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 چکیده 
آذربايجان به مرکزيت تبريز به دلیل مجاورت با روسیه و عثماني و استقرار ولیعهد در آن از 

طلبید. در رأس اين مجموعه متفاوتي را مي جايگاه خاصي برخوردار بود و لذا اداره آن سازوکار
ديوانیان اعزامي از مرکز بودند ولي زيرمجموعه اين نظام محلي به دلیل سابقه سیاسي و اداری تبريز 

و  یادار ینقش اشکاالت و نواقص ساختارشد. های بومي و گاه غیربومي تأمین ميیتظرفاز 
حاضر  یقله در تحقئبه عنوان مس یننشیعهدشهر ول نيا یِادار یهاينمادر بروز نابسا يزتبر یاسيس

 شوديپاسخ داده م ياساس یهاالؤس ينبه ا ینيو تب یفيو با روش توص گیرديقرار م يمورد بررس
از کدام نواقص و مشکالت رنج  یو مظفر یعصر ناصر يراندر ا يزتبر یاسيو س یکه ساختار ادار

ولیعهد و پیشکار دوره  ينا يزتبر یر نظام اداراز آن است که د يحاک یقتحق يجنتا .برديم
روی مناسبات اين دو در روند امور اين شهر ينازاهای اصلي نظام اداری و سیاسي تبريز بودند، ستون
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تأثیر مهمي داشت. عدم شفافیت نظام اداری و سیاسي در تعیین حدود وظايف ولیعهد و پیشکار 
نان بود. همچنین تداخل کارکردهای مناصب فوقاني امری ساز بروز تعارضاتي میان آهمواره زمینه

سیاسي مداخالت  وسیاسي تبريز در اين دوره بود. ضعف نظام اداری  وبغرنج در ساختار اداری 
نمايندگان سیاسي دول انگلیس و روسیه را در امور تبريز به همراه داشت. افزون بر اين جايگزيني 

تر نمود نتیجه اين تزلزل درت اين ساختار را متزلزلجای اصل تفکیک قتجمیع قدرت به
 های اجتماعي پیش از مشروطه است. شورش

 های ناصری و مظفری.قاجار، آذربايجان، تبريز، نظام اداری و سیاسي، دوره :واژگان کلیدی
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Investigating the Structure of the Administrative and 

Political System in Azerbaijan during Nasiri and Mozaffari 

Eras 
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Abstract 

Azerbaijan with its capital Tabriz had a special place due to its 

proximity to Russia and the Ottomans and the establishment of the 

Crown Prince in it, and therefore its administration required a different 

mechanism. At the head of this group, the courtiers were sent from the 

center, but due to the political and administrative history of Tabriz, the 

subdivision of this local system was provided with local and sometimes 

non-local capacities. The role of structural and administrative defects of 

Tabriz in the occurrence of administrative disorders of this crown city is 

examined as a main problem in the present study. The basic questions 

are answered using descriptive and explanatory methods. In fact, the 

author wanted to examine the administrative structure and Tabriz's 

politics in Iran during the Nasserite and Mozaffari eras suffer from 

which shortcomings and problems. 

Keywords: Qajar, Azerbaijan, Tabriz, administrative and political 

system, Nasserite and Mozaffari Periods. 
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 مقدمه

یاسي سی و نظام اداری و سیاسي حکومت قاجار در روندی تاريخي وارث تاريخ ادار
ز مرکز عزامي اایان ايران است. ساختار اداری و سیاسي اياالت هم در اين دوره توسط ديوان

هايي چون یتمسئولکلیدی در اختیار همین مأموران قرار داشت. ی هاسمتشد، يممديريت 
ايجان در اختیار های مهم چون آذربيالتادست بودند. والیان ينازاگری گری و مستوفيوالي

 ي از میاناول قاجاری بود و مأموران برجسته اداری، مالي و نظامشاهزادگان درجه
يژه وبهشدند. اما برخي از اياالت يمين عامالن حکومت مرکزی برگزيده ترشاخص

داری، سیاسي، های بومي برای مديريت تشکیالت ایتظرفآذربايجان با مرکزيت تبريز از 
 دراداری اين شهر  هايي که به دلیل پیشینه سیاسي ویتظرفمالي و نظامي برخوردار بودند. 

از اين  اشتند.ار داست. در رأس حکومت آذربايجان ولیعهد و نوابش قر گرفته شکل گذشته
 اورت اين ايالت باشد. حضور ولیعهد در تبريز و مجيم برده نامنايبان تحت عنوان پیشکار 

اداری و  نظام بهحال خطیری یندرعمرزهای دول قدرتمند روسیه و عثماني جايگاه ويژه و 
ی مندهبهرت صور سیاسي آذربايجان با محوريت تبريز بخشیده بود و ناگفته پیداست که در

ا در مناسبات با رتوانست استعالی کل نظام ايران يماين ساختار از صالبت و مهابت الزم 
ز در ايران عصر روی، نقش نظام اداری و سیاسي تبريبه ارمغان آورد. ازاين جوارهمدول 

عنوان مسئله های اداری اين شهر ولیعهدنشین بهو مظفری در نمود نابساماني ناصری
 گیرد.تفحص قرار مي پژوهش مورد

ی تحقیق تاريخ سیاسي و هاضرورتهای نظام اداری و سیاسي تبريز از يژگيوشناخت 
 وجود باهای وقوع انقالب مشروطه است. ینهزمدر مطالعه  خصوصبهاداری حکومت قاجار و 

سیاسي تبريز در اين دوره از پیشینه تحقیق چنداني -چنین جايگاهي، بررسي نظام اداری
ردار نیست البته چنین ضعفي در بررسي کل نظام اداری ايران وجود دارد. در اين میان برخو

برد. يمی از اين فقدان پژوهشي رنج ترفزون طوربهی محلي اياالت هاحکومتتاريخ اداری 
 ترمتفاوتسیاسي تبريز هم در اين میان استثنا نیست البته تاريخ سیاسي آن کمي نظام اداری
تاريخ اداری آن مهجور نمانده است. آدمیت در اثر  اندازهبهوجه یچهبهاری بوده و از تاريخ اد

است و  کردهاشاره، تا حدی به ساختار اداری و سیاسي تبريز در عصر قاجار رانيا و ریرکبیام
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خسروبیگي و قالوند هم در مقاالتي درباره کارکرد حکام اياالت به آذربايجان هم به شکل 
نگاری، درباره چند تک جزبههايي اختصاصي پژوهش طوربهاند. اما پرداخته محدود و گذرا

نگاهي به »ساختار نظام اداری و سیاسي تبريز در اين دوره يافت نشد. دو مقاله با عناوين 
« وزير نظام و وظايف آن در دوره قاجار»و ديگری منصب « منصب امیرنظام در دوره قاجار

و  الزهرا دانشگاه فصلنامهقیداری و محدثه هاشمیلر به ترتیب در هر دو آثار عباس قديمي 
اند. در اين مقاالت حیطه وظايف، تغییر و تحول به چاپ رسیده يانتظام خيتار مطالعات

شده است. حال  يبررسکارکردهای دو منصب امارت و وزارت نظام در صدر قاجار با تعمق 
أس نظام اداری و سیاسي در حد بضاعت در پژوهش حاضر چگونگي ساختار و مناسبات ر

های توصیفي و تبییني با امعان نظر به سرچشمه اصلي موضوع يعني علمي و مبتني بر روش
 اول کنکاش شده است.منابع دست

 سیاسی تبریز پیش از ولیعهدی مظفرالدین شاهنظام اداری

تي دی و حقتصاساختار اداری و سیاسي ايران که برآمده از تاريخ سیاسي، فرهنگي، ا
ن تداوم و ی غني فرهنگ ايراني چوهاخصلتی از مندبهرهنظامي آن است، خود نیز با 

ظام اداری و نگذاشته است و  جابهتحول بر روند تاريخي اين سرزمین اثرات ماندگاری 
قیان که خود در بهايي است و در اين میان سلجوسیاسي قاجار نیز وارث چنین میراث گران

های اداری و سیاسي حکومت يهپای پیشین بودند، بیشترين اثر را بر هانظاموامدار  اين زمینه
 قاجار بر جای نهادند. 

