مجلس وكالي تجار با اختيـاراتي كـه تجـار خواسـتار آن     

ني بودند با توجه به ساختار قدرت در ايران، سبب تحديد اقتدار حكام و عمال ديوا
و حكام شرع و عرف و نيز باعث از بين رفتن يكي از راههاي عمدة مـداخل آنـان   

رو اكثر حكام اياالت و واليات و حكام شرع بـه مبـارزه بـا مجلـس      از اين. شد مي
ها خودداري نكردند از وزيران كـامران   وكالي تجار برخاستند و از انواع كارشكني

تجارت و صدر اعظـم و از حكـام واليـات    ميرزا نايب السلطنه و مخبرالدوله وزير 
نايب السلطنه، ظل السلطان، آصف الدوله و مؤتمن السلطنه با مجلس وكالي تجـار  

سرانجام توانستند در جهـت منـافع خـود،    )  362-363: همان .(كردند مخالفت مي
مجلس وكالي تجار را هم چون دستگاهي ديواني زير نفـوذ و سـيطره خـود قـرار     

گيري منافع طبقاتي تجار به صـورت نهـادي سياسـي، اقتصـادي و      دهند و از شكل
بدين ترتيب مجلس وكالي تجار . اجتماعي از ساختار قدرت جلوگيري بعمل آورند

ايران نخستين تشكل اقتصادي با خصلت سياسي بود كه قبل از مشـروطه از سـوي   
و همـت   نمايندگان برگزيده و منتخب يكي از طبقات اجتماعي، با تالش و ابتكـار 

  ) 369: همان . (خودشان، در درون نظام حاكم بوجود آمد
  
  
  گيري   نتيجه.7
با توجه به ويژگيهاي پاتريمونياليسم و استبداد ايراني ، خودكامگي مشخصه بارز    

قدرت شاه ، متكي به هـيچ طبقـه اجتمـاعي    . ساختار قدرت در عصر ناصري است
گرفـت و ايـن خـود باعـث  تـداوم      نبود و مباني قدرت خود را از جامعـه نمـي   
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هيچ گاه طبقه مستقل و واجد مصـونيت و حقـوقي كـه    .خودكامگي قدرت مي شد
بتواند از لحاظ قانون محدوديتي در مقابل قدرت پادشاه ايجاد كند ،مجال پيـدايش  

  .نيافت 
اگرچه عصرناصري دوره گذار از نظام سياسي ايلي و ديوان ساالري سـنتي بـه       

اما سـاختار قـدرت در عصـر قاجـار در     . نظام سلطنتي و ديوان ساالري مدرن بود
رويكرد خود به اصالحات توجهش به آن بخش هايي از اصالحات بود كه موجـب  

هم چون قانون خـواهي  تقويت منافع مالي و سياسي را در بر داشت و بخش هايي 
ناصر الدين شاه نيز علي رغم آشنايي با تمدن غرب و . را به هيچ وجه بر نمي تابيد 

ضرورت اصالحات ، در صدد استحكام ساختار قدرتي بود كه در رأس هرم خـود  
او قرار داشت و از اصالحات در جهت تقويت حكومت استبدادي خـود و تمركـز   

در اين راستا اصالحات دوره ناصري . هره گرفت گرايي و تشكيل دولت خودكامه ب
، زير بنايي يا به عبارت دقيق تر ، ساختاري نبود و تنها موجـب گسـترش صـوري    
دستگاه اداري دولت يا تورم ديوان ساالري گشت و از آنجايي كه حكومـت ايـران   
در عصر قاجار متكي به وجود يك سازمان وسيع و متمركز اداري با تمركز قـدرت  

دولت نيز نتوانست . سي و اقتصادي در دست شاهان خود كامه و استبدادي بود سيا
  . از دربار جدا شود و دولت مدرن شكل گيرد

تبين و فهم از تجدد در ايران و تبين عملكرد روشنفكران و تجـار و روحـانيون        
اصالح طلب و تاثير آنان در شكل گيري جنبش هـاي تنبـاكو و مشـروطه ، بـدون     

اين جنبش ها را . ساختار قدرت در ايران عصر ناصري ، مشكل خواهد بود  بررسي
به طوري كه . درواقع مي توان نقطه آغاز چالش با ساختار قدرت در ايران دانست 

دولت پاتريمونيال قاجار كه در متن تجربه اجتماعي مردم ايران مبتني بر مشروعيت 
روشـنفكران بـا مفـاهيم جديـد و     سنتي بود تنها در اواخر قرن نوزدهم وقتـي كـه   

و ازآنجايي .ديدگاههاي غربي مانند حكومت قانون آشناشدند ، به چالش كشيده شد
كه نظام اقتصادي ايران متكي به وجود يك سازمان وسيع و متمركز اداري با تمركز 
. قدرت سياسي و اقتصادي در دسـت شـاهان خودكامـه و اسـتبدادي قاجـار بـود      

گـردد   اندگي سياسي، اقتصادي ايران به ساختار قدرت باز ميبنابراين ريشه عقب م
روشنفكران ايراني در عصر ناصري . هاي مطلقه و خودكامه است كه وجود حكومت

در پي آن بود كه نظام سياسي و نظام اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه ايرانـي  
  .بخشند را از ساختار قدرت كه در رأس آن ناصرالدين شاه قرار داشت رهايي
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   نوشت پي
. فرهنگ سياسي ايرانيان نتيجه ساختارهاي سياسي و اقتصـادي در تـاريخ ايـران اسـت     .1

