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 شورای دربار؛ نخستین

  ای نو در تاریخ نهادهای حقوق عمومی ایرانتجربه

 *فردین مرادخانی

 **امین امینی
 89/80/9315: تاریخ پذیر                      81/84/9315: تاریخ دریافت

 چکیده
دین شاه به دالیل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تان داد کاه اگرچاه    ناصرال

یکا، از ایان   . ساز تحوالت مهم، در مینده و انقکب مشاروطیت شادند  اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه
-بعاد از زمیناه  وقایع، انحکل مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که 

برداری ناقص، از نمونة انگلیسا،  های فراوان منجر به صدور فرمان، شد که سلطان را بر من داشت تا کپ،
را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خااطر عللا، همچاون ممااده     

راه، کارگزاران، اصکحات ناصری متوقاف شاد و   نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم هم
 کاه  ناصاری  اصکحات. ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت

ا که هماان تحدیاد قادرت     مقصود به رسیدن برای ایوسیله دربار انجامید شورای تشکیل در من برهه به
نکرد و همچنان قادرت   ایفا زیادی نقش عموم، حقوق گستر  رکه د هرچند ممد وم، حساب است ا به 

توان این حرکت شاه را فصل، نو در حقاوق  شک م،ب، امّا مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت
های ایرانیاان در خصاوص تأسایس    توان این حادثه را یک، از نخستین تجربهعموم، به حساب مورد و م،
ق عماوم،، یعنا، کابیناه و هیاأت دولات تلقا، کارد کاه بعادها در انقاکب           یک، از نهادهای مهم حقاو 
 .مشروطیت به بار نشست

 .شورا، دربار، تحدید، قدرت: واژگان کلیدی
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 مقدمه
تاریخ حقوق عموم، نیازمند مطالعه نهادها و مفاهیم، است که این دانش را شاکل   ةمطالع
ت وزیاران اسات کاه    أکابینه یا هیا  نهاد ،یک، از نهادهای مهم در حقوق عموم،. دهندم،

البتاه  . باشندول م،ؤپردازند و در برابر شخص شاه مسامور کشور م، ةمستقل از شاه به ادار
کاه در برابار پارلماان    بلر تاریخ، خود تکامل یافت و دیگر نه در برابر شاه این نهاد در تطوّ

ت وزیاران در  أاد هیا سایس نها  أکوشش، است در تاریخ تکوین و ت نوشتار،این . ول شدؤمس
های پاس از  ایران که نخستین بار در عصر ناصری پدیدار شد و راه را بر روی تحوالت دهه

ول ؤت دولت منتخب و مسا أخود گشود که سرانجام در انقکب مشروطیت ایران صاحب هی
 .گردیددر مقابل نمایندگان مردم 

اختیاار تماام   ( لساتان باه خصاوص در انگ  ) در اروپا ،د و نهضت مشروطیتبا شروع تجدّ
. بیشتر جایگاه تشریفات، به خاود گرفات   ،سلطنت به مرور از پادشاه گرفته شد و امور کشور

باا برخا، از    ناد، با تجدد مواجاه شاده بود   ،روسدر برابر ایرانیان که پس از دو جنگ ناکام 
ی قباول  مشنا شده و پادشاه را در تنگنا «تحدید قدرت پادشاه»مفاهیم جدید از جمله نظریه 

با اغمااض از دوران  ا رویاروی،  این مغاز  ةا نقطامّ. العنان خود قرار دادندتحدید قدرت مطلق
عصار  »اسات کاه باه     ناصرالدین شااه نیم قرن سلطنت ا   مقامقائمو اقدامات  فتحعل، شاه

او از جهت مشانای، جادی و گساتر  رابطاه باا غارب و        ةزمان. باشدمعروف م، «ناصری
روی  ،در ایان دوران . از اهمیت زیادی برخاوردار اسات   ،فرودهای گوناگونهمچنین فراز و 

هاای متفااوت و گااه متضااد، اصاکحات و      ها و کارگزاران، با اندیشاه کارممدن صدر اعظم
هاای  مکتوباات و اندیشاه   ةتحوالت در نظام سیاس، و اقتصادی از باال باه پاایین و ترجما   

و نهادهاای حقاوق عماوم، در ایاران کماک      هستیم که در تکوین مفاهیم را شاهد غرب، 
 امیرکبیار عزل  ةدوران بیست سال ،به درست، تا جای، که یک، از نویسندگان. شایان، کردند

 9680تاا   9685 هاای و ساال 9کناد را به سه قسمت تقسیم م، سپهساالرتا روی کار ممدن 
مهما، در ایان   اتفاقاات   .(97ص، 9316، مدمیات )نامدخواه، شاه م،ترق،های سالرا قمری 

                                                        
 ؛9685 محارم  تاا  9670 صدارت اعتماد الدوله نوری، از محارم : فترت هفت ساله -9: این سه قسمت عبارتند از. 9

بحاران سیاسا، و اقتصاادی، از    : بحران ده ساله -3؛ 9680تا  9685ک  ناتمام، از ت: خواه، سه سالهترق، -6
 .9608تا  9680
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هاای  تاوان باه نگاار  رسااله    ها از منظر تاریخ حقوق عموم، ر  داده است کاه ما،  سال
اصاکح   و3تشکیل دیاوان مظاالم  6،خانه عامهتحایجاد مصل9،سیاس،، تشکیل شورای دولت

 .ای استکدام نیازمند مقاالت جداگانه خانه اشاره کرد که بررس، هردیوان
میارزا  ة باه صادارت هفات ساال    ، صدر اعظمعزل مان فربا صدور ق 9685شاه در سال 
را باه  ا و باه ناوع، قادرت     ا ، کشاور   یا ولیت امور اجراؤدهد و مسپایان م، مقاخان نوری

ا نکته حائز اهمیت از منظار  امّ. کندتفویض م، «شورای دربار»سیس به نام أت، جدید التأهی
سایس شاورای،   أارت و ت، مقاام صاد  بلکه انحکل کلّا  نورینه عزل  ،تاریخ حقوق عموم،

محتوای فرمان سرشار از نکات، اسات   ،همچنین. است که در ایران مسبوق به سابقه نیست
 4.که در تاریخ حقوق عموم، از اهمیت فراوان، برخوردار است

سیس شاورای  أت)میا این فرمان پرسش است که به این دادن در پ، پاسخ  ،این پژوهش
گستر  و تکوین حقوق عموم، کمکا، کارده باشاد و     توانست در ،و فرامین جانب،( دربار

، هاای باوم، و ملّا   تاز دل سنّ ،این شورا میاو  چه نکات مهم، در این فرمان نهفته است؟
 که تقلید ناقص، از نمونه غرب، است؟ ایران، استخراج شده بود یا این