يج حکمراني اياالت و واليات ايران همانند عصر تدربهدر اين دوره از زمان فتحعلي شاه 
ي شد. هر يک از اين شاهزادگان، دستگاه اداری و سیاسيمسالجقه به پسران شاه سپرده 

ی محلي تشکیل هاحکومتبود که  گونهاين(. 35 :1375برای خود ايجاد کردند )لمبتون، 
اول بود. در های مهم چون تبريز، شیراز و اصفهان از آن شاهزادگان درجهيالتاشد. مراکز 

طلبید. عباس اقبال يماداری خاصي را  سازوکارمقر ولیعهد،  عنوانبهاين میان آذربايجان 
ديوان، رئیس برد: رياست قشون، صاحبيمکومت محلي آذربايجان را چنین نام پنج رکن ح

(. سرآغاز بسیاری از 380: 1355دفتر استیفاء، کارگزار مهام خارجي و مدير گمرکات )اقبال، 
بزرگ طراحي شد.  مقامقائمالسلطنه و میرزاعیسي يبنااين ارکان از زمان عباس میرزای 
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ين عناصر اجرائي ترمهمی مفید نظامي و تشکیالت اداری، يکي از هاسازمانآنان عالوه بر 
 (. 51 :1374خان را نیز پروراندند )نجمي، يتقاين نظام يعني میرزا 

توان آن را يم رزا،در بررسي نظام اداری و سیاسي تبريز از آغاز ولیعهدی ناصرالدين می
لي اين لت اصتقسیم کرد. عبه دو دوره پیش و پس از شروع ولیعهدی مظفرالدين میرزا 

است و آن  دادهرخبندی همانا تغییری است که در رأس حکومت تبريز در اين دوره یمتقس
هدان ي ولیعکه دولت مرکزی پیش از واليتعهدی مظفرالدين میرزا به دلیل خردسالاين

رتبه، يعال منصبانصاحبالدين میرزا، نوابي را برای اداره آذربايجان از ینمعپیشین چون 
 کرد. يموالي به همراه مسئول امور مالي گسیل  عنوانبه

ا س میرزعبا ديگر ويژگي بارز اين دوره اينست که بعد از دوره طوالني واليتعهدی
غاز ت تا آين وضعیایجه تعدد نايبان را داريم. درنتی از ناپايداری حکم ولیعهدی و ابرهه

ر اين دوره ان را دبايجمادالسلطنه اسامي نواب آذرولیعهدی مظفرالدين میرزا تداوم داشت. اعت
، معزالدوله. به اين الدولهرکنالدوله، ، نصرهالدولهحشمتشمارد: ملک قاسم میرزا، يبرمچنین 

 (. 466: 2، 1363گفتند )اعتمادالسلطنه، يمالحکومه والیان در اين دوره نايب

عهد محمدشاه به همراه میرزا فضل ولی عنوانبهق  1263شاه که خود در سال ينناصرالد
یرنظام در تبريز مستقر گرديد )جهانگیر میرزا، امخان يتقاهلل نصیرالملک پیشکار و میرزا 

ی هاسمت(، پس از جلوس، ملک قاسم میرزا و میرزا جعفرخان را به ترتیب به 336: 1327
. از دوره نیابت ملک (43: 1، 1363گری و امور خارجه اين ايالت نصب کرد )خورموجي، والي

تصدی وی کوتاه بود ولي اين ايالت در اين  هرچندقاسم میرزا اطالع چنداني وجود ندارد، 
شاه در سال دوم حکومتش ينناصرالد(. 91: 1355 شد )اقبال،يمي اداره خوببهزمان 
به میرزا  را نیز آنجايکي ديگر از شاهزادگان را مأمور تبريز کرد، و وزارت مالیه  الدولهحشمت
(. در دوره پیش از ولیعهدی مظفرالدين میرزا 178-9: 1351)نادر میرزا،  واگذار کردمحمد 

یرنظام و يا همان اماسمي حاکم بودند و اين  طوربه الدولهحشمتبرخي از اين نواب همچون 
(. منصب امیرنظامي 175پیشکار مالیه بود که قدرت واقعي را در اختیار داشت )همان: 

ی ايران و روسیه، موقعیت جغرافیايي هاجنگترين درجه نظامي ارتش آذربايجان بود. باال
آذربايجان، مديريت نبردها اين منصب را به عرصه نظامي وارد کرد )قديمي قیداری و 
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که، در اين دوره، همگام با والیان، متصديان وزرات (. توضیح اين106: 1398 ،هاشمیلر
ی مختلف تحوالتي يافته است. پیش از زمامداری میرزا هادورهحضور داشتند. اين منصب در 

خان، اين مسئولیت بر رسیدگي به امور قشون آذربايجان نظارت داشت و امور سیاسي از يتق
و میرزا آقاسي امارت نظام  مقامقائمبود. اما در دوره صدارات  مقامقائمآن منفک و در دست 

یرنظام زنگنه امبايجان بود که در اين زمان به عهده شامل هر دو امور لشکری و کشوری آذر
یرنظامي را گرفت، مقام امارت نظام بار ديگر به مفهوم امخان لقب يتقبود. وقتي میرزا 

( و با ترفیع 206: 1384اش بازگشت و صرفاً به امور نظامي اختصاص يافت )آدمیت، یهاول
حسن واگذار شد )قديمي قیداری و  میرزا صدراعظموی عنوان وزير نظامي نیز به برادر 

(. آنچه مشخص است اين سمت در اين دوره قدرتمند عمل کرد. اين 38: 1398هاشمیلر، 
ی بعدی نیز ادامه يافت. شايد يکي از داليلش اين بود که افرادی با هادورهاقتدار در 

تصاحب شاه اين پست را ينناصرالدمتقدم  صدراعظمی قوی مثل برادران دو هاپشتوانه
که به ديکتاتوری اين دو و متصديان طوریی بخشیدند بهترافزونکردند و به آن اعتبار 

، رفتارهای ظالمانه میرزا حسن خان الدولهحشمتکه در زمان نیابت بعدی منجر گشت. چنان
وزير نظام و برادر امیرکبیر از مصاديق گويای اين سخن است. او در مدت مسئولیتش در 

يکي از علل شورش نظامیان ترک  که یطوررحمي رفتار کرد. يبا سربازانش با آذربايجان ب
یرانساني میرزا حسن خان قلمداد کردند. اين غدر پايتخت علیه صدراعظم را همین رفتارهای 

های او برخي از سربازان جان باختند يانهتازبود که در اثر  فرساطاقتی قدربه هاخشونت
میرزا حسن خان را آدم ستمگری معرفي « 1بي نینگ»ح انگلیسي (. سیا26: 1384)آدمیت، 

( با رفتارهای 51: 1351کند )همان(. نادر میرزا نیز او را مردی سرسری )نادر میرزا، يم
(. رفتارهای سبوعانه میرزاحسن خان به حدی 178ناجوانمردانه توصیف کرده است )همان: 

