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Organization of the management system of country 

divisions in the first Pahlavi period 1304-1316. 
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Abstract 

With the establishment of the Pahlavi government by Reza Shah in 

1304 A.H. Various aspects of the government changed and found a new 

organization. The management system of the country's divisions was one 

of these dimensions, which received a new organization according to the 

nature of the new government. Therefore, this research is trying to 

answer the question by using the historical research method and archival 

documents, publications, and other historical sources, that the 

organization of the management system of country divisions in the first 

Pahlavi era before the drafting of the Law of Country Divisions in 1316 

A.H. How was it done and what were its goals? The findings of the 

research show that the first Pahlavi government during a twelve-year 

process and before the drafting of the law of country divisions in 1316 

AH. By establishing new regulations, changing the structure of the 

Ministry of Interior, changing the names of cities, annexing or separating 

cities, districts, and villages, and changing the executive elements of the 

country's divisions, he succeeded in organizing the management system 

of the country's divisions and making changes in that area to concentrate 

affairs in the country's capital and support for the government's 

modernist programs. 

Keywords: country divisions, organization, first Pahlavi, Reza Shah, 

Ministry of Interior. 
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 مقدمه

بخشي  شوریکتقسیمات داخلي قلمرو جغرافیايي هر حکومت يا نظام مديريت تقسیمات 
گرفته در ادوار های شکلشود. حکومتاز حوزه مطالعات تشکیالت اداری محسوب مي

 ایالگوهز ا ظامينو  اجتماعي ،اقتصادی سیاسي،برای اداره بهتر امور  مختلف تاريخ ايران
 ايطشر با قطاب؛ ولي در تانداستفاده کرده ايران نظام اداری تقسیمات کشوری موجود در

ه پابرجا در ديگر، استمرار و تداوم از وجوعبارتجديد، برخي تغییرات در آن اعمال نمودند. به
رتباط ا واسطهبهبخش نظام اياالت و تقسیمات کشوری ايران است. در دوره پیشاپهلوی 

ول و دچار تح ساالری و تشکیالت اداری ايرانديوان گسترده ايران با دنیای غرب، ساختار
ران روشنفک واستخدگرگوني گرديد. در اين راستا، يکي از وجوه برجسته انقالب مشروطیت، 

شکیالت توزه و انديشمندان ايراني جهت تمرکز بیشتر نظام اداری و تغییروتحول در ح
شد  ز تبعات جنگ جهاني اول سببیداران استبداد و نما اقدامات طرفاساالری بود. ديوان

گردد. جرايي ناوره که تحوالت عمده در نظام اداری و نظارت و تمرکز بیشتر دولت در اين د
 ساختار یني وسلسله پهلوی تغییرات چشمگیری در حوزه تقسیمات سرزم کار آمدنبا روی 

فت کومت صورت گرحی نوگرايانه هابرنامهايت از بر تمرکزگرايي و حماداری مناطق با تکیه 
 است تا رصدداين پژوهش د بر اين اساسکه ساختارهای پیشیني را دچار دگرگوني ساخت. 

يگر ريات و دکارگیری اسناد و مدارک آرشیوی، نشبا استفاده از روش تحقیق تاريخي و به
نظام مديريت دهي دهد که سازمان منابع تاريخي اين پرسش را طرح کند و به آن پاسخ

 کرد.يبال مو چه اهدافي را دن در عصر پهلوی اول چگونه صورت گرفتکشوری  تقسیمات

موردبحث اين مقاله بايد عنوان کرد که پژوهشي  عدر خصوص پیشینه پژوهش موضو
نظام تقسیمات کشوری در دوره پهلوی اول پیش از تدوين قانون  دهيسازمانبه بررسي  که

اين اما  وجود باشد، انجام نشده است. ش. پرداخته با1316تقسیمات کشوری در سال 
ی ارزشمندی در خصوص تقسیمات کشوری دوره پهلوی اول با تاکید بر قانون هاپژوهش

در  خواننوحهحامد  مثالعنوانبهش. انجام شده است. 1316تقسیمات کشوری سال 
در  هخردنامکه در مجله « معیارهای تقسیمات کشوری در دوره پهلوی» ی با عنوانامقاله

گذرا به اقدامات حکومت پهلوی اول در حوزه  صورتبهبه چاپ رسید،  1391پايیز سال 
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و  پردازديمش. 1316تقسیمات کشوری پیش از تدوين قانون تقسیمات  کشوری سال 
ش. تقسیمات کشوری و نیز 1316عمده توجه خود در دوره پهلوی اول را به قانون سال 

و از بررسي  دينمايممحمدرضا شاه معطوف  تحوالت اين حوزه در دوره حکومت
ی پیش از تصويب قانون تقسیمات کشوری هاسالنظام تقسیمات کشوری در  االطرافجامع

مجموعه قوانین و  ش. بازمانده است. وی در اين راه تنها به مندرجات کتاب1316در سال 
رمي و حسن مح اهللنعمت فیتأل، ش.1285-1363مصوبات تقسیمات کشوری، جلد اول: 

ی نکرده است. کاظم وديعي هم ااستفادهمهربان اتکا کرده و از اسناد و ساير منابع تاريخي 
های تاريخي سال که در مجله بررسي« اداره و تقسیمات کشوری ايران» در مقاله خود با نام

به چاپ رسیده است، به بررسي تاريخ تقسیمات کشوری در ايران از دوره هخامنشي  1348
. در بخشي از اين مقاله که به بررسي پردازديمکوتاه و مختصر  صورتبهدوره پهلوی تا 

ش. پرداخته شده و 1316تقسیمات کشوری دوره پهلوی اول اختصاص دارد، به قانون سال 
دهي نظام تقسیمات کشوری پهلوی اول پیش از تصويب قانون سال هیچ سخني از سازمان

میان نیامده است. در واقع وجه تفاوت اين مقاله با آثار ش. در مجلس شورای ملي به 1316
گفته در اين نکته نهفته است که در اثر حاضر به اقدامات حکومت پهلوی اول در حوزه پیش

دهي نظام تقسیمات کشوری پیش از تصويب قانون تقسیمات کشوری در مجلس سازمان
دهد که تصويب و اجرای مي های اين مقاله نشانشورای ملي پرداخته شده است و داده

های در سالپیشینه ای الساعه نبوده و دارای قانون تقسیمات کشوری طرح و برنامه ای خلق
 آغازين حکومت پهلوی اول بود.

نظام مدیریت تقسیمات کشوری در دوره پیش از پهلوی  دهیسازمان. 1

 از مشروطه تا انقراض قاجاریه() اول

در قالب  1325قعده ذی 14وری در دوره مشروطه در نظام تقسیمات کش دهيسازمان
انجام شد. براساس ماده يک اين قانون واليات و دستورالعمل حکام،  قانون تشکیل اياالت و

ايالت قسمتي از  شد و تقسیم به اياالت مملکت محروسه ايران برای تسجیل امور سیاسي 
شامل و  بودنشین جزء کمکه دارای حکومت مرکزی و واليات حا شديممحسوب مملکت 

براساس ماده  .شديم خراسان .4  فارس .3( بلوچستان-کرمان) .2آذربايجان  .1چهار ايالت 
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نشین و توابع باشد که دارای يک شهر حاکم بودواليت قسمتي از مملکت سه همین قانون 
قانون  کتابچه) محسوب گرددکه حکومت آن تابع پايتخت يا تابع مرکز ايالتي اعم از اين