 انحالل صدارت .9
دهاد  مقام صدر اعظم بکعزل م، ، شاه قاجار به اومیرزا مقاخاندر چند سال منته، به عزل 

نیاز  او و  (461ص ،9303 ،امانات )ساپارد و اختیار کلیه امور کشاوری و لشاکری را باه او ما،    
 ؛ساازد و مخالفین را از کار برکنار م،گمارد م، تمام، مناصبخود را بر فرزندان و نزدیکان 

ساقوط   ةو او در مساتان  گردیدهاعظم متزلزل  مید مقام صدرمسائل، که بعدها پدید م،با ا امّ
شکست هرات و نیز مرگ مشکو  ولیعهد اسات کاه ملکاه     ،که از جمله منها گیردقرار م،

-ما،  استعفاناگزیر به  نوریدر پ، بروز این حوادا، . دهددربار را نیز به مخالفین پیوند م،

فا،  اختیار جان و مارگ، ن »شود که م،نوشته دستخط، مجدداً  از سوی شاه جوانشود امّا 

                                                        
 .ساختندابت، را م،ثت أولیت مشتر  داشتند و نه رئیس و سرپرست، و نه هیؤای از وزیران که نه مسمجموعه. 9

کادام از عقاکی    دند و در عین حال هراعضایش منتخب دولت بو که انددولت، نیز نامیده ةمن را مشورتخان بعضاً. 6
 .رسید به من مجلس عرضه داردخاطر  م،ه در اصکح امور مملکت ب ای کهملت مزاد بود هر تدبیر و نقشه

 .عدلیه. 3

 .پذیر  به وجود ممدن خلل در کارها در صورت تجمیع قدرت استعبارت از ا هاهم من. 4
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بلد، حبس، عزل و نصب کلیه رعایای ایران و اعطاای اقتادار کامال باه او در تماام دوایار       
ت دقیاق  هناوز نیّا  این در حال، است کاه   .(449ص ،9303، امانت)«دهددیوان، و دین، را م،

شاه با این کار قصد اتماام حجات باا صادر      ا احتماالًشاه در این فرمان مشخص نیست، امّ
ساوهانک و در   ةروز بعاد در در  45 ،غام صادور ایان دساتخط    رعل، و اعظم را داشته است

 دینماتن فرماان با    .کناد ، شاه در فرمان، او را از این مقام عزل ما، امیرکبیرسالگرد مرگ 
ایاد و  چون شما جمیع امورات دولت، را به عهده خود گرفته! جناب صدر اعظم» :است شرح

یاک شاخص شاما از عهاده     ة لوم شد قاو دادید، معاحدی را شریک و سهیم خود قرار نم،
کام اماورات دولات    ها و خطاها اتفاق افتاد و کمجمیع خدمات ما برنیامد و در این بین خبط

شوید که ما در این حالت مجباور باشایم و   معوق ماند و شما البته در دولتخواه، راض، نم،
 .(9396ص، 6، ج9378 ،اعتماد السلطنه)«... امورات را غیر منظم مکحظه فرمائیم

تواناد  که یک نفار نما،   از جمله این ؛کندشاه در این فرمان به چند نکته مهم اشاره م،
زیارا   تاازگ، داشات؛   ،خنچنین سا  در ایرانو  جمیع امورات دولت، را در دست داشته باشد

 ةوزیاری کااردان هما    گونه بود که معموالًت وزارت در ایران اینو سنّ میرزا مقاخاناسکف 
که شاه در این فرماان   این .ولیت داشتؤگرفت و فقط در برابر شاه مسدر اختیار م،امور را 
دهاد کاه   داده است، نشاان ما،  احدی را در کارها دخالت نم، ،کند که صدراعظماشاره م،

بوی، از تحوالت جدید در مغرب زمین به مشام او رسیده بود و به این نکته پا، بارده باود    
در من نه امور دولت معاوق  ا   شاه ةبه گفتا   امان، جدید است کهکه روزگار جدید نیازمند س

 .بماند و نه امورات غیر منظم باشد

در ظهاور   باعث شد که شاه برای نخستین بار به فکار ایجااد نهاادی ناو     یا چه چیزامّ
 صدارت را براندازد؟ دارریشهنهاد ایران بیفتد و 
در روزهاای  ( وقت انگلساتان در ایاران   وزیر مختار) موریکه مید بر م،موجود از اسناد 

 شاه با گکیه از وضاعیت صادر   ،در این دیدار و کندبا شاه مکقات، م، نوریپایان، صدارت 
دهاد کاه   او نیز به شااه پیشانهاد ما،   . خواهدمشورت م، موریاز  ،اعظم و نابسامان، امور

هرچناد   ؛ول باشندؤه مسدر مقابل شا و وزرای، را منصوب نماید که مستقیماً اصدارت را ملغ
ایان  . منها باشاد  کنندههماهنگ تا معتقد است که یک نفر را به رئیس الوزرای، انتخاب کند

ت وزیرانا،  أهیا در من انگلستان بود که یعن، همان سیستم کشور متبوع او  ،موریپیشنهاد 
لبخناد زد   شاه»: گویدم، موری. ول بودندؤعهده داشتند و در برابر شاه مس بررا امور کشور 
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و گفات کاه توصایه ماان بسایار معقاول اسات و تصاامیم کامال دارد کاه من را باه اجاارا          
 .(470، ص9303، امانت)«گذارد

 ةکتابچا » خصوصااً  ،ملکم خاان نااظم الدولاه   های رسد که رسالهبه نظر م، ،همچنین 
ثر از أکاه متا  ا نوشاته شاده اسات نیاز در ایان ساال        هاا  سالفاصله همان  که در «غیب،
در من  خاان  ملکام و با توجه به نفوذی کاه   باشد رسیدهدر ایران به چاپ ا    ستان استانگل

شرح عیوب و عاکج  » ةرسال. پوش، کردتوان از این امر چشمزمان بر شاه قاجار داشت نم،
به لزوم تشاکیل  در من وشته شده است که نویسنده ننیز در همین فاصله  «نواقص مملکت،

 .(46، ص9316 ،دمیتم)کنداشاره م، «ورای مل،الش دار»یا  «مجلس کنکا »

از ساوی شااه    ،ی و نامنظم شادن اماور   ت استبداد ربه علّ نوری ،طور که گذشتهمان
هر انساان،  ؛ چراکه منتسب به بریتانیا دانسترا شاه این تصمیم نباید شده بود و البته توبیخ 