در پي داشت. آنان به امیرکبیر گزارش ی روسیه و انگلیس را هاکنسولبود که واکنش 
و وزير نظام ارائه کردند )آدمیت،  الدولهحشمتهای یدادگریبای نگاشته و شرحي از یهشکوائ
ی مالي نیز هاسوءاستفاده(. میرزا حسن خان در کنار سوء رفتار علیه سربازان به 26: 1384

ی تبريز را علیه خويش برانگیخت او ها جمعي از علمایکارتباهمتهم بود. چنانچه در اثر اين 
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هايش از راه تحمیل مالیات گزاف به مردمان پرداخت. رهبری مخالفت با او يدارائبه افزايش 
: 1369گرفتند )الگار،  به دستاالسالم و پسرش یخشیرزاعلي اصغر م، جمعهامامرا میرزا باقر 

گلیس درباره ظلم و ستم میرزا (. ظاهراً اعتراضات مردم، علما و نمايندگان روس و ان206
مصلح ايجاد  صدراعظمای برای خلع اين دو از امور تبريز، در یزهانگ الدولهحشمتحسن و 

و وزير نظام نه به دلیل خشونت  الدولهحشمتنکرد! و فقط بعد از عزلش از صدارت بود که 
حضار شدند. شان بلکه به جهت قدرت گیری رقیب صدراعظم پیشین به پايتخت ايانسانضد 

ق پیشنهاد تخفیف 1269سنگدل در سال  الدولهحشمتمطلب جالب اين است که همین 
يرش شاه قرار گرفت )قالوند و موردپذپانصد تومان از مالیات برخي از اصناف تبريز را ارائه و 

: 3، 1367، اعتمادالسلطنهاين اصناف بودند ) ازجمله(. صنف شعرا 121: 1393خسروبیگي، 
از  مقامقائميت يافت. میرزا صادق مأمورالدوله از فارس به تبريز س از او نصره(. پ1749

 -180: 1351پیشکار همراهي کرد )نادر میرزا،  عنوانبهکارگزاران بنام در اين سفر او را 
  (.22: 162؛ روزنامه وقايع اتفاقیه، نمره 179

به پیشکاری و پسر  اهللضلفبا آغاز صدارت میرزا آقاخان نوری، برادرش به نام میرزا 
ی و استیفای کل دارسررشتههمین برادر يعني میرزا مصطفي قلي مستوفي با سمت 

ي گرمپشت(. اين پیشکار هم به 1472: 3، 1390آذربايجان به تبريز اعزام شدند )سپهر، 
 به تأمین آتیه اعتمادالسلطنهی پول و به قول آورجمعبرادر صدراعظمش از همان ابتدا به 

، در حمايت از میرزا خيالتوارناسخ مؤلف( اما سپهر 534: 2، 1368، اعتمادالسلطنهاقدام کرد )
نويسد که او امور لشکری را چنان تنظیم کرد که در آن يمبدون ارائه مدارکي  اهللفضل

(. چنین هواداری از میرزا 4169: 3، 1390زمان کسي چنین نظمي ايجاد نکرده بود! )سپهر، 
 و آن الپوشي از قتل امیرکبیر )که نقش میرزا آقاخان نوری در آن محرز است(، اهللفضل

اهلل در دو نوبت به اين نمايانگر ارادت ويژه اين مورخ به خاندان نوری است. میرزا فضل 
يافت و بار دست الدولهحشمتجايگاه نائل شد. ابتدا با برکناری میرزا حسن خان به وزرات 

که با عزل برادرش از صدارت لذا رسید تا اين الدولهرکنبه پیشکاری  ق1273ديگر به سال 
(. البته 534: 2، 1368، اعتمادالسلطنهاو نیز برای همیشه کنار گذاشته شد ) ،ق1275در سال 

دقیق مشخص نیست که وقتي میرزا صادق به همراه  طوربهمنابع تاحدی مغشوش است. و 
اهلل در همین زمان با چه سمتي آنجا ست، پس میرزا فضلشده ا یلگسالدوله به تبريز نصره
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بینیم ديواني ديگری به نام يمشود که يمحضور داشت؟ اين اغتشاش مطالب وقتي بیشتر 
 1269ی هاسالسال از اجزای اصلي امور مالیه اين ايالت بود. او در  27میرزا حسن به مدت 

کم قم شد همواره در تبريز به سمت ق جز دو سه سالي که در خالل اين مدت حا1296تا 
پیشکاری مالیه برقرار بود. بعد از فوت او پسرش میرزا شفیع خان جانشین پدر و پیشکار 

 (.311-12: 1، 1386مالیه آذربايجان شد )مستوفي،

يختگي در ردرهمالبته اين ابهام تا حدی رفع خواهد شد اگر که مشخص شود، اين 
سوی ديگر  که میرزا حسن خان حاکم قم بوده است. از است دادهرخهمان دو سه سالي 

و  ناقص حل کند طوربهتواند اين معما را به شکل ديگری اما يموجود گزارشي از نادر میرزا 
ره نند دوويا هماگکه در اين زمان دو پست وزارت نظام و مالیه وجود داشته است و آن اين

اهلل به امور و میرزا فضل شدهانجاملي بزرگ تفکیک قدرت نظامي و ما مقامقائمتصدی 
جهت ناقص چون ينازا. اما اندشدهنظامي و میرزا صادق و میرزا حسن به امور مالي گمارده 

کند )نادر يمعرفي ديوان را مسئول وزرات مالیه منادر میرزا در اين گزارش، فتحعلي صاحب
ان میرزا آقاخ مصدراعظصادق و (. در همین دوره است که میان میرزا 178-9: 1351میرزا، 

های یزهانگی و تواند از اختالفات کاريمآيد که احتماالً يمنوری تعارضات شديدی پیش 
الدوله و میرزا بعد از مدتي نصره هرحالبهيي میان آنان نشأت گرفته باشد. جوسلطه

(. 1472: 3 ،1390ق از امارت و وزارت تبريز برکنار شدند )سپهر، 1273محمدصادق در سال 
دق به زارت میرزا صاوالدين میرزای ولیعهد شیرخوار و باز با ینمعبه نیابت  الدولهرکنسپس 

 (.8927: 10، 1380حکمراني آذربايجان برگزيده شدند )هدايت، 

پیشتر حکومت دارالخالفه تهران را داشت. اين انتصاب اهمیت حکومت تبريز  الدولهرکن
با پايتخت را داشت که گاهي از حاکمان مرکز برای اداره  طرازمهدهد که مقامي يمرا نشان 

نويسد که تبريز و يمشد. اعتمادالسلطنه نیز درباره اهمیت حکومت تبريز يمآن استفاده 
ي که سپهساالری کل سپاه هرکسشود و يمی ايران محسوب هاحکومتتوابع آن از اولین 

: 1، 1364، اعتمادالسلطنهآورد )يمبه چنگ  کرد حکمراني تبريز را نیزيمايران را کسب 
(. البته اين گفته اعتمادالسلطنه بیشتر درباره عزيزخان سردار کل صدق داشت. اما 429
اش عزل و بهرام میرزای یروزشبانهگساری نیز به نقل از نادر میرزا به دلیل مي الدولهرکن

 -1: 1351بايجان شد )نادرمیرزا، ق با پیشکاری عزيزخان والي آذر1275معزالدوله در سال 
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180.) 

 دوره ولیعهدی مظفرالدین شاه 

 صاحبان منصب پیشکاری یا وزارت

ق پیوسته اين 1298تا  1277عزيزخان سردار کل از پیشکاران بنام آذربايجان بود که از 
ه و رت روسیمجاو که آذربايجان در تالقي مرزهای شمال غربي درازآنجامسئولیت را داشت. 