گذار هم چنین (. قانون1993803: ، ساکماتشکیالت اياالت و واليات و دستورالعمل حکام
بندی و بندی کرد. با اين تقسیمسطوح مملکت را به اياالت، واليات، بلوکات و قراء تقسیم

عنوان و حاکم به مناطق مختلف از دارالخالفه تهران، جذب کدخدا به فرمافرماننیز اعزام 
ی عشاير مناطق مختلف و تعیین حاکمان الهیقبحکومت در قراء و ورود به ساختار  عامل

قبايل، نفوذ و قدرت حکومت تا سطوح پايین جغرافیايي نیز گسترش يافت. در کنار اين 
عنوان نماينده دولت، عناصر اداری نیز در قالب شعب سیاسي اعزامي از پايتخت، به مأموران

 نمايندگان عدلیه و نظامیان روانه اياالت، واليات و بلوکات شدند. ها به همراه وزارتخانه

صدور  ا وظیفهفرمايان و حکام کماکان با شاه بود اماگرچه در اين قانون تعیین فرمان
کتابچه  7ه )ماد  ودبها با وزارت داخله احکام انتصاب و يا عزل و نیز اعزام و يا فراخوان آن

ين ادر واقع با  (.1993803: ، ساکمايات و دستورالعمل حکامقانون تشکیالت اياالت و وال
نوط به اجاريه مفرمايان صادره توسط پادشاه قبند قانوني اجرای حکم انتصاب حکام و فرمان

ی پادشاه م را براگذار از اين طريق اختیار انتخاب حکاتصويب وزارت داخله شده بود و قانون
ازاين هم که پیشت داخله تفويض کرد. درصورتيدر نظر گرفت اما انتصاب را به وزار

 انتخاب و هم انتصاب حکام در اختیار شخص پادشاه بود. 

ها، قدرت ای آندر اين قانون برای جلوگیری از استبداد حکام و رفتارهای سلیقه
امور از  نيشتریببايد برای ی نهايي در پايتخت متمرکز شد و حکام ميریگمیتصم

کتابچه قانون تشکیالت  63ماده ) کردندستقر در پايتخت کسب تکلیف ميهای موزارتخانه
(. عناصر اجرايي حکومتي در اين 1993803: اياالت و واليات و دستورالعمل حکام، ساکما

، حکام، فرماهافرمانساختار قانوني جديد اداره اياالت، واليات، بلوکات و قراء به ترتیب 
، حاکم و رؤسای فرمافرمان( بودند که توسط مقام سلطنت، کدخدا) باشيی بلوکات و دهرؤسا

گذار در خصوص شرايط عمومي و يا اختصاصي هر شدند. قانونبلوکات انتخاب و معرفي مي
اجرايي مطلبي را بیان نکرده است و در واقع اين امر را به سلیقه و يک از اين عناصر سیاسي

نمايد فرمايان اشاره مينها در خصوص فرمانخواست پادشاه و وزارت داخله منوط کرده و ت
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وزارت  اياالت و واليات از رجال موثق مجرب کافي دولت به تصويب یفرماهافرمان» که
 397ماده )« سمت معین خواهند شد نيبد يونيالشرف هماداخله انتخاب و از طرف قرين

 (. 1993803 :کتابچه قانون تشکیالت اياالت و واليات و دستورالعمل حکام، ساکما

ر ي ريشاموس فیألتترجمه و  قواعد حکمراني مملکت فرانسهمندرجات کتاب  به با توجه
که  رسديمبه نظر  گونهنياق. چاپ شده، 1297الملک( که در سال مؤدبمیرزا رضا ) خان

کام سال حدستورالعمل  در تدوين قانون تشکیل اياالت و واليات وايراني  گذارانقانون
الگوی  ارائه وکتاب  اين فیتألپذيرفته باشند. در واقع ترجمه و  ریتأثاين کتاب  ق. از1325

راه را برای  تنهانهق، 1297اروپايي تقسیمات کشوری و شرح وظايف حکمرانان در سال 
 اياالت شکیلتتدوين مدل ايراني تقسیمات کشوری و شرح وظايف حاکمان در قالب قانون 

رت داخله نیز با ق فراهم نمود بلکه مسئوالن وزا1325سال  و واليات و دستورالعمل حکام
ارت داخله ختار وزين سااين الگو، بعدها از تجربه مستشاران فرانسوی برای تدو قراردادنمبنا 

-5-6-7-10-9-11ق: 1297 )موسي ريشارخان،و تدوين نقشه اداری کشور استفاده کردند 
1 .) 

رجب  27، در تاريخ له داشتعاونت وزارت داخق سابقه م1327در سال السلطنه که قوام
 ق.1330در سال  .وزارت داخله منصوب شده ب هالسلطندر کابینه صمصام 1329سال 

او گوستمله ج ناز آ که مستشاراني از خارج با تصويب مجلس شورای ملي استخدام گرديدند
امات د. با اقدبو وزارت داخله دهيازمانفرانسه برای سکشور از م( 1869-1937) مرنيد

براساس  الغ شد.برای اجرا اباحمدشاه داخله تدوين و توسط  وزارتدمرني سازمان اداری 
کلي  خشببه دو  «کابینه و داراالنشاء مخصوص» رازیغبهاين طرح، ساختار وزارت داخله 

 ه مرکزار دايري با چهتقسیم شد. وظايف اداره کل ايالت« تيياداره کل وال»و  «اداره مرکزی»
ات والي ياالت واقتصادی ا و ی سیاسيهاگزارش یآورجمعو شرق، غرب، شمال و جنوب 

ات والي و ياالتا مومي بامکاتبات و مخابرات ع ،محاسبات مرکزی اياالت ،توسط حکامبه
 (.5ق.: 1331قانون دولت علیه ايران،) بود

ايران در نظام مديريت تقسیمات کشوری  دهيسازمانهمچنین در راستای  احمدشاه
داد تا نسبت به تهیه و تنظیم نقشه  تيمأموربه وزارت داخله  1329رمضان سال  14فرمان 
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اداری دولت و تقسیمات جزء اياالت و واليات از طريق تشکیل کمیسیوني به رياست وزير 
کمیسیون »(. براساس اين فرمان، 25ق.: 1331قانون دولت علیه ايران، ) داخله اقدام نمايد

آزمايشي، نقشه  صورتبهيافت تا  تيمأموردر وزارت داخله تشکیل شد و « اری ايراننقشه اد
اداری شرق ايران را تنظیم نمايد. رياست کمیسیون به دمرني فرانسوی مستشار حقوقي 

 عنوانبهاداره اياالت و واليات وزارت داخله  رکليمد السلطنهبيادوزارت داخله محول شد و 
های سابق خراسان االيالهنايب عنوانبهسردار سعید و ظهیرالسلطان کمیسیون و  سیرئبينا

نمايندگان سابق خراسان در مجلس شورای ملي،  عنوانبهو معززالملک و افتخارالواعظین 
و منشي حضور رئیس دايره  اعضا عنوانبهسابق ايالت خراسان  دفترسیرئعالءالسلطان 

(. 26ق.: 1331قانون دولت علیه ايران، ) منشي کمسیون انتخاب شدند عنوانبهشرق 
اعضای کمیسیون نقشه اداری پس از تشکیل جلسات مختلف نظر خود را چنین اعالم 

اوضاع سیاسي مملکت دولت را  کهنيبرحسب تقاضای اعضای کمیسیون و نظر به ا»: کردند
استمداد و که از نفوذ و اقتدار شخصي طبقة متنفذين در غالب نقاط مملکت  کنديمجبور م

)قانون دولت « مرعي و محفوظ است السابقياستفاده نمايد تقسیمات اداری اياالت کماف
 (.32-33ق.: 1331علیه ايران، 

ر ندرج دان ماعضای کمیسیون هم چنین چهار ايالت آذربايجان، فارس، خراسان و کرم
ه اول دند: درجکرم قانون تشکیل اياالت و واليات و دستورالعمل حکام را به دو درجه تقسی

د: سیم شدنه تقآذربايجان و فارس و درجه دوم خراسان و کرمان. واليات نیز به دو درج
و  انشاهانکرم تان واسترآباد، خوزس، ، اصفهانمازندران گیالن،اول شامل درجه یهاحکومت

 ینبه هم .ن بودکردستاعراق، يزد، لرستان و زنجان،  بلوچستان، دوم قزوين، همدان،درجه
دران  يت مازننمونه در وال عنوانبهترتیب بلوکات هر واليت نیز به دو درجه تقسیم شدند. 