ن نکته بسیار مهم است که شااه  ا ایبه نظم و انتظام گرایش دارد و به من عکقمند است، امّ
کند و خود را در این باب نگاران نشاان   نظم، در امور ذکر م،اعظم را ب، ت تودیع صدرعلّ
باا ایان    ،ایاران  ةلجاام گسایخت  بیماار و  بدیه، است که نظاام اداری و حکاومت،   . دهدم،

ی، از اهمیات بسایار بااال    ،عطاف  ةنقطا به عنوان یاک  ا شد، امّاقدامات عاجل، عکج نم،
 .باشدبرخوردار م،

 ولیتؤتفکیك مس .2

نظر شاه بر ایان قارار   »: نویسدسیس م،أت جدید التأتشکیل این هیباب در  اعتماد السلطنه
گرفت که مسئولیت عمده اجرائ، بر عهده یک فرد نباشد تاا باه دیکتااتوری صادر اعظام      

وظاایف و اوقااف    ،داخلاه، خارجاه، جناگ، عدلیاه     های ششگانةهلذا وزارتخان «...نینجامد 
 .(9081، ص3، ج9378اعتماد السلطنه، )گردیدسیس أت

مرا و از طریاق  و هام  گردیاد  مطرح  موری باهم در دیدار شاه تفکیک مسؤولیت، بحث 
نوشاته باود باه اطاکع     سلطنت انگلستان ای که او در بیان در رساله خان ملکمی هادیدگاه

داند که به دلیال تعادد   پادشاه را در صدر م،له در این رسا ملکم. شاه و درباریان رسیده بود
ثیرات أشااید از تا   (.89، ص9304، ابراهیما، )کناد هایش منها را بین وزرا تقسایم ما،  ولیتؤمس

ولیت وزرا را در ایان حیطاه   ؤو مسا  کنداستفاده م،« اجرائ، ...»از واژة است که شاه ملکم 
ها اساتقکل داشاته باشاند و در مساائل     هشد که وزیران در وزارتخانبر این قرار لذا  .داندم،

تصمیم شورا فقط پس از تصویب شاه قابال   .، عمل کنندیعموم، مملکت به صورت شورا
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 اعتمااد السالطنه،  )واگاذار شاد   میرزا جعفرخاان مشایرالدوله  اجرا بود و ریاست شورای دربار به 

 .(9349ص، 6ج، 9378

 ،یک، از اهداف ایان کاار  ت؛ اوالً، تأسیس شورای دربار چند هدف عمده را به دنبال داش
اماور مرباوط باه    منحصر به ستقکل وزیران ثانیاً، ا. بوداعظم  جلوگیری از دیکتاتوری صدر

الاذکر  با این حال به نکته مهم دیگری نیز در عباارت فاوق  . شدهای خودشان م،وزارتخانه

 یشهاای خاو  تخاناه که وزیران اگرچه در امور مربوط باه وزار مبن، بر این اشاره شده است 
ا در مسائل عموم، باید به صورت شورای، عمل کنند و این باه وظاایف و   استقکل دارند امّ

در  کاه در غارب   دارد هاای کابیناه اشااره   فردی و جمع، وزیران در سیستم هایولیتؤمس
ناد و منظاور از   کدامکاه مساائل عماوم، مملکات      مشخص نیست دقیقاً امّا. اجرا بود حال

 !یست؟و استقکل چ شورای، بودن
-رشد و بسط مفاهیم و نهادهای حقوق عموم، نیازمند گذشات زماان ما،    ،به هر حال

 در عمال و اجارا   ،دهد که یک نهااد یاا مفهاوم   باشد و تاریخ حقوق عموم، به ما نشان م،
که فکر کنیم منظور از اساتقکل هماان    این. کندم،پیدا و رشد گردیده جرح و تعدیل  دچار

ای کاه واضاعان   گونهزیرا سیستم تفکیک قوا به فکر غلط، است؛شک ست ب،ا تفکیک قوا
نیز اگرچه به تفکیک دو  ملکم خانهرگز در انگلستان اجرا نشده بود و  ،انداین مفهوم گفته

ا اسات، امّا   مشانا  مونتساکیو با افکاار  که کرد م،و ادعا نموده بود اشارات، یکدیگر اختیار از 
بعیاد باه    ،به هر حال .(909، ص9314، مرادخان،)دهدی را نشان نم،مثار  چنین چیز ةمطالع
 ،ا به احتماال زیااد  به تفکیک قوا در این دوره اعتقادی داشته باشد، امّ ،رسد که شاهنظر م،

 .برده بودزیردستانش پ، در میاناو به لزوم تقسیم یک سری از وظایف 
باه  باود،   کارده اعظم را فرامو  نجای صدرههای نابشاه که هنوز دخالت ،قطع به یقین
مید کاه  ا به نظر نم،امّ. نموده بودناپذیری به شرایط سابق به این امر تصریح جهت برگشت

عارض در  قصد من را داشت که قسمت، از قدرت را به دیگری واگذار کناد و نهاادی هام    او
از  م خاان ملکا و  ماوری مشاورت باا    ةاو طبق برداشت، که به واساط . کنار خود پدید بیاورد

ولیت و باار اجرایا، حکومات    ؤکه مس گرفتاین تصمیم را بود سلطنت انگلستان پیدا کرده 
. را به شخص یا اشخاص معتمد خود تفویض کند و منها را در مقابال خاود پاساخگو ساازد    

شااه چنادین مرتباه ایان      باا اشاخاص فاوق،   و مشانای،   ق9685هرچند که پیش از سال 
ا نگاه، کاه  امّ ،واگذار کرده بود نوری میرزا مقاخانو  امیرکبیره ها را بولیتؤاختیارات و مس

 .شاه را متقاعد به صدور این فرمان کرد با گذشته تفاوت چشمگیری داشت
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ت عقک نیاز مسابوق باه    ت مل، و دین، دارد، بلکه در سنّشورا نه تنها ریشه در سنّ واژة
ی وزیاران را از  ت و نقاش شاورا  تازگ، نداش ،هرچند که مشورت به این مفهوم. سابقه است

کاه از   سات دانبارد و نظار منهاا را در صاورت، نافاذ ما،      ت، باال نم،شور و مشورت سنّ حدّ
این امر انتظاام   ،ثابت هفتگ، ةها و جلستصویب شاه گذشته باشد، ول، با افزایش وزارتخانه

 .فتیاخاص، م،
( خاان مشایرالدوله  میارزا جعفار  ) از این نکته نیز نباید غافل ماند که رئیس شورای دربار

له خود گاواه،  ئبا نظام حکومت، من مشنا بود و این مس انگلیس و طبیعتاً ةکردخود تحصیل
از جملاه کفایات و   ة او صافات برجسات  باه  ش شاه نیز در حکام انتصااب  . ستا بر مدعای ما