سخن  عي بود که آنمستقر و طبی آنجاين قسمت از سپاه ايران در ترمهماني قرار داشت، عثم
ع آذربايجان هم حاکم بالمناز درواقعکه متصدی رياست قشون اعتمادالسلطنه مبني بر اين

جهت وزير نظام گاهي ينازا(، مقرون به حقیقت باشد و 429: 1، 1364، اعتمادالسلطنهبود )
الدوله اين سردار کل و حکمران ايالت نیز بود و بارها در زمان غیاب نصره مسئول امور مالي

 درواقع(. 29: 166ه ، نمرهیاتفاق عيوقاکرد )يمی وی امور آذربايجان را اداره جابهبود که 
یسي ات انگليپلمديکي از داليل توانمندی قشون به بنیه مالي آن بستگي داشت. جرج کرزن 

ه رسي کردش برمسائل ايران را با اهداف استعماری دولت متبوع که با امعان نظر خاصي
بر قاعده  ی مهم است که بناقدربهنويسد که اين سمت يمدرباره اهمیت وزارت نظام 

ستگاه د(. استیفای سرکاری، محاسبات 666: 1، 1373شود )کرزن، يمخطاب « والي»
های آن بود )مستوفي، موعهيرمجزعهد، تحريرات و محاسبات پیشکاری مالیه از يتوال

1386 ،1 :2-311 .) 

پیشکار مالیه در دوره ولیعهدی مظفرالدين میرزا با پیدايش منصبي با نام پیشکار کل تا 
امور  وفتقرتقحدی در محاق قرار گرفت و با تفکیک رسمي امور حکمراني از آن صرفاً به 

ق به 1277ي به سال ي يعنسالگهشتمالي منحصر گشت. مظفرالدين میرزای که در 
ديوان به تبريز گسیل سرپرستي رضاقلي خان هدايت و پیشکاری سردار کل و وزارت صاحب

اش يتعهدیوالوپنج سال يسق به ولیعهدی تعیین گرديد، مدت 1278الحجه یذو در اواخر 
آن تغییر اداری از اين زمان آغاز  درواقع(. 433: 2، 1368طول کشید )محبوبي اردکاني، 

شد. يکي پیشکار کل و يمشود. در اين دوره دو نوع پیشکار از سوی مرکز فرستاده يم
داد. در حقیقت حکومت با پیشکار يمديگری پیشکار مالیه که کار محاسبه مالیاتي را انجام 

کفايتي ولیعهد مظفرالدين يباهلل مستوفي کل و کار مالیه با پیشکار مالیه بود. به گفته عبد



 

 

 

 

  141 ...بررسي ساختار نظام اداری و سیاسي در آذربايجان
 

جاد سمت پیشکار کل نقش مستقیمي داشته است. اين در حالي بود که در ساير میرزا در اي
(. به عبارتي اين 310: 1، 1386کرد )مستوفي، يمها والي، امور مالیاتي را هم اداره يالتا

ی نبود و پیشکار کل را که در برخي منابع با عنوان وزير فوايد يادشده است، اگستردهتغییر 
توان همان نواب دوره پیش از ولیعهدی يم(، 51: 3، 1390ر، )عبدالحسین خان سپه

 مظفرالدين شاه تعبیر کرد. 

جهت ينازاشد و يمپیشکاری کل از مناصب مهم در دستگاه اداری قاجارها محسوب 
الدوله الدوله و عینینامی صدارت بود. تعدادی از پیشکارهای آذربايجان چون هاپلهيکي از 

از پست  ساالرسپهخان ینحسرت نائل شدند و گاهي هم افرادی مثل از اين مقام به صدا
« منزل صدارت نازل» السلطنهنظامصدارت به پیشکاری آذربايجان تنزل نمودند و به قول 

ي ن دو مقام رقابت(. به همین دلیل گاه میان صاحبان اي229: 1، 1361، السلطنهنظاماست )
ب به های پرتاهمان ابتدای حکومت قاجار از سکوشد و چون پیشکاری تبريز از يمايجاد 

. ز وجود داشتروی، تنش در دوره پیش از ولیعهدی مظفرالدين شاه نیينازاصدارت بود، 
از قضا  يجان کهذرباچنانچه بیان شد در زمان صدارت میرزا آقاخان نوری بین او و پیشکار آ

صدراعظم مردم  ديدی رخ داد وبود، اختالفات ش مقامقائميش به نام میرزا صادق پسرعمو
 د و برای او دوازدهنزد شاه سعايت کر صدراعظمنیز از  مقامقائمتبريز را علیه او شوراند 

: 1375، السلطنهمخبرتقصیر برشمرد و او را به خیانت )احتماالً در قضیه هرات( متهم کرد )
زی داشت )سعادت یآمخصومت(. همین صدراعظم با سردار کل پیشکار معروف نیز روابط 83

 (. 280-1: 1364نوری، 

از سردار  اندرتعبااسامي پیشکاران کل آذربايجان در دوره ولیعهدی مظفرالدين میرزا 
الدوله )دو نوبت( يقالدوله، مويدالدوله، میرزا قهرمان امین لشکر، صدکل )دو نوبت(، نصره

و حسنعلي  لهعالءالدوم یمحمدرح، ساالرسپهمشیرالسلطنه، حاج میرزا حسن خان قزويني 
 (.53: 1363خان گروسي )اعتمادالسلطنه، 

ين پیشکاران تبريز در اين ترشاخصو حسنعلي خان گروسي از  ساالرسپهسردار کل، 
یرنظام امبار اين مسئولیت را دارا شدند. و کسي چون دوره هستند. برخي از آنان بیش از يک

همان پیشکاری است که در مواجهه با ترفند  ق در اين سمت بود. او1313تا  1300از سال 
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میلیون توماني منصب ولیعهدی، از سوی مظفرالدين میرزا السطان مبني بر خريد يکظل
( و قطعاً مقرر بود 21: 1377شاه پیشکش کرد )سرداری، ينناصرالدیلیوني را به مپنجپیشنهاد 

تأمین شود. سردار کل نیز به  های گزاف بر مردم تبريزیاتمالکه اين پول از راه تحمیل 
های امنیت، برقراری نظم برای صاحبان حرف، سرمايه، زراعت و ینهزمجهت اقداماتش در 

(. بیشتر اين پیشکاران از قدرت 296: 1363ي، خورموجتجارت شهرتي کسب کرده بود )
 ذکرقابلنه توانستند دستور ولیعهد را بالاثر گذارند نمويم که یطوربااليي برخوردار بودند، 

میرزا مسئولیت قشون را با صالحديد ولیعهد مظفرالدين السلطنهنظمباره وقتي است که يندرا
یرنظام گروسي پیشکار، توبیخ و امتحويل گرفت اما در همان روز اول ورود به تبريز از جانب 

عباس  (. اصوالً در سیستم حکومتي ايران غیر از1176: 2، 1376اخراج شد )قهرمان میرزا، 
 که یطورای بیش نبود. یلهوسگاه اختیاری به ولیعهد داده نشده و او در حقیقت یچهمیرزا 

ی با مردمان عادی داشت( مجبور امستبدانهي میرزا )که رفتار محمدعلحتي ولیعهدی چون 
-60: 5، 1375يي کند )بیاني، گوتملقترين متصديان حکومت محلي تبريز يهپادونبود به 

459 .) 