اول و رجهبلوک د عنوانبهچهاردانگه و دودانگه، سوادکوه، نور، اشرف، آمل و الريجان 
ق.: 1331ران، دوم تعیین شدند )قانون دولت علیه ايبلوک درجه عنوانبهفیروزکوه و بندپي 

62-40 .) 

بنا به مقتضیات سیاسي و امنیتي و يا  هاسالتقسیمات کشوری ايران در طي اين 
ق. وزارت داخله بنا به مقتضیات 1331نمونه در سال  عنوانبه. کرديماقتصادی تغییر پیدا 
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سیاسي و امنیتي غرب ايران؛  ايالتي با عنوان ايالت غرب که متشکل از واليات همدان، 
قانون دولت علیه ايران، ) را تشکیل داد شديمسدآباد و کنگاور کردستان، کرمانشاه، ا

ق.، تنکابن، کجور و کالرستاق به دلیل 1331(. يا در واليت مازندران در سال 110ق.: 1331
 نینشحاکممالحظات سیاسي از اين واليت جدا و تحت عنوان واليت محال ثالث دارای 

ز مضافات استرآباد بود به اقتضای موقع جغرافیايي ا نيازاشیپگز که تا بندرشدند و  حدهيعل
قانون دولت علیه ) و رعايت حیثیت اداری و سیاسي جزو واليت مازندران محسوب گرديد

ی هاتیحساس(. کمیسیون نقشه و بودجه در بعضي مواقع به دلیل 51-52ق.: 1331ايران، 
ي اداری محول عالیشورا سیاسي و امنیتي تصويب نقشه اداری واليتي مثل اصفهان را به

(. يا در مورد ايالت فارس ضمن تقسیم اين 58-59ق.: 1331قانون دولت علیه ايران، )کرد 
ايالت به سه واليت گهگیلويه و بويراحمد،قشقايي و خمسه اعالم نمود که شورای عالي 

بارزه با عشاير در تهران بايد در اين خصوص اظهار نظر نمايد و از نظر اقتصادی نیز برای م
قاچاق کاال پیشنهاد حذف حکومت بنادر و ايجاد گارد بنادر و واليات سیاسي جديد ارائه 

 (.44-66-69ق: 1329شود )دمرني، مي

مناصب موجود در ساختار تقسیمات کشوری در مرکز  و واليات شامل اجزای مرکزی 
رؤسای وزارتخانه ل واليات بودند. اجزای مرکزی وزارت داخله شام نيمأموروزارت داخله و 

نتظرين خدمت که در مو رؤسای دواير و شعب و مفتشین و منشیان و ثباتان و ضباطان و 
 شاهفرمان  بانصب و عزل مديران و رؤسای دواير . مرکز وزارت داخله مشغول خدمت هستند

در واليات  نيمأمور بود. دحکم وزير داخله خواهاست و انتصاب ساير مستخدمین و اجزاء به
معاونین، درجه يک تا چهار، حکام واليات درجه يک و دو، اياالت  انيفرمافرماننیز شامل 

و  ثباتان و ضباطان ،منشیان ،تييرؤسای دفتر ايالتي و والدرجه يک و دو، الحکومه نايب
و معاونین  درجه يک تا چهارو حکام  درجه يک و دو  انيفرمافرمانبودند.  منتظرين خدمت

موجب رؤسای دفتر به ها والحکومهنايبمنصوب و  شاهموجب دستخط يات بهاياالت و وال
موجب احکام وزارتي و برحسب رؤسای کابینه به .شدنديحکم وزارتي منصوب و معزول م

ها و منتظرين خدمت با حاکم واليت نصب و عزل منشیان و ثباتو پیشنهاد حکام منصوب 
ها مین طريق، اين تشکیالت و سازمانه به(. 69-70 ق.:1331قانون دولت علیه ايران، ) بود

 ند.کار خود ادامه داده بتا روی کار آمدن حکومت پهلوی اول 
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ول نظام مدیریت تقسیمات کشوری در اوایل دوره پهلوی ا دهیسازمان. 2

 ش 1316-1304

ن بر اساس آ ی حکومت رضاشاه دوران ايجاد يک نظام جديدی بود که پايه وهاسال
(. 169-171: 1383یان، نوين، بوروکراسي دولتي و پشتیباني دربار بنا شده بود )آبراهامارتش 

ر طي دشد بنابراين ازآنجاکه دولت پهلوی اول اولین دولت مدرن ايراني محسوب مي
اماتي را در ش اقد1316کشوری در سال  ماتیتقس ديجدی پیش از تصويب قانون هاسال

اف نای اهدر مبمديريت تقسیمات کشوری انجام داد که ب راستای ايجاد تغییرات در نظام
 ها پرداخته خواهد شد. نوگرايانه اين حکومت بود که در ادامه به آن

تای وظایف حکام در راس نامهنظامتغییر ساختار وزارت داخله و تدوین . 1.2

 نوسازی اداری و ایجاد تمرکز سیاسی در پایتخت

توانايي فردی آقامحمدخان و کمک و  بواسطه ريهبر دوره قاجا ساختار سیاسي حاکم
برای اداره اين ساختار سیاسي شاهان قاجار از اين رو  شکل گرفته بود.همراهي ايل قاجار 

کردند و حکومت اياالت و واليات را در قبال دريافت مبالغي به شاهزادگان قاجار واگذار مي
: 1375)لمبتون،  گذاشتند بازمي در عوض دستشان را در نحوة ادارة مناطق تحت حاکمیت

آمده از نظامهای سیاسي متمرکز و مرکزگريز به وجود  ترکیبيشیوة حکمرانـي (. در اين 132
کـه در آن شاهزادگان از يک سو در مقام نمايندگان حکومت مرکزی ملزم به اطاعـت و  بود

منـاطق تحت انجـام تعهدهايي نسبت به شخص شاه بودند، اما از سوی ديگر در ادارة 
های منتهي ند. در سالگو نبودحاکمیتشان قدرت نامحدود داشتند و به حکومت مرکزی پاسخ

به پايان حکومت قاجاريه و آغاز حکومت پهلوی نیز شرايط نامناسب حاکم بر ايران در دوران 
 دشوار کرده بود. بنابرسیاسـي را متمرکز نوعي از نظـام پس از جنگ جهاني اول نیز ايجاد 

ی تأسیس نهادها در دوره سلطنت رضا شاه گیری حکومت مرکزی مقتدر برای شکلاين 
تشـکیل . 2 ايجاد ارتـش دائمـي نیرومنـد. 1چون و فـراهم آوردن ابزارهـايي جديد 
الزم وضروری  احداث شبکة حمل و نقل گسترده و منظم. 3 ساالری کارآمد و متمرکزديوان