ظمه به حسااب  و این مقام را از امور مع (9396، ص9378السلطنه،  اعتماد)کندکاردان، اشاره م،
دهاد کاه   دید شاه چه بوده است، رویه نشان ما،  ازکه معنای معظمه  فارغ از اینو مورد م،

 .جایگاه او در نهایت دبیر شورای دربار بوده است

 نامه شورای دربار اعظموضع آیین .3
باه ایان   ا مشخص شده بود امّا  خانهشش وزارت ،سیس این نهادأاگرچه در فرمان نخستین ت

ند و تعاداد وزرا بعادها   دسیس شا أت نیزهای دیگری حدود نماند و به تدری  وزارتخانهتعداد م
کااری   های اولیه، حضور وزرا نازد شااه و سیساتم   در سال. فتایافزایش نفر به نه و دوازده 

دارالشورای دولت، در این مرحلاه، یعنا،   »به گفتة یک، از نویسندگان، و نبود منها مشخص 
اگر مقصاد ترقا، سیاسات باود، چناین منظاوری را       . قدرت، نداشتسیس من، هیچ أمغاز ت

حکومات از دساتگاه متشاکل    ة جوهر نظام تازه دولت این باود کاه ادار  . کردندحاصل نم،
ت متشکل وزیران ششگانه منتقل شود، وزیران، که ناه مسائولیت مشاتر ،    أصدارت با هی

، 9359مدمیات،  )«سااختند ما، ت واحد ثابت، را أنه رئیس و سرپرست مشتر  داشتند و نه هی

 .(55ص

تاا شااید باه    کرد ت وزیران صادر أای برای هینامهینیمق 9681 شاه در سال ،سرانجام
اهمیت این فرماان عاکوه بار مشاخص کاردن وظاایف       . سیاق، بدهد امورات منان نظم و
 تاا  که شاه سع، کارد نیز دارد ای به مهمترین مشککت حکومت ایران شورای دربار، اشاره

نامه شد ناکارممادی  شاید یک، از عوامل، که منجر به صدور این میین. منها بپردازدبه  بیشتر

اغلاب  دیگار،  گرفتند و از سوی ی نم،شاهزادگان وزرا را جدّ ،زیرا از یک سو ؛این شورا بود
کاه  هرچناد   ،نااالیق بودناد   شدند و از همان افاراد بعضااً  وزرا بر حسب لیاقت انتخاب نم،
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س  نظاام اساتبدادی و در ر   ةنظام حکومت، ایران خود شاه بود که سرسلسال  مشکل اصل،
یکا، از ایان   . ت صادر کردأشاه چند فرمان و دستخط در خصوص این هی .هرم قرار داشت

از ایان باه بعاد    » :داردکه عناوان ما،   است «مسوده کتابچه»موسوم به  ها فرماننامهمیین
در هرجای مملکت و هر نقطاه از سارحدات و   . ستولیت امور مملکت ایران با این وزرائمس

غیره خدای نکرده عیب، به هم برسد حضرات وزرا مسائول هساتند و برعهاده منهاسات از     
 .«... غیره و رفتار با دول خارجه و حف  حقوق دولت مالیات و قشون و نظم سرحدات و

ه گفته باود  است که به شا موری ةمن یادمور توصینخستین عبارات  خاصهو فرمان این 
کلیات حف  نظام داخلا،   شاه، . ولیت کشور را به وزرا بسپارد و خود بر منها نظارت کندؤمس

 ةکاه هایچ شخصا، از عهاد     ا غافل از ایان امّ نمودبه وزرا تفویض  را تماماً و روابط خارج،
مب در مانناد  هاا  این امور بر نخواهد ممد و تا نهاد وزارت شکل نگیرد تمام این تاک   ةهم
چاون  همتوساط اشخاصا،   نیاز  های بعد البته ناگفته نماند که در دوره. ون کوبیدن استها

وزارت  مخصوصااً و بارای ایجااد نهااد وزارت     ،اماین الدولاه  و  میرزاحسین خان سپهساالر
ی انجاام نشاد و چنانکاه    ل این شورا کار جدّاوّ ةا در دورامّ صورت گرفتهای، عدلیه تک 

دستور بازگشت نهااد صادارت و پایاان عمار      ،اکارممدی این نهادخواهیم دید شاه به دلیل ن
 .را صادر نمودشورای دربار 

. نیاز اشااره شاده اسات    له مهم مالیات و عدم تجاوز به رعایاا  ئدر فرمان شاه به دو مس
کارد کاه در   سنت، شاه و رعیت تبعیات ما،   ةاز قاعد ،روابط حکومت و مردم در دوره قاجار

های ایان  طور که سیاستنامهط داشت و منتسلّ( رعیت) ناموس مردم این الگو شاه بر جان و

در . که شاه عدالت پیشه باشد و باه تظلماات رعایاا توجاه کناد     بود دوره تصریح دارند بهتر 
رعیات نیاز وظیفاه     .نه وظیفه و شارط الزم بارای سالطنت    بودعدالت زیور سلطنت  ،واقع
همچنین اشااره شاده اسات کاه     . دعا کندمالیات بپردازد و برای طول عمر شاه شت که دا
 ةی به رعایا و زیردستان بکنند و بر عهاد ام والیت تعدّشوند که نگذارند حکّوزرا متعهد م،»

منهاست که جمع و خرج مملکت را وفق بدهند و بر عهده منهاست که به کلا، باه رعایاای    
ماال را مناع شادید از    ایران بفهمانند که در سال چقدر مالیات به دیوان بدهند و حکاام و ع 

 .(77ص ،9316، رحمانیان)«گرفتن دیناری زیاده بر من بنمایند

میاد  ما،  چه قبل از شورا و چه بعاد از من بار   ،شاه صاحبقران ةباید گفت که منچه از روی
حاذر  ی به رعایا و زیردستان بار شاه در حال، وزرا را از تعدّ. در جهت عکس این فرمان است
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ز ئا هماین امار نیاز حاا    از نزدیکان و فرزندان خاود او هساتند، امّا    ،مادارد که اغلب حکّم،
شناسد و دیگران را بار من  اهمیت بود که شاه مستبد بر روی کاغذ این امر را به رسمیت م،

نیز جاای  « جمع و خرج مملکت را وفق بدهند»باید این عبارت که این شورا . سازدلزم م،م
ترین اصکحات، است که شاه به من تمایال  یاین جدّ، یرامیرکبشاید بعد از . مل جدی داردأت

از مهمترین دالیال مشافتگ، ایاران     ،نابسامان، بودجه مملکت و امور مال،. پیدا کرده است
باا ایان   . خوردندم، برای مخارج خود به مشکل بر ،حت، خود شاه و دربار در این حالت. بود
ولیت منهاا را بایش از   ؤخواهاد و مسا  وزرا م،شاه این امر خطیر و بر زمین مانده را از  ،حال