 سیاسی ولیعهد و پیشکار ناسبات اداریم

 دوره ولیعهدی مظفرالدین میرزا

در  توجهقابل روی، مباحث، مربوط به مناسبات ولیعهد و پیشکاران از موضوعاتينازا
ی هادورهر باظر ننظام اداری و سیاسي تبريز در اين دوره است. بیشتر مطالب اين جستار 

وساناتي نکه از  ارانمیرزا است. روابط ولیعهد و پیشک ولیعهدی مظفرالدين میرزا و محمدعلي
اين  اشت. درگي دبرخوردار بود، پیش از هر عاملي به اقتدار و انفعال شخصیتي آنان بست

کار، د و پیشلیعهبرهه از تاريخ قاجار، عدم شفافیت نظام اداری در تعیین حدود وظايف و
رات و اختیا ر ارتقادگاهي هم فرامین شاه  های بروز تخاصماتي میان آنان را خلق کرد.ینهزم

ارد که امین لشکر کرد. منصوره اتحاديه اشاره ديمجايگاه پیشکار اين تخاصمات را تشديد 
 (.454:2535حاديه، شاه قدرتي فراتر از ولیعهد کسب کرد )اتينناصرالدبه پشتیباني فرمان 

شاه مشخص ينناصرالدامي يه مأمور اعزماگرانخان ینحسکه در گزارش میرزا چنان
يي از هابخشاست که مظفرالدين میرزای ولیعهد از پیشکارش صاحبديوان به دلیل واگذاری 
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)صفايي،  ها به افراد ناصالح شاکي و خواستار استقالل در کار حکومت تبريز بودیتمسئول
جبور است (. از سوی ديگر در همین سند آمده است که صاحبديوان نیز م11تا: يبسند اول، 

علما، کدخدايان محل و تجار )همان(. اما  ،مالحظه چند کانون قدرت را داشته باشد ولیعهد
در نهايت اين ولیعهد بود که مسئولیت امور آذربايجان را بر عهده داشت و حکومت مرکزی 

شاه به ينناصرالدوی را در انجام وظايفش مستقل تلقي کرده است. اين امر از نامه 
ی هاوقوسکشرسد در واقعیت از يمشود. امری که به نظر يممیرزا مستفاد  مظفرالدين

شاه، به مظفرالدين ينناصرالدفراواني برخوردار بود )سازمان اسناد کتابخانه ملي )ساکما(، نامه 
تداخل کارکردهای مناصب فوقاني  هرحالبه(. 21644/296ق، شناسه سند: 1309میرزا سال 

سازی ری اداری اين دوره است و منابع هم کمک چنداني در شفافیتامری بغرنج در ساختا
ساز در کنند. مقاالت قديمي قیداری و هاشمیلر گويای اين پیچیدگي مسئلهآن ارائه نمي

 وظايف امارت و وزارت نظام است.

یزی برخوردار بود، برانگرشکسمت پیشکاری کل به همان میزان که از موقعیت 
به همراه داشت و اين مخاطرات چیزی نبود جز روحیه  منصبصاحبمخاطراتي نیز برای 

شاه هم با آگاهي به اين مطلب، همواره ينناصرالدی اطرافیانش. ورزطمعي ولیعهد و طلبجاه
فايده بود. يبها یهتوصنمود. اما اغلب اين يمولیعهد را به همکاری با پیشکار منتخب توصیه 

کردند. يمستیصال و سپس استعفا و يا خلع آنان را فراهم زيرا اطرافیان ولیعهد اسباب ا
یزی آنان بود. به همین انگفتنهیشکارها يکي از طرق پتحريک مردم تبريز به شورش علیه 

کردند. استدالل آنان اين بود يمدلیل رجال مجرب از پذيرش بار وزارت ولیعهد شانه خالي 
باختند و چیزی هم عايدشان يمکردند، حیثیتشان را يمکه اگر ولیعهد را به حال خود رها 

کردند در آن صورت آينده خود و يمشد و اگر در برابر ولیعهد و درباريانش ايستادگي ينم
دادند. شاهد اين مدعا فرهاد میرزا معتمدالدوله حاکم فارس بود که يمفرزندانشان را به باد 

که گذشت (. چنان1060: 1368ورخین، المپیشنهاد پیشکاری تبريز را نپذيرفت )ملک
ي در برابر پیشکارها و به هیچ انگاشتن آنان طلباستقاللاطرافیان ولیعهد همواره وی را به 

ی منتهي امواضعهخواندند. گاهي واهمه از عواقب پذيرش پیشکاری تبريز به چنان يفرام
آمد. يمشاجراتي پیش در گريز از تحمل بار اين مسئولیت م منصبانصاحبشد که میان يم

ي زير بار چنان سمت سختبهافرادی بودند که  ازجملهالملک، سپهدار، امیرنظام نظام
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شد. سردار کل از اين يمیزی رفتند )همان(. در اين میان استثناهايي هم يافت آممخاطره
 استثناهاست. او که همواره دل در گرو حکومت تبريز داشت هرگز نتوانست از آن بگسلد و

که او در مرکز، سمت يهنگامباالخره اعتبار خويش را تا حدی در اين راه از دست داد. 
انتظار تصاحب پست پیشکاری تبريز را هم داشت. نادر  زمانهموزارت جنگ را کسب کرد، 

سرشار آذربايجان تلقي کرده است  درآمدی اين تمايل را ثروت و هاعلتمیرزا يکي از 
ي پوشچشمبود که او نتوانست از آن  قدرآن(. اين منافع مادی 292: 1364)سعادت نوری، 

اش میرزا قهرمان علیه يميقدبا همدستي زيردست  ق1284که در سال کند. تا اين
یني پرداخت و میرزا قهرمان که مسئول امور قشون تبريز بود چتوطئهالدوله پیشکار به نصره

گاه بیابد در اثبات ناکارآمدی محمدصادق که بار ديگر مخدومش را در اين جايبرای اين
ی میان متشرعین و شیخیه را بار افرقهپیشکار در برقراری نظم عمومي، منازعات  مقامقائم

شاه ينناصرالدمنجر گشت.  مقامقائمساخت. منازعاتي که به استعفای  ورشعلهديگر در تبريز 
ی سردار کل و هاتوطئهکارشکني و  الدوله پیشکار کل بههای افشاگرانه نصرهکه از گزارش

پي برده بود، برای برقراری نظم و کشف حقیقت، طهماسب میرزای  وانصارشاعوان
(. تحقیقات 97: 3، 1364الدوله را با تعلیمات الزم به تبريز گسیل کرد )اعتمادالسلطنه، مويد

ي گشت. اين مأمور دولت مرکزی به اثبات تخلفات فراوان مالي میرزا قهرمان منته
مويدالدوله، میرزا قهرمان را بازداشت و به تهران فرستاد. او و سردار کل به پرداخت مبالغ 
هنگفتي محکوم شدند. نادر میرزا نیز که در اين زمان از مسئولین محلي بود بیگلربیگي تبريز 

 (. 283-4: 1351اش صادر کرد )نادر میرزا، یبرکناررا شريک فساد معرفي و حکم به 

بیش از آنکه از  ديوانصاحباين دوره، علت ناکارآمدی پیشکاراني چون در 
های درباريان خواهييادهزهای مظفرالدين میرزای ولیعهد نشأت گرفته باشد، از يطلبجاه

ی عنصرسستاش به یعهدیولی هاسالهمهتبريز شکل يافته است. چه مظفرالدين میرزا در 
همه نتايج نامطلوب در مسائل  جنبانسلسلهشده است و حالي در امور حکومتي مذموم يبو 