ساالری کارآمد و متمرکزی که مجری تشکیل ديوانرسید. در اين میان به نظر مي
نامه های نوگرايانه حکومت مرکزی باشد اهمیت زيادی داشت. از اين جهت اساسبرنامه



 

 

 

 

  183 ...نظام مديريت تقسیمات کشوری  دهيسازمان
 

با وزارت داخله ای که وظیفه مديريت تقسیمات کشوری دوره پهلوی اول را به عهده داشت 
ش. و در 1310ومت در سال ی آغازين اين حکهاسالتحوالت اداری ايجاد شده در  به توجه

نامه وزارت داخله به شش ايام وزارت داخله علي منصور از نو نوشته شد. براساس اين اساس
 «هینظم» .3 «يتيوالادارات ايالتي و . »2 «وزارتخانهسمت مرکزی ق» .1قسمت که شامل 

ی اهقسمتتقسیم شد. يکي از « حیهص» .6 «احوالحصائیه و سجل ا» .5 «هاهيبلد» .4
بود که « ادارات ايالتي و واليتي»مهم و جديد وزارت داخله در حوزه اداره تقسیمات کشوری، 

ايران را که در ماده « دهات»و « بلوک»، «واليات»، «اياالت»وظیفه هدايت و راهبری 
بندی اداری و تشکیالت اياالت و واليات مملکت حوزه»نامه با عنوان هشتم اين اساس

داخته شده بود را به عهده داشت. در اين ماده براساس تحوالت شتابان به آن پر« ايران
 بندی اداری و تشکیالت مملکت ايران ارائه شده استسیاسي ايران تعريف جديدی از حوزه

 (. 292005409ساکما: )

قتضیات تعريف شد که بنا بر م« حوزه واليتي»مرکب از چند « ايالت»اساس بر اين 
های ستشد. همچنین برای اجرای سیااداره مي« والي»است يک نفر محلي و اداری به ري

ک نفر ي« واليت»، برای هر «والي»يک نفر « ايالت»نوين حکومت پهلوی برای هر 
« داکدخ»يک نفر « ده»و برای هر « الحکومهنايب»يک نفر « بلوک»، برای هر «حاکم»

« یهاحصائ» و« لدیب»ت که وظايف تعیین شد. عالوه بر اين وزارت داخله اين اجازه را داش
ضمیمه شغل  وره بود،دی نوگرايانه در اين هااستیسهريک از شهرها را که از نتايج اجرای 

بندی کشوری جزو وظايف مجلس که تعیین حدود و تقسیموالي و حاکم نمايد. ازآنجايي
و  یني تنظیمبندی مملکت در جدول معنامه مقرر شد که حوزهشورای ملي بود در اين اساس

لي رای مو تصديق وزارت داخله و برای تصويب به مجلس شو امضانقشه رسمي آن با 
 (.292005409ساکما: ) تقديم گردد

، «اداره شمال»، «اداره جنوب»در مرکز شامل « ادارات ايالتي و واليتي وزارت داخله»
ارت و راهبری امور بود که هر قسمت وظیفه نظ« اداره مرکز»و « اداره غرب»، «اداره شرق»

نمونه در  عنوانبه(. 126: 1311کیهان، ) اياالت زيرمجموعه اين مناطق را به عهده داشت
( میرزا السلطنهبي)اد سمیعي خاننیحسش. و در زمان وزارت داخله میرزا 1307سال 
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اداره »، میرزا عبدالوهاب خان فقیه رئیس «اداره شمال»اسماعیل خان اصانلو رئیس 
خان فرخ آذر رئیس  اهللنصرتو « اداره شرق»میرزا مصطفي خان صدوقي رئیس ، «جنوب

با نام  درگذشته( اين بخش از وزارت داخله 74: 1307سالنامه پارس، ) بودند« اداره غرب»
عنوان نمونه در مکاتبات اداری وزارت داخله با فعالیت داشته است. به« شعبه تحريرات»

با موضوع جدايي ابرقو از حکومت اصفهان و انضمام آن به ش   1301وزارت مالیه در سال 
شعبه تحريرات »« وزارت داخله»حکومت يزد در قسمت باالی سربرگ نامه ذيل عبارت 

ی بعد همین سال و در نامه وزارت داخله هاماهدرج شده است و اين عبارت اخیر در « جنوب
، ساکما: 293000491کما: سا) شودمي« اداره جنوب»به کفیل حکومت يزد تبديل به 

290001963 .) 

ه ی مالیمجز با توجه محتويات سند مکاتبه وزارت داخله با وزارت مالیه با موضوع
ر سال دزوار از قوچان و انضمام آن به حوزه واليتي سب« بام و صفي آباد« »بلوکات»

ستفاده ا« اداره اول»در سربرگ نامه وزارت داخله از « اداره شمال»جای ش. به1311
 سوم، ادارات اول، دوم»به « ادارات شمال، جنوب، شرق و غرب»دهد شود که نشان ميمي

ش. به 1313ت در سال ی اين ادارارؤسا(. 24096508ساکما: ) دهندتغییر نام مي« و چهارم
س قیه رئیفخان  ، میرزا عبدالوهاب«اداره اول»ترتیب میرزا اسماعیل خان اصانلو رئیس 

ريدوني ف احمدخانیرزا مو « اداره سوم»رئیس  زادهوهاب خان يعل رزامحمدیم ،«اداره دوم»
ش. 1315ال  ( بعدها، يعني از س91ه.ش: 1311نامه پارس، سال) بودند« اداره چهارم»رئیس 

ه وظیفه ک« شوریمور کااداره کل »اين ادارات چهارگانه ايالتي و واليتي در وزارت داخله به 
وط به مور مربير اران، تابعیت و آمار، انتظامات، امور سیاسي و سانظارت بر اسکان و عم

اکما: س) دهدوزارت داخله تمام اياالت و واليات را به عهده داشت، تغییر نام مي
بازنگری دهنده، نشان(. اين تغییرات 293004455؛ ساکما: 29341462ساکما ؛ 291002002

 دوران است. مداوم در تشکیالت اداری وزارت داخله در اين

در کنار نوسازی در ساختار وزارت داخله، نخستین اقدامات اصالحي حوزه تقسیمات 
ش. و در زمان رياست وزرايي حسن مستوفي و ايام 1305کشوری دوره پهلوی اول در سال 

وزارت داخله مهدی مشیر فاطمي صورت گرفت. اين در حالي بود که وزارت داخله 
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های بعد از سلطنت پهلوی اول براساس نیز وزارت داخله دولت های بعد از مشروطه ودولت
ش. نسبت به اداره 1286سال « قانون تشکیل اياالت و واليات و دستورالعمل حکام»

 کردند.ی کشور ايران اقدام ميهاتيوالها و ايالت

ی لطنت وسيام او  رضاخانايران بعد از مشروطه و خصوصاً ايران دوران رياست وزرايي 
ر دهای مختلف شده بود و مديريت اين تحوالت ی در حوزهاگستردهتخوش تحوالت دس

تین ود. نخسبی جديدتری هادستورالعملسطح اياالت و واليات نیازمند ساختارها، قوانین و 
ورد. کلید خ توفياقدام در اين راستا توسط مهدی مشیر فاطمي وزير داخله کابینه حسن مس

اشت نسبت به دش. در اين سمت قرار 1306 بهشتياردغايت ش. ل1305وی که از بهمن 
م و در اقدابندی اداری مملکتي بر طبق اصول و قواعد علمي تغییر حوزهتدوين اليحه 