 .کندپیش سنگین م،
مطاابق من،   کاه  شده اسات له قشون و نیروی نظام، اشاره ئبه مس ،فرمان شاه ةدر ادام

به عهده وزراست که قشون و سپاه دولت را منظم کنند و حقوق منها را باه وقات و موقاع    »
همواره نبود یک سپاه مانظم و ممااده    های دائم، سلطنت قاجاریک، از گرفتاری .«برسانند

ه کا چنان ،برای تشکیل نظام جدید هرگز به وقوع نپیوسات  عباس میرزابوده است و رویای 
هاای زیاادی   هزیناه  ،های قبلچه در دوره ناصری و چه در دوره ،همواره ضعف این قسمت

هاا  ها و سالاهبینیم که سپاه ایران مق نیز م،9606در سال . را بر ایران تحمیل کرده است
میاد کاه خاود مهار     های، در این امور به وجود م،نابسامان، ،ق دارند و در نتیجهحقوق معوّ

در . ساازد سقوط من را فاراهم ما،   ةشود و زمینییدی بر ناکارممدی این شورا محسوب م،أت
ی تردیاد جادّ   ،که شاه فرمانده، نیروهای مسلح را به منها تفویض کرده است یاا خیار   این
چراکه در این دوره شاهد یاک درگیاری خاارج، و داخلا، نباودیم کاه نقاش         ؛ود داردوج

میاد  هرچند که از منطوق فرمان چنین بر ما،  ؛شورای مذکور در این امر را مشخص سازیم
 .شورا است هکه فرمانده، نیروهای مسلح بر عهد

ظلم فاراوان  له حاکمان محل، است که به رعایا ئمس ،ز اهمیت دیگر این فرمانئنکته حا
عهاده وزراسات کاه حااکم      دیگر بار »گوید که از این رو شاه در فرمان خود م، .کردندم،

توانناد رفاع   ی است تاا ما،  ند و هر وقت فهمیدند حاکم، متعدّنجابر نگذارند در والیات بما
منصاب و درجاه    یدی از او بکنند و اگر نشد و چاره ندارد عزل کنند و به هرکس حکومت و

موریات بدهناد   أدر ابتدا باید مکحظه قابلیات و اساتعداد او را کارده، منصاب و م    دهند، م،
الله، و نفهمیده به شخص، حکومت و کار ندهند که یاا بااالخره او را عازل کنناد یاا      عل،

 (.9858، ص9378اعتماد السلطنه، )«... پشیمان، روی دهد، باعث سست، دولت شود
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ر است نشان از اهمیت این موضاوع بارای   که به نوع، تکراجمکت نخست این عبارت 
-ام را مطارح ما،  ی حکّعدم تعدّموضوع البته این بار او با تفصیل بیشتری  ؛شاه جوان دارد

کند و همچنین معیااری مانناد قابلیات و اساتعداد را بارای انتصااب باه حکومات ایااالت          
هرچناد از  او به خوب، دریافته است کاه هرکسا،   . مل استأکه در خور ت نمایدمشخص م،

ه اگار کسا، متصاف باه ایان      کنزدیکان او باشد توانای، انجام این امر خطیر را ندارد، چنان
ایان در   .موردما، ، امکان به خطر افتادن تاج و تخت شاه را نیاز فاراهم   ها نباشد حتّصفت
 .پوش، کردتوان از موج شایسته ساالری در این برهه در غرب چشمنم، است که حال،

یک، دیگر از معیارهای خود را شناخت دقیق از فرد ناامزد پسات اماارت    همچنین شاه 
البتاه قبال از   . «موریت و کاار ندهناد  أنفهمیده به کس، م»کند که دارد و اشاره م،بیان م،

 بار فرمان چناین  ا این بار از سیاق گرفت، امّاین هم بدون شناخت به کس، پست، تعلق نم،
تار  جالاب . تعدادهای او شناخت داشته باشند و نه از نساب او ها و اساز قابلیتباید مید که م،
شاود و از  برای درباریان خاود قائال نما،    ایها امتیاز ویژهدر این فرمانشاه ست که ا اینجا

داناد  البته نباید فرامو  کرد که شاه این امور را از الطاف همایون، ما، . موردمنان نام، نم،
 .و برای رعیت نیز حق، قائل نیستکند و بر خود چیزی را تکلیف نم،

گیرد لزوم اطکع دقیاق از اماورات مملکات    قرار م،نیز یید شاه أکه مورد ت یله بعدئمس
باید جواسیس مخف، به خرج دولت به والیات بفرستند که اخباار را  »: داردکه بیان م، است

رحدات و غیاره و  از سا . خبری بدچیزی استماه به ماه برای وزرا بنویسند و بفرستند که ب،
اعتماد السالطنه،  )«حت، اخبار دول خارجه و عراق و عرب را مخصوصاّ از حالت عثمان، و غیره

 (.9858، ص9378
الطوایف، است و حکاام در اماور داخلا، خاود از     ملو  ،ساختار حکومت در دوران قاجار

، و عادم  های ارتبااط وسیلهوجود استقکل نسب، برخوردارند و وجود عوامل، همچون عدم 
از  که ظااهراً  شاه. گذاردظلم به زیردستان باز م،را در دست حکام  ،دسترس، رعیت به شاه

البتاه در زماان   . دهاد له نصب جاساوس عکقاه نشاان ما،    ئاین اوضاع ناراض، بود به مس
مدمیات،  )سازمان اطکعات و جاسوس، ایاران شاکل گرفتاه باود    نخستین  ،امیرکبیرصدارت 

داشاته  اعظام خاود    بازگشت، به افکار نخستین صادر  ،با این فرمانکه شاه  (345، ص9355
 .است
در  ها بود که نظام مال، عصر قاجاار را ها و براتصدور حوالهدیگر این فرمان،  لئمسااز 

طرز حواله که چه قسام بایاد حوالاه    »: تا جای، که در فرمان شاه ممده است ،هم ریخته بود
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از بارات یاا حوالاه بارای      ،در دوره قاجاار  .«رساانند شود و ک، حواله کند وزرا باه عارض ب  
والیاات  باه  شاد و حقاوق قشاون را     پرداخت حقوق کارکنان دولت و لشکریان استفاده م،

باراتِ  »، مساتوف،  ةبه گفتا . کرد بایست من را وصول م،م،کردند و رئیس قشون حواله م،
هاا را مساتوف،    این برات. اعتبار یا وجه گردان بوده است ةدر من دوره معادل حوال «تحویل