يه نیز در گزارش خويش از ماگرانخان ینحستبريز همان اطرافیان حريصش بودند، میرزا 
نظمي اين واليت طرح کرده است يبي نوکران ولیعهد را عامل العنانمطلقاوضاع آذربايجان 

ساالران تبريز همچون سردار يواندنه (. گاهي مناسبات خصما30تا: يب)صفايي، سند دوم، 
، نمره هیاالتفاقعيوقاشد )يمکل و پیشکار کل در روزنامه سراسری وقايع اتفاقیه منعکس 
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شاه و ينناصرالدشده میان های تبادلهمچون نامه جاماندهبه(. در اسناد 1275، سال 410
سردار کل و پیشکار  مسئولین محلي نیز به وجود اختالفات میان کارگزاران محلي چون

 (.117: 2، 138، سند 1385توان پي برد )اصفهانیان، اعزامي معزالدوله مي

 دوره ولیعهدی محمدعلی میرزا 

یزتر از دوره ولیعهدی برانگچالشاما روابط محمدعلي میرزای ولیعهد با پیشکارها بسیار 
ز پیشکاران به نام اين دوره ا السلطنهنظامقلي الدوله و حسینالدوله، صديقینامپدرش بود. 

الدوله مانع ینامهستند که محمدعلي میرزا با همه آنان مشکل داشت. چون سبک عملکرد 
های وی يکارشکنروی ينازابود،  طلبجاهگرايانه ولیعهد حصول مقاصد سودجويانه و مداخله

ود، مردم تبريز را به الدوله دلگیر بینامرا به همراه آورد. محمدعلي میرزا که از عدم همراهي 
ی ارامنه و مسلمانان )که خود در هانزاعی مختلف چون گراني نان، کمبود زغال يا هابهانه

ايجاد آن نقش داشت( علیه پیشکار تحريک و به شورش و بلوا واداشت و چون خود با جذب 
ی شرور اجتماع، اسباب آشوب را هم در دست داشت، در عقب راندن پیشکار هاگروه

الدوله نیز از سوی (. صديق270: 1، 1361، السلطنهنظامهمگون با موفقیت عمل نمود )نا
گری متهم شد. اين اتهام زماني به يبابمحمدعلي میرزا و درباريانش با مخالفت مواجه و به 

(. 6: 2016السلطان پرداخته بود! )اتحاديه، او انتساب يافت که گويا به حمايت ضمني از ظل
عهدی مظفرالدين میرزا سیزده سال پیشکاری او را يتوالرنظام هم که در دوره حسنعلي امی

بود، فقط دو سال اين سمت را در ولیعهدی محمدعلي میرزا پذيرفت علت کوتاهي  دارعهده
مدت مسئولیتش در اين زمان ناسازگاری ولیعهد و صدور تحريکاتي بر ضد او عنوان شده 

یرنظام از تبريز، ولیعهد بدون اذن دولت مرکزی به ماخان يعلاست بعد از خروج حسن 
، 1361، السلطنهنظامتعیین پیشکار جديد اقدام نمود. او ظفرالسلطنه رئیس قشون تبريز بود )

از سوی تهران اقدام خودسرانه  السلطنهنظام(. اما خیلي زود با انتصاب 30-229: 1
پیشکار  السلطنهنظاممیرزا و  شد. اما مناسبات محمدعلي بر آبمحمدعلي میرزا نقش 

وتار بود که یرهتی قدربهمنصوب تهران با تالطم و تعارض بیشتری مواجه شد. اين روابط 
(. محمدعلي میرزا که 251در خاطراتش از بیم قتلش سخن رانده است )همان:  السلطنهنظام

انگیز به شاه بریتحساسی هاگزارششديدی به اين پیشکار داشت، او را به ارائه  سوءظن
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اين موارد ارسال اخبار دروغین مبني بر درآمد دويست هزار توماني  ازجملهمتهم کرده است. 
ضمن ردّ اين اتهام، اسناد و داليلي برانکار آن مطرح  السلطنهنظامولیعهد از آذربايجان است. 
يرا در کند. زيمثابت  آن رااش به مرکز خالف يارسالی هانامهکرده و حتي مدعي است 

های يالتاهايش از کاهش درآمد ولیعهد از اين ايالت گفته و حتي پیشنهاد انضمام گزارش
همچنین از سوی ولیعهد  السلطنهنظامگیالن و کردستان به آذربايجان را طرح کرده است. 

هايش تقبیح ینگارنامهی مهر در جابهیری تمبر کارگبهبه دلیل اختصاص محبس، نانوايي و 
 (.260-261: 1361، السلطنهنظامست )شده ا

قلمداد  السلطنهمنظامحمدعلي میرزا اين اقدامات را دال بر اقتدار جويي و تفوق طلبي 
رمان فافیانش اطر کرده و برای به خاک مالیدن پوزه اين پیشکار به قطع مواجب سه نفر از

ده بودند. عالوه بر کسب کرآن مواجب را  السلطنهنظامي و با خواست تازگبهداد، اين سه نفر 
لطنه و چون ظفرالس فرمانشبهگوشاين، ولیعهد برای از صحنه راندن حريف، ايادی 

گونه اينواداشت  السلطنهنظامی آکنده از دشنام و تهديد برای هانامهنصیرالدوله را به ارسال 
 شکارهایید پبود که از حربه ارعاب برای رهايي از دست وی سود جست. ولیعهد که وجو

نیز همانند  السلطنهمنظاتافت، در پي کسب قدرت فائقه بر آنان بود. يبرنممقتدر و مستقل را 
ذاشت گو خالي ای اپیشکاران سابق با وقوف به نیت دروني ولیعهد پرشر و شور میدان را بر

از اسم ابوالق سید او يکي ديگر از داليل استعفايش را انتصاب يکي از اشرار محلي به نام
(. 29و  253: 1، 1361سوی ولیعهد برای پست مستوفي بیوتات ذکر کرده است )همان، 

های حکومت هرحال مناسبات پیشکار و حاکم از موضوعات قابل تأمل در دستورالعملبه
الدوله از روابط خصمانه ای به فرخ خان امینمرکزی بود چنانچه ناصرالدين شاه در نامه

 (.117: 138ند س: 2: 1385براز نگراني کرده است )اصفهانیان، معزالدوله و سردار کل ا

هد ه ولیعايگاجبررسي عملکرد محمدعلي میرزا بیانگر کوشش وی در بازسازی و ارتقاء 
 ديده بود.  یبآس شدتبهالنفسش یفضععهدی پدر يتوالاست جايگاهي که در مدت 

 اسبات پیشکار کل و پیشکار مالیهمن

 ازجمله اشمجموعهبات محلي پیشکار کل در اين دوره را، اجزای بخشي ديگر از مناس
کرد. يمداد. گاه میان پیشکار مالیه و پیشکار کل اختالفاتي بروز يمپیشکار مالیه تشکیل 
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از  ترنازلمقام خود را  تنهانهپیشکار مالیه با آن قدمت طوالني در نظام اداری تبريز  درواقع
 گونههمانی موازی با پیشکار کل بود. اما ارتبهاستار امتیازات و ديد بلکه خوينمپیشکار کل 

که گذشت از آغاز ولیعهدی مظفرالدين میرزا تا حدی از اختیارات پیشکار مالیه کاسته شد. 
طوريکه پذيرش اين مطلب برای برخي از مستوفیان قديمي همچون میرزا شفیع ثقیل و گاه 

نويسد به هنگام تصدی پیشکار يماهلل مستوفي عبد واکنش منفي آنان را به همراه داشت.
یرنظام امیرنظام گروسي، مناعت طبع میرزا شفیع باعث شد که با امکل آذربايجان توسط 