 :ش. برای تصويب يک فوريت آن تقديم مجلس شورای ملي نمود1305 اسفندماه

ک تشکیالت طور که خاطر آقايان نمايندگان محترم مسبوق است در اين مدت يهمان»
مرتبى در قطعات مملکت موجود نبوده است و به همین جهت شايد در موقع انتخابات هم 

راجع بر روابطى  طورنیشديم و همها و غیره ميبندیدچار يک اشکاالتى در قسمت حوزه
که بايستى بین قطعات مملکت مرکز موجود باشد و درهرحال دولت مرکزى نفوذش در تمام 

 نفوذ آن نبوده منظم و مرتب که تشکیالتى همینواسطه به باشد مساوى و نقاط يک طور 
... به هزار دلیل اين تشکیالت فعلى را  نیافته ترتیب است آقايان منظور که یطورآن به

ير نقاطى که هست وزارت داخله مفید به اايالت فارس، آذربايجان، خراسان، و همچنین س
که مجلس اجازه داد يک خواهیم که پس از آنازه ميبیند ... از مجلس اجحال مملکت نمي

ها ها در وزارت داخله تشکیل شود براى اين که تمام وزارتخانهکمیسیونى از تمام وزارتخانه
شود يک هم بايد مطابق اين تشکیالت رفتار نمايند براى اين که مرکز حکومتى فارس نمي

مان طرز ديگر ... همه اشير ديگر، قشوناش جاى ديگر، عدلیه طونقطه باشد و اداره مالیه
مملکتى نیست من که يک نفر  تیادانیم که تقسیمات مملکتى امروز متناسب با وضعمي

يک قسمت  گويم دولت مرکزى آن نفوذى که بايد دروزيرداخله مسئول شما هستم مي
را اصالح خواهیم اين تشکیالت واسطه تشکیالت فعلى ندارد. ما ميمملکت داشته باشد به

شانزدهم اسفند  شنبهسه، لیله 72، جلسه 6 )مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره« کنیم
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(. اقدامات مهدی مشیر فاطمي به دلیل عمر کوتاه دوران وزارتش به سرانجام نرسید و 1305
 ش. اجرايي نشد.1316اين قانون تا سال 

مات قسیوسازی در تمنصورالملک( دولتمرد ديگری بود که برای ن) رجبعلي منصور
ش. و در دولت اول 1300کشوری ايران اقداماتي را انجام داده بود. وی که از سال 

 ر زمانم قوام دهای مشیرالدوله، دولت دودر زمان حکومت قاجاريه و نیز دولت السلطنهقوام
 مستوفي های فروغي وو نیز در زمان دولت و سردار سپه الممالکيمستوفاحمدشاه قاجار، 

عني از ال يسدر ايام سلطنت پهلوی با سمت معاون وزارت داخله خدمت کرده و مدت دو 
ش. با سمت والي در آذربايجان حکمراني کرده بود و از 1308ش. تا سال 1306سال 
اخله در عنوان وزير دهپس از انتخابش ب، امور اياالت و واليات اطالع داشت ادارهی هايکاست

ن نامه جديد وظايف حکام را آغاز کرد. ايش. تدوين نظام1308سال دولت مخبرالسلطنه در 
 و 1310فروردين سال  25در « نامه وظايف حکامنظام»ها منجر به تدوين و تصويب تالش
وزرای  در هیئت 1310فروردين سال  28نامه تشکیالت و وظايف وزارت داخله در اساس

 وقت گرديد.

عنوان مجری نوان ناظر بر جريان امور در ايالت و هم بهعنامه والیان هم بهدر اين نظام 
سیاست عمومي دولت معرفي شدند. عالوه بر اين والي ناظر بر اقدامات ادارات دولتي بوده و 

شت. عهده داها با سیاست عمومي دولت را بر ي اساسي و اقدامات آنمشخطوظیفه تطبیق 
ت بر عهده والیان گذاشته شد و ضمن همچنین رسیدگي به امور انتظامي و سیاسي اياال

تفويض اختیار به والیان، مراجعه به مرکز در موارد خاص نیز تجويز شد. در راستای ارتقا 
صورت متمرکز در اختیار حاکمان اعزامي از جايگاه حاکم ايالت، قدرت در سطح اياالت به

از اخذ مجوز از والي  ی دواير دولتي از انجام هرگونه اقدامي پیشرؤسامرکز قرار گرفت و 
های سیاست داخلي و سیاست خارجي به روند شتابان تحوالت در حوزه منع شدند. با توجه

ايران در اين دوره و نظر به رويکرد حکومت برای تمرکز امور اياالت و واليات در وزارت 
ن مکلف ی وزارت خارجه در اياالت به والیان واگذار شد و والیاهایکارگزارداخله؛ وظايف 

شدند از انجام هر عملي که مضر به سیاست خارجي و سیاست داخلي کشور باشد، جلوگیری 
به اجرای قانون نظام اجباری و قانون سجل احوال در سطح کشور، بر اساس  نمايند. با توجه
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مکلف به نظارت بر اجرای صحیح اين قوانین و نیز « اياالت« »والیان« »نامهنظام»اين 
ی رؤسا»يا همان « الحکومه هانايب»ی مرتبط با اين قوانین شدند. هاهیاحصائتهیه 
« حکام جزء»و « والیان»تابع « حکام واليات جزء اياالت»و « حکام واليتي»تابع « هابلوک

ضمن داشتن تمامي اين وظايف در سطح واليات مجوز مراجعه « غیر تابع اياالت و مستقل»
 .(290006404؛ ساکما: 293006087ساکما: ) اشتندمستقیم به وزارت داخله را نیز د

یمات و روستاها در راستای نوسازی در نظام تقس هابخش. تغییر نام شهرها، 2.2

 کشوری و کسب مشروعیت سیاسی

و مطالبة برقراری ناشي از شرايط پس از جنگ جهاني اول ومرج نظمي و هرجبـروز بي
ـن امکـان را داد که با تکیه بر نیروهای قزاق نظم و امنیت از سوی جامعه، به رضاخان اي

را از صـحنه خـارج کنـد و بـا برقراری امنیت، قدرت را به دست  باتحت امر خود، ساير رق
و در ادامه برای کسب  برای انجام چنین کاری. گیرد و آن را به قدرتي فردی تبديل کند

ه ايجاد شـبکة گسـتردة وی همانند ساير حاکمان خودکامه، دست بمشروعیت سیاسي، 
هـا زد. اين نیروهای نظامي و ادارات و وزارتخانهنوسازی نهادهـای محـوری مانند پلیس و 

ي هستند که حاکمان خودکامه برای حفظ حاکمیت فردی خود به يترين ابزارهانهادها مهم
 اين صحیح کارگیریو به ، نوسازیدر واقع تأسیس (.55: 1379چي، د )مدير شانهگیرنکار مي

هم نهادها در راستای اعمال حاکمیت فردی بود کـه به رضاخان کمک کرد تا بتواند 
حکومت مرکزی مقتدری ايجاد مشروعیت سیاسي برای حکومت خود کسب نمابد و هم 

های آغازين سلطنت رضا شاه و پیش از تدوين قانون جديد . از اين منظر در سالکند
ش.، تحوالت ديگری در حوزه تقسیمات کشوری 1316در سال مديريت تقسیمات کشوری 

که  رسديمبه نظر  گونهاين. شدميجريان داشت که عمده آن به تغییر نام شهرها مربوط 
ی نداشت اسابقهدر تاريخ ايران  نيازاشیپسیاست تغییر نام مناطق و شهرها با اين حجم 