  .هاي سياسي است فرهنگ سياسي فراتر از نظام سياسي است و تداوم آن بيشتر از نظام
بعد از رؤساي ايل قاجار، ساير قبايل در ساختار قدرت نقش داشـتند خاصـه افسـران    . 2

تـوان بـه    از جمله قبايل در اين دوره مـي . شدند رؤساي قبايل انتخاب مي نظامي كه از
گوزلوهـا،   ها، افشارها، قره ها، كردها، بلوچ ها، قشقايي قبايل بزرگ ايراني مانند بختياري

  )216: 1387زونيس، (: ها اشاره داشت ها و تركمن عرب
نيمة دوم قرن سيزدهم هجري به ويژه پس از سلطنت رسيدن ناصرالدين شاه، بـه دنبـال    از

شورش رهبران طوايف عليه دولت مركزي به خصوص پس از محاصره هرات در زمان 
محمدشاه و تحريك طوايف از سوي انگليس، سياست داخلي دولت مركزي بر اين شد 

رأس ايل، طي حكم شاه يك نفر ايلخان كه به منظور ايجاد اتحاد در ميان طوايف، در 
كه باالترين مقام ايل بود، منصوب شد و او در برقراري نظم ايلي و اخـذ ماليـات بـه    

كه در آغاز سـلطنت   شد چنان طور منظم و در تهيه سرباز و سپاه به حكومت متعهد مي
ري براي نخستين بار حكم ايلخاني حسين قلي بختيـا . ق 1256ناصرالدين شاه در سال 

بعد از ايلخان مقام ايل بيگ كه همانند معاون يـا دسـتيار او عمـل    . را شاه صادر كرد
ايلخانـان بـر يـك قبيلـه     . شـد  كرد، دو منصب مهم در جامعة ايلي محسـوب مـي   مي

فرمانروايي داشتند و مقام ايلخاني تنها مقام اجتماعي بود كه جـامع كليـه اقتـدارات و    
بـراي اطـالع بيشـتر از    ) 230،  228: 1 385و رهرام ،  . ( اختيارات مطلق را دارا بود

  ) 336-322/ 2: 1362كرزن، : (جمعيت ايالت و عشاير ايران رجوع كنيد به
گونه كه اعتمادالسلطنه اشاره دارد، شاه و حرمسراي وي و  منظور از خانواده سلطنتي آن . 3

 /1: 1374السـلطنه، اعتماد . (رؤساي ايل قاجارند كه نبض حكومت را در دست داشتند
328 (  

برادر ناصرالدين شاه هم به اين موضوع اشاره كرده است كـه او   ءآرا لكعباس ميرزا م. 4
نيز در قابل پذيرفتن وزارت تجارت مجبور شده است كه ده هزار تومان به ناصرالدين 

 1325، ء آرا لكم(. پيشكش دهد) امين السلطان(شاه و يك هزار تومان به صدر اعظم 
 :102(  

پلمات آلماني در گزارشي از ايران به نگراني شاه از وضع سياسي مملكت در آسـتانة  يد. 5
وضع ايران در عصـر ناصـرالدين   «سروش تجلي بخش، : كند سفرش به اروپا اشاره مي

  .632-625 /9-8ش: ، آينده، س نهم»شاه از چشم يك ديپلمات آلماني
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ظريه ناظم االسـالم كرمـاني در مـورد اصـالح     اين ن)  128/ مقدمه : 1346، كرماني . (  6
طلباني هم چون ميرزا حسين خان مشيرالدوله، ميرزا ملكم خان و ميرزا علي خان امين 

  .الدوله صادق نيست
امين الضرب ميزبان سيد جمال در تهران بود و هنگامي كه سيد جمال در روسيه اقامت .  7

 : 1379، ؛ مهـدوي  27:  1358كـدي،  : ( فرسـتاد  امين الضرب براي او پول مي. داشت
240 (  

ترجمه شد و در بازار اختر در روزنامه . ق 1294از جمله قانون اساسي عثماني به سال . 8
هاي تجـاري   بازرگاناني كه با روسيه و عثماني همكاري. گشت تبريز دست به دست مي

دي ايـران بـه   شدند و درباره وابستگي اقتصـا  از اوضاع آن كشورها با خبر مي ،داشتند
  ) 36: 1383بهنام ، ( .پرداختند بحث و مذاكره مي

درصد قيمـت   5تبعيض داخلي كه تجار را متضرر كرد، اين بود كه تجار خارجي فقط . 9
پرداختند  و از ماليات گمرك داخلي معاف بودند در حـالي   جنس را حق گمرك را مي

بلكه مجبور . پرداختند كشور را ميكه تجار ايراني نه تنها ماليات ورود كاالها به داخل 
به پرداخت عوارض راهداي و عوارض ديگر در شهرهايي بودند كه جنس از آنها عبور 

پرداخت،  درصد پول مي 22تا  14در نتيجه در مقابل كااليي كه تجار ايراني . كردند مي
  ) 7/254:  1384پيتر ، (  .پرداخت درصد پول مي 5تجار خارجي فقط 

  ) 39:  1356، آدميت( هاي امين الضرب به نقل از  عريضهپرونده  .10
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