کاسة ناپلئون که يده و همدفرنگ خطخوشرفتار کند. اما اين امیر به قول او  طرازهم طوربه
کردن کردهای مکری ابايي نداشت! برابر طلبي با وجود اين از به تنور انداختن نانوا و مثله 

مستوفي دستگاهش را برنتافت و زمینه اخراجش را فراهم کرد. هر چند بعد از چند سال به 
(. 735: 1، 1386دلیل صداقتش توسط همین پیشکار بار ديگر به تبريز احضار شد )مستوفي، 

ر پاريس بود، با عنوان پیشکار وزير مختار ايران د درگذشتهیرنظام که اماعتمادالسلطنه از 
یری اين عنوان توسط وی کارگبه(. علت 201: 1349مستقل نام برده است )اعتمادالسلطنه، 

 ی باشد. اظهارنظرمشخص نیست ولي شايد اقتدارگرايي اين پیشکار دلیل چنین 

ديوان هم حبديوان پیشکار مالیه نیز تعارضاتي رخ داد. صامیان سردار کل و صاحب
حاسبات و م يز را ترک کرده و به تهران عزيمت کرد. سردار کل نیز امور مالیاتتبر

(. اما 296-7: 1363آذربايجان را به يار ديرينش میرزا قهرمان تفويض نمود )خورموجي، 
اين  ا همهيج تفوق پیشکار کل بر کارگزاران مالي مسجل و مقبول واقع شد. بتدربه

 يرا همهد. زان صاحبان اين دو سمت اداری برقرار بو، همکاری تنگاتنگي میهاوقوسکش
، السلطنهنظاميافت )يماقدامات مالي پیشکار کل با صدور سند توسط پیشکار مالیه تحقق 

الیات یات بود و مين وظیفه پیشکار مالیه سامان بخشي به بحث مالترعمده(. 252: 1، 1361
کارات و وزير شد. مستوفي سريمسال تبريز و توابع آن به خزانه پادشاه در اصفهان ار

 (.141: 1364، اعتمادالسلطنهجات از زيردستان پیشکار مالیه بودند )خالصه

يش آوردگاه انواع فساد و تبهکاری بود. هاعرصهبوروکراسي ضعیف قاجار همانند ساير 
 بهتر از عملکرد دولت مرکزی نبود، تنهانهاش يمحلی هاحکومتدر اين میان کارنامه 

یزتر هم آمفاجعهبه دلیل دوری از نظارت مرکز و ناآگاهي و ناتواني مردم، اسفبار و  بساچه
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يدوفروش خرنمود. يکي از مصاديق اين فساد اين بود که در تبريز نیز مانند تهران يم
افرادی بود که با  ازجملهيژه پیشکاری مالیه رواج داشت. نصرالدوله وبهمناصب درآمدزا 

 (. 229-30: 1، 1361، السلطنهنظامهزار تومان پیشکار مالیه شد )پرداخت هجده

وی ديگر، یادی حاکمان تبريز از سبنسستسو و اهمیت مقام پیشکاری مالیه از يک
ي مور مالارخي بمداخالت نمايندگان کشورهای خارجي مستقر در تبريز همانند انگلیس در 

با انتصاب  بار کنسول اين کشورکه يکچون انتصاب مسئوالن آن را در پي داشت. چنان
که  ديد کردي تهسعدالملک به پیشکاری مالیه مخالفت نموده و با نقض حاکمیت ملي و محل

د! یری وی در اين پست از همکاری با او خودداری خواهد کرکارگبهدر صورت 
 (.229-30: 1، 1361، السلطنهنظام)

م اداری تبريز از مناصب فوقاني محسوب ، هر دو پیشکاری کل و مالیه در نظاهرحالبه
از مواجب باالی يکي از پیشکاران مالیه به  السلطنهنظامبود.  مندبهرهیری نظکمو از مزايای 
( و جرج کرزن نیز درآمد ساالنه امیرنظام 243: 1، 1361اهلل خان نوشته )همان، نام میرزا نور

ي از دولت و جامعه توجهقابلناخت تومان ذکر کرده است. وی که ش 5000پیشکار کل را 
سازد که مهم اين نیست که پیشکار کل چه حقوقي از يمايران داشت در ادامه خاطر نشان 

: 1، 1349کند )کرزن، يمکند بلکه بايد ديد از مردم چه میزان اخاذی يمدولت دريافت 
ي است. زيرا از يگوگزافه(. نظر جرج کرزن اين بیگانه آشنا به جامعه ايران دور از 666

یز نظام اداری و سیاسي ايران از جمله در دوره قاجار يکي انگتأسفی ناخوشايند و هامؤلفه
های اخالقي و اداری یناهنجارهم اين بود که درآمد و ثروت زايي مناصب خاص و فساد و 

است مجاورت با کشور استعماری روسیه هم بر زمینه های  خوردهگرهمتصديان آن به هم 
تواند بدور از حقیقت ينمقوع فساد در نظام اداری و سیاسي تبريز افزوده بود. نکته ای که و

بود برخي از کارگزاران  هاروسکه شمال غربي کشور در نفوذ ييازآنجاباشد، اينست که 
محلي متأثر از اين مسئله مرعوب و يا مجبور به پذيرش سلطه اين همسايه شمالي و يا 

لیس بودند. بیشتر عوامل لشکری و کشوری آذربايجان به دلیل مجاورت کشور رقیب آن انگ
نگريستند، يمبا روسیه و معاشرت با عوامل روسي، ناگزير نسبت به آن دولت با ديده احترام 

(. 105-104: 1355یرنظام زنگنه به روسیه آشکارتر بود )اقبال، امدر اين میان اظهار تعلق 
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که يکي از نويسندگان انگلیسي موسوم به انگلس نشد. چنان مطلبي که در منابع ديگر يافت
يه الحماتحتنويسد حاکم آذربايجان يم یمرکز یایآسهم در کتاب خود با نام  1هیلتون

(. او نام اين حاکم را مشخص نکرده است از سوی ديگر 396: 2، 1367)محمود،  هاستآن
کردهای حاکمان آذربايجان افزوده همین همجواری با روسیه نقش ديپلماتیکي نیز بر کار

های تسلیت و یامپرتبه ايران در ابالغ يعالبود. پیشکار آذربايجان بعضي مواقع نقش نماينده 
 (.207: 1349کرد )اعتمادالسلطنه، يمتهنیت حکومت مرکزی به دولت روسیه را ايفا 

ست چند پ صاحبتيکي ديگر از امتیازات برخي از پیشکاران کل اين بود که دستشان در 
پیشکار  مقامقائمکه نانچباز بود و اين کامالً با جايگاه استراتژيک آذربايجان مغايرت داشت، 

بردار نیست و در يشوخنويسد که واليت آذربايجان يمطي گزارشي به مظفرالدين میرزای 
ا (. ام459-60: 5، 1375اين مدت سابقه نداشته که همه امور در اختیار يک نفر باشد )بیاني، 

است و  شده تهگرفاين است که در برخي موارد اين قاعده مهم ناديده  دهندهنشانمنابع 
ر ديرين دستیا هرمانقتوان پیشکاراتي را نام برد که توأمان چند مسئولیت داشتند. میرزا يم

ز نی الدولهشمتحت. سردار کل يکي از آنان بود. او زماني هم پیشکار بود و هم وزير گمرکا
 ماني بهزمان عالوه بر پیشکاری، رياست قشون را داشت و شاهزاده ظفرالسلطنه امیرتو

: 1386ورخین، بود )ملک الم دارعهدهپیشکاری نائل شد که رياست قشون و تجارت را هم 
337 .) 