از  هاحوزه ريسادر راستای نوسازی در  شاهرضااستنباط نمود که  توانيم گونهنيابنابراين 
جمله سیاسي، اقتصادی، آموزشي، اداری و صنعتي، نوسازی در حوزه تقسیمات کشوری را 

اين اقدام را در راستای ايجاد  توانيمنیز با تغییر نام مناطق و شهرها آغاز کرد. اگرچه 
ر قاجاريه و حدود شش در اواخر عصمشروعیت سیاسي برای حکومت جديد نیز تحلیل کرد. 
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 یساز، عرب ستیزی، خالصييگرارضاخان، موج جديدی از باستان یریگسال قبل از قدرت
ايران و  ايرانشهر، کاوهبیگانه به راه افتاد و چاپ مقاالتي در نشريات  یهازبان، و حذف واژه

 (. 249: 1384به اين موج دامن زد )آصف،  باستان

و  ی، شاهی پهلوهانامی آغازين حکومت پهلوی بیشتر از هاسالدر تغییر نام شهرها در 
به  شوديمربوط م رضاشاه. نخستین تغییر نام با دستور شدشاهپور برای شهرها استفاده 

تغییر يافت. اين « ژپهلوی د»به « قلعهآق»براساس آن نام شهر که  1304سال  اسفندماه
به  زارت جنگوو با ابالغ  رضاشاهموافقت  فرمانده تیپ مستقل شمال و درخواستبنابهتغییر 

 به بنااهراً ( در همین سال ظ297005158ساکما: ) وزارت معارف و اوقاف صورت پذيرفت
هر اسم ش اوزر ئتیهو پیشنهاد حکومت گیالن و تصويب « انزلي»برخي اهالي  درخواست

نیز طبق 1305 ل(. در سا291000279ساکما: ) ابدييمتغییر « بندر پهلوی»به « انزلي»
 ابدييمغییر ت« شهرضا»به « قمشه»نام  رضاشاهو تصويب « قمشه»درخواست برخي اهالي 

 (.240013853ساکما: )

تیرماه  13ی بعد نیز ادامه داشت. هیئت وزرا در جلسه هاسالی موردی در هانامتغییر 
« شاپور بندر»به « يخور موس»در منطقه  داالحداثيجدمصوب نمود که نام بندر  1307

رضاشاه نام شهر  درخواستبنابهش  1309(. در سال 240011028ساکما: ) موسوم گردد
 ابدييمتغییر « زاهدان»به « دزداب»و نام شهر « زابل»به « سیستان»مرکز « آبادنصرت»
در ايالت « سلماس»، شهری در کنار شهر «کهنه شهر»(. اما در مورد 240018582ساکما: )

دلیل زلزله رو به ويراني نهاد و اهالي اين شهر به منطقه جديدالبنايي منتقل آذربايجان که به 
گذاری شهر جديد از رضاشاه را شدند، والي آذربايجان از وزارت دربار پهلوی درخواست نام

را « تازه شهر»نمايد، اما وزارت دربار پهلوی نام را نیز پیشنهاد مي« صبا»نمايند و نام مي
ی هاسالی موردی در هانام(. تغییر 230000789ساکما: ) نمايدتخاب ميبرای اين شهر ان

طي  1310ش نیز ادامه يافت. بر اين اساس وزارت داخله در پنجم اسفند 1311ش و 1310
نام  نمايد که حسب دستور رضاشاهبه عموم حکام اياالت و واليات اعالم مي« متحد المالي»
ش  1311است. هم چنین در سال  افتهيرییتغ «شاهي»در ايالت مازندران به « آباديعل»

تغییر « شه داد»به « کرمان»در ايالت « خبیص»وزارت داخله نام قصبه  درخواستبنابه
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و ساکما:  293001375ساکما: ) ابدييمتغییر « اهواز»به « ناصری»و نام شهر  ابدييم
 پشت کوهاد حکومت ش بنا به پیشنه 1312(. در سال 240017349و ساکما:  240018854

ساکما: ) ابدييمتغییر « ايالم»به « پشت کوه آبادنیحس»لرستان و موافقت رضاشاه نام 
 ش 1316و در سال « سربابل»به « مشهدسر» ش نیز 1315(. در سال 240021146

، «خرم کوشک»به « خزعلیه»، «خسروآباد»به « خزعل آباد»، «تکاب»به « تیکان تپه»
 دينمايم، تغییر نام پیدا «پل دشت»به « قريه عرب»، «گچ ساران»به « گچ قره گلي»
 (. 240009464؛ ساکما: 24057516ساکما:  ؛240037404ساکما:  ؛293000015ساکما: )

ز اطق نییوستن منپبا سیاست به هم  هانامدر مقاطعي از حکومت رضاشاه سیاست تغییر 
 به با توجه داخله و وزارت 1313 بیست و يکم اسفند سال« متحدالمال»همراه شد. حسب 

 نیز« مکران»، نام «زابل»و « بلوچستان»، «کرمان»ضمن تجمیع مناطق  رضاشاهدستور 
ر راستای نوسازی (. سیاست تغییر نام شهرها د240017759ساکما: ) برای آن انتخاب گرديد

 دينمايمش. سرعت بیشتری پیدا 1314در تقسیمات کشوری دوره پهلوی در سال 
شهر  ر اين اساسبشهر در اين سال مورد تصويب قرار گرفت.  26تغییر نام  کهینحوبه
« بساتین»، «خرمشهر»به « محمره»، «شادگان»به « فالحیه»، «سوسنگرد»به « خفاجیه»

، «هويزه»ه ب« حويزه»، «ايذه»به « مال امیر»، «آبادان»به « عبادان»، «بستان»به 
به « قلعه فاخری« »فهرج»، «شاه بندر»به « جز بندر»، «دشت بن»به « طرفبني»
به « حرای ترکمانص»، «گرگان»به « استرآباد»، «داورپناه»به « قلعه ديزک»، «ايرانشهر»
، «شهرکرد»به « دهکرد»، «بابل»به « بارفروش»، «فردوس»به « تون»، «دشت گرگان»
به « هارون آباد» ،«سررام»به « سرسخت»، «نوشهر»به « دهنو»، «کاشمر»به « ترشیز»
، «دژشاهین»به « قلعهصائین»، «مهران»به « پشت کوهمنصور و سه يک « »آبادشاه»
، «میانه»به « میانج»، «مهاباد»به « ساوجبالغ مکری»، «ارسباران»به « داغقراجه»
 ؛297039990ساکما:  ؛297038433ساکما: ) ابدييمچمن تغییر « سیاه»به « قراچمن»

 (.1874681ساکما:   ؛240022969ساکما:  10800436708ساکما:  ؛297020204ساکما: 

از فرهنگستان و نقش آن  بارنینخستش. برای 1314در اين تغییر نام گروهي در سال 
(. با تأسیس فرهنگستان 297020204ساکما: ) ديآيمبه میان  هاهیابالغدر تغییر نام شهر در 
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شود و حسن وثوق ام شهرها و مناطق پررنگ ميش نقش اين نهاد در تغییر ن1314در سال 
وزرای وقت، به نقش ی به رياستانامهطي  1316سال  مهرماهرئیس وقت فرهنگستان،  در 

 (. 5022343ساکما: ) کندفرهنگستان در تغییر نام اشاره مي

ش. 1315 ماهید 19مورخ  479ش و با نامه محرمانه شماره  1315سال تغییر نام از 
ي رانيرایغرست اسامي با موضوع ارسال فه هاتيوالو  هاايالتاخله برای تمامي وزارت د