هاای  باق، دساتورالعمل »کرد و مبل  از طریق  خزانه م، ةالممالک، پس از امضای شاه، حوال
شد؛ به عبارت دیگار، ایان افاراد وجاه      گرهای وجوهاتِ حواله تأمین م،یا مقاطعه« والیات
ان مخاارج  پرداختند و سپس در موقع حسابرسا، باه عناو    های خزانه را م،ها یا برات  حواله

شاد ظااهراً    خانه و مشپزخانه شاه، داده م،برات، که به مبدارخانه، قهوه. کردندخود ارائه م،
ر بود و پول من از طریق وجوه نقدی که به عناوان پیشاکش و جاز من    تها نقداز سایر برات

همچنین بارای پرداخات حقاوق ماهیاناه برخا، از       .گردیدشد، تأمین م،به خزانه واریز م،
ظااهراً بارات بارای ماوارد      .کردناد  برات، صادر م،یک بار کنان بیوتات، هر دو سه ماه کار

 .شدف نیز صادر م،مختلف دیگری مانند انعام و صرف جیب و ابتیاع و تکلّ
های، که تحویال یاا وجاه گاردان یاا       به برات و ها یکسان نبودرسیدگ، به برات ةشیو
های دیگر، رسایدگ، در زماانِ صادور    در مورد برات اشد، امّ ها رسیدگ، م، بعد نداعتبار بود
با وجود این، مستوف، وظیفه داشت که در هر دو مورد باا دقات مطالاب    . گرفتصورت م،

بایسات مانناد فرماان حکام کتبا، شااه        به هر حال، بارات ما،  . ضروری را یادداشت کند
داران و تهو مهار و امضاای سررشا   نفار  و دستور صدر اعظم، به امضای ایان دو  ( دستخط)

روی هم رفته، پرداخاتِ هار بارات مساتلزم شصات      . مستوفیان برسد تا قابل پرداخت باشد

باشا،  که تحات امار عازب   ( ممحاسبان و مستوفیان درجه سوّ)« عَزعب دفتران»امضا بود و 
داران ببرناد تاا امضاا و مهار     ها را نزد مستوفیان و سررشاته ف بودند براتقرار داشتند موظّ

هاای  برای ثبت حسااب  متفرقه یدفتر) «اعوارِجِه»ها را معموالً در دفتری به نام برات. دنشو
 (.467 و 465 صص، 9304 ،،مستوف)کردند ثبت م،( پراکنده

لذا حجام زیااد    ؛کردها را امضا م،برات ةبایست همیک، از وظایف شاه این بود که م،
هاا فقاط فهرسات منهاا را      تها سبب شد تا ناصرالدین شاه به جای امضای اصال بارا  برات

. نام صاحب برات و نوع و مبل  من باود همراه امضا کند که حاوی صد تا دویست فقره برات 
-کردناد ما،   های تحویل، مبالغ، دریافات ما،  بیوتات سلطنت، و افرادی که از طریق برات

دادناد و مانناد    بایست هر سال حساب خود را همراه با اسناد خرج به مستوف، تحویال ما،  
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با این حال، گاه برخ، پادشااهان بادون توجاه باه     . گرفتندحکام والیات تصفیه حساب م،
برخا،   ةاساتفاد  کردند که باه ساوء   برات صادر م، ،محل پرداخت برات و امکان وصول من

تشکیل شد تا « کمیسیون تطبیق حوالجات»ظاهراً، برای حل این مشکل . انجامید افراد م،
، ایان کمیسایون   مساتوف، باه گفتاه   . ای تطبیق دهاد زین بودجهرا با موا هصادرهای هحوال

 .(467و 465 ،315 ،314صص ،9304 ،مستوف،)شده بود« دیوان محاسبات»جانشین 

دادناد و  کس، را در کارهای خود دخالت نم، ،مستوفیان در امور مال، و براتاز منجا که 
ماال، نیاز در ایاران راه پیادا     های جدید نوشتند و شیوهاعداد و ارقام را م، یبه صورت رمز

هاا و  نکرده بود کس، از امور مال، اطکع دقیق، نداشت و این باعث شاده باود کاه حوالاه    
 .ار و بازار اعتباری نداشته باشدهای حکومت ایران در نزد تجّبرات
 ةو نحاو یکدیگر  وزرا با ةکند رابطبه من اشاره م،در فرمان خود له دیگری که شاه ئمس
 (بعادها شاش  )پان  قانون دولت بر این است که ایان  »: گویداو م،. ستا ی منهاگیرتصمیم

مور أطورها همیشه متصدی امور دولت باشند و اگر نفری از منها جای، ما  نفر وزیر به همین
یک نفر دیگر به جای او برقرار باشد که عدد از پن  کمتر و زیاادتر نشاود    شود و نباشد فوراً

هایچ حکما، مواشاید نکنناد و      از وزرا باه تنهاای، و شخصااً    و قانون منست که هیچ یاک 
حکما، را امضاا    مگر اینکه همه پن  نفر متفقااً . حکمشان و سندشان معتبر و مجری است

دارند، مگر در کارهای مختص خودشان، احکام باه حکاام بارای جاواب عارض عاارض و       
 ، صاص 9378تمادالسلطنه، اع)«شود باید به همین نحو باشدحوائ  مردم و غیره منچه صادر م،

 کردناد و م،این افراد باید در مسائل عموم، مملکت به صورت شورای، عمل  .(9851-9858

شاد و در صاورت لازوم بایاد     م،نباید هیچ امری به واسطه عدم حضور یک، از وزرا تعطیل 
 .نمودندم،برای خود یک نفر جانشین معین 

ا بعیاد  امّ ؛کندتبعیت م، «دوام امر عموم،» از قاعده ،شاید این امر متصور شود که شاه
گیاری  فرانساه در حاال شاکل   در  مخصوصاًو مید که قواعدی که در حقوق اروپا به نظر م،

تفکیک شاه میان دو دساته از اماور کاه     ،به هر حال. به ایران سرایت کرده باشد ه استبود
ز اهمیات  ئحاا  ،انفرادی برخ، را باید به صورت شورای، تصمیم بگیرند و برخ، را به صورت

 .استفراوان 
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و غیاره  9به هیچ وجه مداخله در اماور خلاوت   وزرا»اشاره دارد به این که که عبارت این 
جاای  دخالات و ارتبااط با،    ةنشانگر فرامو  نشدن خاطر ،«که راجع به دولت ندارد نکنند
دایش مساائل  شاهد پی ،خواهد در دوران جدیدکه شاه م،باشد م،مقامات با حرمسرای شاه 

ت وزرا در اماور مرباوط   أبه عدم دخالت دولت و هیا  شاه ةاشارهمچنین، . تلخ گذشته نباشد
 .یک، از حدودی است که او برای این نهاد ترسیم کرده است ،به اندرون، شاه