السلطنه پیشکار ولیعهد رياست ديوانخانه عدلیه و تجارت آذربايجان را همچنین نصره
ق؛ 1313سال  27ق؛ شماره 1311، سال 6ر دانست )روزنامه ناصری، شمارهتوأمان در اختیا

ق( و حاجي میرزاحسنخان هم عناوين خازن لشکر، رئیس مجلس 1313سال  31شماره 
زمان کسب کرد )همان، محاکمات عسگريه، قورخانه و مخزن نظامي لشکر آذربايجان را هم

ای جز حفظ افراد اداری و سیاسي چارهرسد برای نظام ق(. به نظر مي1312سال  18شماره 
ثابت در چرخه قدرت و چند مسئولیتیشان نبوده است زيرا انحصارطلبي و غفلت از تربیت 

بار نه نیروهای جايگزين کادر اداری و سیاسي از ديگر نواقص اين ساختار بود نقصاني که اين
برای مدتي پیشکار اين الدوله که خود توسط محققان بلکه در همان زمان و از سوی امین

                                                           
1. Hilton 
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 (.82: 1370الدوله، ايالت بود، برمال شده است )امین

ره هريک از ید کرده است که درباتأکيه هم، در گزارش خود ماگرانخان ینحسمیرزا 
اه باشد يرنظر شزماً امور آذربايجان بايستي يک اداره مستقل تعیین شود و اين اداره مستقی

ت أمور اعزامي حکوم(. اين عقیده بیانگر درک عمیق اين م29-28تا، يب)صفايي، سند دوم، 
 مرکزی از عمق ريشه نابساماني اين واليت است. 

ی بدور بود. گاهي يک مندقاعدهاز سوی ديگر در نظام اداری و سیاسي تبريز که از 
ست يابد دتوانست به پیشکاری يمساالر ساده چون میرزا احمد منشي باشي هم يواند

قا رباريان و اين ارتدآن تجمیع قدرت نزد برخي از  گونهاين( و 134: 1367السلطنه،  )احتشام
 هرچندرساند. يمضعف نظام اداری و سیاسي تبريز در اين دوره را به ثبوت  شدتبهشبه يک

ه همه الودمباحث مربوط به رأس حکومت محلي تبريز بسیار مبسوط و مهم است. اما ش
نان آکردند. اد نه قاجارها پس از سیطره بر ايران نظم جديدی ايجنکات مرتبط اين است ک

 حلي نیز نظامی مقامات پیشین بر مناصب حکومتي گماشتند در سطح مجابهافراد خود را 
نبودند زيرا  روی در امنیتينازارا تعويض کردند  هاپستسابق را حفظ کرده و صاحبان 

شدند و فقط به  تبريز در موقعیت خويش ابقا هاییگلربیگيببسیاری از اعیان سابق نظیر 
است.  تأملقابلفلور  (. البته اين نظريه ويلم20: 2، 1366حامیان قاجار مبدل شدند )فلور، 

و  یز از طغیانگریي سیاسي عوامل حکومتگر در ايران پرهشناسجامعهزيرا همواره اصل ثابت 
يژه در وبهساالران ايراني يواندی يرش براپذقابلحفظ وضعیت موجود است و نهايت تغییر 

ديوانساالری  های مختلف کشور بود. چنانچه بین کانونيالتاسطوح محلي جابجايي میان 
 آذربايجان و فارس ارتباط تنگاتنگي وجود داشت.

راز استعفا و به ق از کالنتری شی1288الملک در سال يدمؤ، میرزااحمدخان مثالعنوانبه
ي به حکومت فارس الدوله آذربايجانيز منتقل شد. و يا انتصاب نظاميسي تبرلشکر نومنصب 

 (.965و  107: 2در راستای اين پیوستگي ديواني بود )فسايي، 

 گیرینتیجه

ی ناصری و مظفری ادامه همان نگرش در هادورهنظام اداری و سیاسي تبريز در 
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ند. اما بدنه اين تشکیالت پايتخت بود. در رأس اين ساختار ولیعهد و پیشکارها قرار داشت
ساالران بومي و غیربومي بود. ولیعهد نشیني تبريز و همسايگي با دول يواندترکیبي از 

 تنهانهطلبید. اما يمعثماني و روسیه ساختار اداری و سیاسي مستحکمي را در اداره اين شهر 
ران سیاسي و های سيطلبجاهاين امر تحقق نیافت بلکه عدم شفافیت در ابالغ وظايف، 

ی هاتنشی اصل تفکیک قدرت، تداخالت و جابهاداری و جايگزيني امر تجمیع قدرت 
مخربي را ايجاد کرد. اين وضع در دوره ولیعهدی مظفرالدين میرزا به دلیل سست عنصری 

ساالران مطرح چون امیرنظام گروسي کمتر و بالعکس در دوره يواندوی و اقتدارگرايي 
يي ولیعهد و پايبندی برخي از پیشکاران گرامطلقمیرزا به جهت ولیعهدی محمدعلي 

از ناهمگوني  نظرصرفي سیستم، طورکلبهکارکشته به اصول اداری و سیاسي شدت يافت. 
دور بود. اين ی بهمندقاعدهی اداری از هابخشو ولیعهدان در بیشتر  منصبانصاحببرخي از 

های نارضايتي را در میان اهالي تبريز ینهزمه نظمي در کنار فساد اداری حاکم همواريب
ها يتينارضااين  ازجملههمانند ساير نواحي تابعه فراهم کرد. شورش سربازان قشون تبريز 

يي از يک سو و گراکمالی اين نظام معیوب و پوسیده از ظرفیت مندبهرهبود. سرانجام عدم 
عوامل تسريع و تشديد وقوع  مردم در چارچوب چنین ساختاری از روزافزوندرماندگي 

 ها در تبريز و ساير نقاط ايران گرديد.های شورشینهزم
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 هامقاله

  ،م2008ن در آمريکا(، )بنیاد مطالعات ايرا نامهرانیا ،«قاجار رجال خاطرات»اتحاديه، منصوره ، 
 .14شماره 

 نیهفتم یهاینرانسخ وعهمجم ،«جانيو امور آذربا شاهنيناصرالد»( 2535) ــــــــــــــــ 

 ، دانشگاه ملي.3، جلدیرانیا قاتیکنگره تحق

  قاجار رهدو در رنظامیام منصب به ينگاه»محدثه،  ،هاشمیلرقديمي قیداری، عباس و»،  
 .134ماره ش، 1398 ، ، دانشگاه الزهرا )س( دوره جديدرانیا و اسالم خیتار یعلم فصلنامه

 قاجار ورهد در آن فيوظا و نظام ريوز منصب»، ـــــــــــــــــــــــــــــــــ»، 
 . 23شماره ، 1398، یانتظام خیتار مطالعات یجیترویعلم فصلنامه

  دوره در اتيوال و االتيا حکام کارکرد و فيوظا»هوشنگ،  ،خسروبیگيقالوند، زهرا و 
 .5/74شماره ، 1393، رانیا خیتار، «هيقاجار

 اسناد منتشرنشده

 ا: ين میرزفرالدبخانه ملي ايران )ساکما(، نامه ناصرالدين شاه به مظسازمان اسناد کتا
21644/296. 
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 18شماره  ق(، 1312) ــــــــ. 

 27شماره  ق(، 1313) ــــــــ. 

 31شماره  ق(، 1313) ــــــــ. 

 

 