ايندی اطق، فرن منروستاها و مناطق مختلف ايران برای وزارت داخله در جهت تغییر نام اي
 ديیتأ صورتهش. ب1317اما نتايج آن در سال  ردیگيمبه خود  ترسريعو روندی  ترمنظم

ساکما:  ؛31036719ساکما: ) شوديمناطق توسط فرهنگستان نمايان تغییر نام روستاها و م
ن بر عهده کمیسیو هاناموظیفه اصلي اين تغییر  کهازآنجا(. 3132093و ساکما:  3181891

ی پیش کندبه هادرخواستجغرافیايي فرهنگستان محول شده بود، کار بررسي اين حجم از 
با  1317ر سال شهريو 13ش در 1315سال نمونه فهرست پیشنهادی  عنوانبه. رفتيم

 (.31036713ساکما: ) ردیگيمقرار  ديیتأروستا در گرگان و کردستان مورد  64تغییر نام 

صادر  سند مالکیت نيازاشیپو مناطق  روستاها نياز ابرای بخش اعظمي  کهييازآنجا 
جاد ناطق اياها و متمشکالتي را در خصوص سند مالکیت اين روس هانامشده بود اين تغییر 
اعالم و  وزراست موضوع را به ريا 1316ارديبهشت سال  22نامه  وثوق درکرده بود و حسن 

ا ده شود تدا تيمأمورو امالک  اسنادثبتتا به وزارت عدلیه و ادارات  دينمايمدرخواست 
 (.31036719: کماسا) نسبت تغییر اسامي در اسناد مالکیت نیز اقدام الزم را انجام دهند

ی اطیف گسترده و نبودتقسیمات کشوری محدود به  هاسالدر اين تغییر اسامي  برنامه
، ـات علميحالتغییر اصطند. يافت تغییری مختلف نیز هاحوزهمربوط به ها و لغـات از واژه

، وادگينام خان فراد و ايجاداتغییر اسامي ، آهنراه یهاستگاهيتغییر نام ا، صنعتي، و بلـدی
ها، و ، کوچههادانی، مهانابایتغییر نام خ، هاتغییر تابلوی مغازه، ر نام واحد پول کشورغییت

ايف و نام طو تغییر ،هارستانیتغییر نام مدارس و دب ،زمین پارسرس تغییر نام، معابر شهری
 ا نوسازیهمگام ب تغییراتي بودند که از جمله کشور یهاها و سالتغییر نام ماهي و مناطق ايل

 درن، درمظاهری  ی يکسان و يکدست بااجامعهدر ساير اجزای حکومت پهلوی اول و ايجاد 
 دوران حکومت پهلوی اول اعمال شدند.
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ها و روستاها در راستای ، شهرها، بخشهااستانسیاست الحاق یا تفکیک . 3.2

 های نوگرایانه و ایجاد تمرکز قدرت سیاسی حمایت از برنامه

تجاوز نیروهای بیگانه به ايران، و اشغال بخشهايي  يعنيجهاني اول  جنگتبعات ناش از 
از خاک کشـور موجب تضعیف هرچه بیشتر حکومت قاجار و ظهور نیروهای مرکزگريـز در 

نظمي سیاسي،  ومرج و بي مناطق مختلف کشور شد. نتیجة اين وضعیت بروز هرج
متمرکز خود به  ز حالت نیمهاقتصـادی و اجتماعي در کشور بود که حکومت قاجار را ا

را عمالّ به پايتخت و اطراف آن محدود قاجار حکومتي غیرمتمرکـز تبديل کرد و قدرت شاه 
نظمي کشور را فرا گرفته بود، افکار  ومرج و بي سـاخت. در چنـین شرايطي که هرج

عمـومي جامعـه و نماينـدگان آن )روشنفکران و نخبگان سیاسي( در مورد يک موضوع، 
اين افراد ديدگاه از (. 124: 1380)کاتوزيان،  يعني لزوم اعادة نظـم، اتفـاق نظـر پیدا کرد

رضا خان نیز از برقراری چنین نظمي با ايجاد حکومت مرکزی مقتـدر امکـانپـذير بود. 
استفاده حکومت مرکزی مقتدر  برای ايجادپس از جنگ جهاني اول فضای حاکم بر ايران 

های رضا شاه در اوايل حکومتش لطنت خود را برقرار نمود. يکي از سیاستهای سکرد و پايه
های نوگرايانه مدنظر وی در برای ايجاد تمرکز قدرت سیاسي در پايتخت و نیز اجرای برنامه

را در چارچوب ت و والياا هالتياکشور؛ تدوين و اجرای سیاست الحاق يا تفکیک 
ی بود. براساس اين سیاست شهرها و مناطق بنا دهي نظام مديريت تقسیمات کشورسازمان

. شدنديمديگر ضمیمه  به مقتضیات محلي، سیاسي و اقتصادی از يک ايالت جدا و به ايالت
نگاه نظامي، امنیتي و سیاسي حکومت مرکزی به اياالت و واليات در راستای ايجاد تمرکز و 

یاست تأثیرگذار بود. اقدامات جلوگیری از استقالل ساير نواحي در تدوين و اجرای اين س
 حکومت مرکزی محور اين سیاست بود. در اين راستا حکومت مرکزی با توجه دستانهشیپ

به وقوع رخدادهای پیشیني در نواحي مرزی و ايلیاتي نشین نسبت به تقويت نظارت و نیز 
حکومت ی مخالف هاحرکتايجاد جدايي جغرافیايي و تقسیماتي در مناطقي که مستعد بروز 

مرکزی را داشتند، اقدام کرد. بخشي ديگر از داليل حکومت مرکزی در راستای اجرای اين 
ی يا ریسربازگسیاست به موضوع حمايت از برنامه نوين سازی ارتش و اجرای قانون 

. بر اين اساس حکومت مرکزی در راستای ايجاد تعادل در جذب گردديبرموظیفه نظام
اين  هدررفتوظیفه برای لشگرهای نوين استاني و جلوگیری از نیروی انساني مشمول نظام
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 . کرديمها و روستاها از يک شهر به شهر ديگر را اجرا منابع انساني، الحاق يا تفکیک بخش

ق يا تفکیک ظیفه الحاش. و1301تشکیل حکومت پهلوی اول يعني در سال  پیش از
ون دو ي قانوظیفه مجلس شورای ملشهرها بر عهده مجلس شورای ملي بود. براساس اين 

متي ه حوزه حکوو الحاق آن ب« اصفهان»از حوزه حکومتي « ابرقو»ی انفصال شهر اماده
 به« برقوا»دن را تصويب و به وزارت داخله سه ماه مهلت داد تا وسايل ضمیمه ش« يزد»

و  رضاخانزرايي و(. اما در دوره رياست 290001963ساکما: ) را فراهم آورد« يزد»حکومت 
. در اخله شدرت دو وزا وزرانیز در دوران سلطنت وی اين امر از اختیارات رضاشاه، هیئت 

و « وجردبر»با تجمیع دو واليت  «لرستان»صد تشکیل ايالت ش. وزارت داخله ق1303سال 
 نظرصرفام واسطه عملیات قشون نظامي در خوزستان از اين اقدرا داشت اما به« لرستان»

ش.هیئت وزرا نظر به مصالح و 1306تیرماه سال  24(. در 290006546ساکما: ) نمايدمي
یل اياالت و قانون تشک 2از فصل  296مناسبات محلي مازندران و بر طبق مدلول ماده 