ر هساتند  ط و مقادّ وزرای مختار مسالّ »: کندشاه در ادامه به نکته بسیار مهم، اشاره م،
هایچ حکما، از منهاا بایاد غیار      . را بدانند حکم بکنند مجری شود بر هرچه مصلحت دولت

-شایان ذکر است که وزرا خود به دو گروه مختار و غیر مختاار تقسایم ما،    .«مجری نماند

وزیار  نیاز معااول   وزیر مختار معادل وزیر کابینه در انگلستان بود و وزیر غیر مختاار   .شدند
البتاه   .کارد خادمت ما،   ایی وزارتخاناه صادّ که بدون اختیارات حکمران، و تی بود مشاور

 .که شاه در این فرامین صادر کرده است، اغلب مربوط به وزرای مختار استرا ترتیبات، 
باید گفت کاه ایان امار    « هرچه مصلحت دولت بدانند حکم بکنند»در ارتباط با عبارت 

شاه تااریخ،   ریشه در تعارض شدید در دیدگاه شخص شاه دارد یا شاید هم در نبود یک ری
و یا مشخص نبودن تعریف، از سازمان وزارت است که شاه یک بار منها را باالصاله صااحب  

 ا کاامکً امّا  ؛داناد ی و حکم منها را بعد از تنفیذ خاود نافاذ ما،    رهم داند و یک بار ی م، ر
کاه   اشااره باه ایان   . رساید مشخص است که تمام تصمیمات وزرا باید به تصویب شاه ما، 

دهاد کاه بسایاری از    خبر از ایان واقعیات ما،   « از منها باید غیر مجری نماند هیچ حکم،»
 .نهادندبه فرامین این وزرا وقع، نم، ،ام و شاهزادگانحکّ

شااه باا وزرا و پیشانهادات شااه در اماور       ةرابطا  ،یک، از مهمترین بندهای این کتابچه
ا برساد اول باه وزرا   و منچه فرمایش و مصلحت به نظار ما  »با این عنوان که مملکت است 
کنم با دالیل اگر عیب، دارد، منها هم با دالیال بایاد رد نمایناد، یاا عیبا، نادارد       اظهار م،
قباول   وزرا مجبور نیستند که غیر معن، مضر دولت را کاه مان بگاویم حکمااً    . مجری شود

 چه قبل و چه بعد از این فرامین مرباوط باه شاورای   شاه، اگر کس، با خلق و خوی  .«بکنند
او . طلب، در ایران معرف، خواهد کارد را علمدار اصکح ناصرالدین شاه دربار مشنا نباشد قطعاً

-بسیار زیادی خود را منعطاف جلاوه ما،    مورد و در حدّ، در سطح وزرا پایین م،خود را حتّ

                                                        
 .باشدهمان دربار م، ،وتمید که منظور از خلسیاق عبارات برم، از .9
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این سخنان هرگز عملا، نشاد و وزرا جاز اطاعات محاض از فارامین او        ،ا در واقعامّ ؛دهد
باا   (وزیر عدلیاه ) مشیرالدولهالبته ناگفته نماند که برخ، از وزرا مانند . دادندم،کاری انجام ن

 .خود کارهای ماندگاری انجام دهند ةنزدیک، به شاه توانستند در حوز
است که در ایان راساتا   راه و تلگراف موضوع  ،شاهدیگر در فرمان توجه  مورد لائمساز 
ایان  . ها به همه شاهرها تمام شود و کشیدن تلگرافها باید اهدر ساختن راه»: داردبیان م،

هاا و وساایل   شااه مرزوی مباادان، راه   .«دو فقره از مخارج واجب واجب واجب دولات اسات  
بعادها امتیااز    ،لاوّة پروراند ول، باا عادم موفقیات وزرا در دور   ها در سر م،ارتباط، را سال
 .(9858-9851 ، صص9378لطنه، اعتمادالس)شدهای غرب، واگذار ها به کمپان،ساخت راه

هاا و  له ماداخل و پیشاکش  ئیک، از مشککت همیشاگ، حکومات در دوره قاجاار مسا    
کردناد از  تمام کسان، که در دستگاه دولت باه نحاوی فعالیات ما،     بود که تقربیاً هاتعارف

 :از ایان رو در فرماان شااه مماده اسات     . کردناد یا خاودداری نما،  اگرفتن این مبال  و هاد 
توانید در ایان فقاره   و تعارف رشوه را از میان قشون و حکام و غیره بردارید تا م،پیشکش »

بارای جلاوگیری از    ،باه ایان طارف    امیرکبیار در نخستین تک  از زماان  . «ساع، باشید
گیرد که باه نحاو مزمایشا،،    و والیات، شاه تصمیم م، نواح،غیر قانون، حکام  درممدهای

زیارا   ؛خاورد لکن تیر شاه به سنگ ما،  ،کمران، من جدا سازدامور مال، ایالت گیکن را از ح
 و دادحاکم گیکن به قبول یک مقرری ثابت و حذف ماداخل تان در نما،    احمدخان نوای،

 به دستور شاه فلک شاد و  را قانع سازد که نهایتاً نوای،، اصرار شخص شاه نیز نتوانست حتّ
شااه  کاه  وقتا،   .(416ص ،9303، تامانا )محکاوم گردیاد  هزار توماان جریماه    3به پرداخت 

ی حکام جلوگیری کند خود را با حکاام شاریک کارد و بارای هار والیات       نتوانست از تعدّ
 ،باه عناوان مثاال   . مبلغ، پیشکش، معین نمود که حکام باید قبل از انتصاب من را بپردازند

اح، در وم من نا اسااله حکا   که هر ندیک دویست هزار پیشکش، داشت فارس و خراسان هر
حاکم نیز بارای جباران   ه، نتیجدر  ؛(899، ص9307، مستوف،)ندکردعید نوروز باید پرداخت م،

. هاا بودناد  اصل، این پیشکش ةکنندداد و مردم تحملها را افزایش م،این پول باید مالیات
ا  فایاده : گویاد م،( مختار وقت بریتانیا وزیر) رالیسونبه خود در مخر عمر  ناصرالدین شاه
از من بخواهید که از دریافت پیشکش چشم بپوشام و پاکادامن، پیشاه کانم در      چیست که

، 9303، امانات )، هر فرد و هر مقام در جامعاه ایرانا، اسات   حال، که رشوه و مداخل رسم کلّ

دهاد کاه شااه ابتادا     کند و نشان م،له را به خوب، بیان م،ئتمام مس ،عبارت فوق .(413ص
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ا وجاود افاراد فاساد در درباار و همچناین وجاود       سات امّا  پرورانده افکرهای، را در سر م،
 .شنا نمایدرودخانه  مسیر حرکتساخت که در را مجبور م، او ،های غلطفرهنگ
کناد و  که برای استقکل این نهاد بافته بود پنباه ما،  را  های،رشتهتمام  ،شاه در پایان 
ی کاه بخواهناد بکنناد بایاد     اغیره یا هر کار تازه وزرا در عزل و نصب حکام و» :نویسدم،

بعد از اینکه فهمیدم صاحیح  . ابتدا دالیل حسن و قبح و وجوب من کار را به عرض برسانند
ایان   .(9858-9851 ، صاص 9378اعتمادالسالطنه،  )«است و صحه گذاشتم مجری و معمول شود

و  نمایاد کند و شاه را مرجع نهای، تصویب تصمیمات شورا معرف، م،حجت را تمام م، ،بند
 .خواندجایگاه شورا را مشورت، م،

 در آستانه انحالل شورای دربار .4
 ریا وزوزرا، یعنا،  تان از   3که در من نماید شاه قاجار دستخط، صادر م، ،ق9606در سال 
، 9300، جعفاری ماذهب  )دهدخارجه را بر دیگران رجحان م،وزیر  و مالیه و داخلهوزیر جنگ، 

ناتوان، شاه از کثارت  ناش، از مید که معطل ماندن کارها متن فرمان چنین بر م، از .(63ص
که از دستور خود مبن، بر لغو مقام صدارت باز نگردد باه چناین    و برای ایناست ولیت ؤمس

 .ندزعمل، دست م،
در بار  ا کاه از نظار گذشات     را ا  تمام اختیارت شورای درباار   تقریباًشاه،  متن دستخط

فایاده   هاا خاال، از  دارد که تحلیال من دیگری نیز وجود  کاتنها عکوه بر من ، امّاگرفته است
هر تادبیری  . خوشدل، و مسودگ، رعایای مملکت بر همه چیز مقدم است»: ؛ از جملهستنی

های خداوناد در هماه   ارزان، و فراوان، نعمت» یا  ؛«توانید مضایقه نکنید از این فقرهکه م،
هاا باه اختیاار    در نر  ،رای جلب نفع خودشانباید نگذارند که حاکم و غیره، ب. جا الزم است

دعاائ، رعیات، از    عمده باعث فقیری و پریشاان، و باد  . خود قرارها بگذارند و گران نمایند
 ةهرجا کس، ظالم باشد، بایاد ریشا  »کند که همچنین شاه اشاره م، .«گران، و تسعیر است

عاادل بگذارناد و مارد را    این مکحظه را خیل، خیل، بکنند و هماه جاا حااکم    . او را درمورد
او را خادا و مان از شاما     ةاخذؤاگر ظلم، بشود م هللبترسانند که نتوانند ظلم، بکنند، انشاءا

 .(9858-9851 ، صص9378اعتمادالسلطنه، )«خواهم کرد
چنانکه چنادین باار من را    ،دیدمال و ناموس مردم م،، شاه همواره خود را صاحب جان
مسودگ، و شااید رفااه    ،بینیم که شاهم،عبارت فوق ا در امّ .به دیگران تفویض داشته است

تصریح شده است کاه  او کند و در چندین جای گفتار مردم را از شورای سه نفره مطالبه م،
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میاا بعادها از   ایان کاه   ا امّاست؛ ای برای اصکح امور در نظر داشته العادهشاه تمایکت فوق
. دارد تأمال را نداشته اسات جاای    هامن ختنعمل، ساکه توانای،  این تصمیم بازگشته یا این

ق، باه علات ساوء مادیریت و     9300تنها شش سال بعد از ایان فرماان، در قحطا، ساال     
، 9316، رحمانیاان )دارناد همچنین فساد و رقابت حکام و دیوانیان، مردم سر به شور  بر ما، 

 .(77ص

خوشاایند نباود    نوری نمیرزا مقاخات دولت و حذف نهاد صدارت بعد از عزل أهی ةتجرب
را باه   اعظام  رالمحمادخان سپهساا  به همین دلیل  ؛و شاه از عملکرد این نهاد ناراض، بود

بعاد از یاک دوره    ،و به این ترتیب مقاام صادارت عظما،   نمود اعظم، منصوب  مقام صدر
یعنا،   یاعظام بعاد   سیس شد که اختیارات و وظایف این نهاد در دوره صدرأفترت دوباره ت
رسید کاه شارح اقادامات او از منظار تااریخ حقاوق       خود به اوج  خان سپهساالرنمیرزاحسی

 .باشدعموم، نیازمند تحقیق مستقل، م،
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اینها قادرت مطلاق   ة س هم ص این شیوه به بریتانیا و در راصتخاس امور و همچنین  در ر
ساخت و مانع اصال، ایان شاورا    این اصکحات را با مشکل مواجه م، ةخود شاه بود که هم

 .بود
نقطه مهما، بارای    اصکحات ناصری که به تشکیل شورای دربار انجامید، ،با این وجود

هرچند در گستر  حقوق عماوم،  . میدرسیدن به مقصود یعن، تحدید قدرت به حساب م،

ا نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگه داشت، امّا 
شک فصل، نو را در راه مغازین حقوق عموم، گشود که بعادها در مشاروطیت باه ثمار     ب،

 . نشست
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Abstract:  
Naser-aldin Shah for several reasons accepted the limitation of his 
powers, although often tend to be ineffective but they were 
underlying important developments in the future Constitutional 
Revolution. One of these events was dissolution of the chancellery 
and transition of responsibility of country`s affairs to the Court 
Council. This event resulted in issuance of decree by the king, as a 
copy of English model in Iran. Accordingly he left the executive affairs 
to someone else leave. Because of reasons such as the lack of proper 
structure, relevance to Great Britain and refusal by the authorities to 
accept the reforms, the reforms of Naseri were stopped. He revived 
again the chancellor and continued to proceed the former rout. 
Reform of Naser al-Din Shah in that period led to the creation of the 
Court Council, which was as a means to limitation of power. Although 
it did not play a great role in the development of public law and kept 
absolute power in the hands of the king and his associates. However, 
surely it can be said this move of king was a new era of public law and 
this act was one of the first Iranian experience regarding the 
establishment of one of the important institutions of public law, 
namely the Cabinet that later shaped in the constitutional revolution. 
Key words: Council, Royal Council, Limitation, power. 

                                                        
*Assistant Professor at Literature and Humanities Faculty of Bu-Ali Sina University. 

moradkhani.fardin@yahoo.com 
**M.A Student of Public Law at Bu-Ali Sina University. 

aminipubliclaw@gmail.com 

�ضاوت