کومت حها دارای يک و توابع آن« تنکابن»و « مازندران»واليات تصويب نمود که واليات 
(. در 240014346و ساکما:  240039527ساکما: ) یده شودنام« مازندران»عنوان ايالت و به
را ضمیمه حکومت « چهارمحال»ش. وزارت داخله حکومت 1307فروردين سال  23
 «چهارمحال»نمايد تا اداره امور درخواست مي« اصفهان»نمايد و از حکومت مي« اصفهان»

 (. 293000491ساکما: ) را برعهده بگیرد

عنوان شد. بهيست ماز ناحیه مردم يک منطقه يا شهر نیز درخوا اين انضمام و يا انفکاک
لیل ی به وزارت داخله به داضهيعرطي « النلومی»ش. اهالي طايفه 1309نمونه در سال 

دايي ، تقاضای ج«اسفراين»از عوامل حکومتي  محمد خان اری يهاستمو ظلم و  هايسخت
: ساکما) را مطرح کردند« نقوچا»و انضمام به حکومت « اسفراين»از حکومت 
ش. به دلیل نزديکي 1315در سال « شش ناحیه»و « سمیرم علیا»(. يا اهالي 290000224

ا مطرح ر« اصفهان»تقاضای الحاق به ايالت « فارس»و دوری از حوزه ايالتي « اصفهان»به 
 (. 1791566ساکما: ) نمودند

به « آذربايجان»رضاشاه ايالت حسب دستور  1311خردادماه  و دردر ادامه اين سیاست 
، «خوی»، «رضائیه»گردد. بر اين اساس واليات دو قسمت شرقي و غربي تقسیم مي
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آذربايجان »به ايالت « رضائیه»به مرکزيت « میاندوآب»و « ساوجبالغ»، «ماکو»، «شاهپور»
قي شر»بود ايالت « تبريز»که مرکز آن « آذربايجان»موسوم و بقیه واليات ايالت « غربي

(. همچنین براساس مندرجات موجود در 297021702ساکما: ) شودنامیده مي« آذربايجان
 واحدهمادهکه ضمیمه « خالصه تغییراتي که در تقسیمات کشور شده است»سندی با عنوان 

با امضای مشترک رياست وزرا و وزير داخله با موضوع تصويب ادارات وزارت داخله به 
به سه واليت « آذربايجان غربي» ش.1315ه تا سال مجلس شورای ملي ارسال شد

« کردستان»از « بانه»و « سقز»تقسیم و با اين تغییر « مهاباد»و « رضائیه»، «خوی»
و « اردبیل»، «تبريز»به سه واليت « آذربايجان شرقي»شدند. « مهاباد»مجزی و ضمیمه 

، «سبزوار»، «بجنورد»، «قوچان»، «مشهد»از هفت واليت « خراسان»تقسیم شد. « مراغه»
، «آباده»به پنج واليت « فارس»تشکیل شد. « فردوس»و « قائنات»، «حیدريهتربت»
از « بندر لنگه»تقسیم شد و با اين تغییر « الرستان»، «جهرم»، «اسطهبانات»، «شیراز»

به دو « کرمان»را تشکیل داد. « الرستان»واليت « الرستان»مجزی و با « بنادر»حکومت 
مجزی و ضمیمه « يزد»نیز از « بابک»تقسیم و شهر « جیرفت»و « کرمان»واليت 

« عراق»از توابع « درجزين»شد. در واليات نیز تغییرات زير به عمل آمد: قسمت « کرمان»
که فعالً هر يک حکومت مستقل دارد با هم « ساوه»و « قم»شده است. « همدان»ضمیمه 
 شد و« گلپايگان»ضمیمه « محالت»دهند. را تشکیل مي« ساوه»و « قم»واليت 

که سابقًا « دامغان»و « سمنان»تقسیم شد. « بروجرد»و « لرستان» به دو قسمت« لرستان»
از « بشاگرد»را تشکیل دادند. « دامغان»و « سمنان»مستقل بودند با همديگر واليت 

کما: سا) را تشکیل دادند« عباسي»شده و واليت  توأم« بندرعباس»مجزی و با « مکران»
ش. به بخشداری 1316نیز حسب تصمیم وزارت داخله در سال « فهره»(. قريه 293004455

 (.291002002ساکما: ) ضمیمه شد« الیگودرز»

« کردستان»نمايد تا استان ش پیشنهاد مي 1316در همین راستا فرهنگستان در سال 
ي ضمیمه و بخش جنوب« آذربايجان»نیز به دو بخش تقسیم و قسمت شمالي ضمیمه 

ساکما: ) ردیگينمقرار  رضاشاهگردد، اما اين پیشنهاد مورد موافقت « کرمانشاهان»
زارت داخله بنا به مقتضیات سیاسي و مصالح ش. و1316(. همچنین در سال 31036719
ضمیمه « کردستان»جدا و به ايالت « کرمانشاه»را از ايالت « سنقر و کلیائي»کشور شهر 
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 (.293001716ساکما: ) کرد

های نوین نوگرایی در عناصر تقسیمات کشوری در راستای حمایت از برنامه .4.2 

 حکومت مرکزی و ایجاد تمرکز سیاسی 

 عناصریتأسیس اين سلسله، مبتني بر فعالیـت  نظام اداری حکومت قاجـار در ابتـدای
. گرفتندمي صورت موروثي برعهدهمشاغل را به از مسـتوفیان و میرزاهـايي بـود کـه ايـن

دستخوش تغییر نشدند و نظام اداری ايران تـا زمـان روی کارآمـدن رضاشـاه  اين عناصر 
کرد)اکبری، برای تصدی مشاغل اداری و سیاسي استفاده ميسنتي  اين عناصریهمچنان از 

ای تکیه نداشت. به  قاجار به هیچ ايل و طايفه شاهانرضاشاه بر خالف (. 208-207: 1382
عالوه بر نظامیان بايسـت در سـاخت نظـام اداری موردنظر خود لیـل وی مـيهمین د

. اين طبقة جديد که رضاشـاه بـا تکیـه بـر کردتکیه مينیز به طبقة جديدی طرفدار خود، 
که با استفاده از سیستم  ، طبقة متوسط شهری بودنمايدنظام اداری خود را ايجاد  توانستآن 

بر پاية چنین نظام آموزشیای حکومت موفـق شـد  تربیت شده بودند.نوين آموزشي اين دوره 
های  بخـش اعظـم کارمنـدان نظـام اداری نودهزار نفری خود را برای پر کردن وزارتخانه

فرهنگ(، فالحت )کشاورزی(، صنايع و معادن و )دربار، داخله، جنگ، مالیه، خارجـه، معـارف 
 )آبراهامیان، ، فوائد عامه و عدلیه تربیت کند(راهتجارت، پست و تلگراف وتلفن، طـرق )

ها، نقش وزارت داخله در ايجـاد تمرکـز سیاسي پس از  . در میان اين وزارتخانه(125: 1383
بايست از بین نیروهای نوگرای تربیت و گردانندگان آن مي وزارت جنگ حائز اهمیت بود

شدند. عناصر تقسیمات کشوری شده در سیستم نوين آموزشي دوره رضا شاه انتخاب مي
ايران در دوره رياست وزرايي رضاخان و نیز در دوره سلطنتش شامل حاکمان نظامي و 

های اداری زمان مقامات کشوری بود. مقامات کشوری عمدتاً از اخالف نوگرای خاندان
ز قاجاريه و کارکنان نظام اداری جديد بودند. اين اعضای جديد ساختار تقسیمات کشوری ا

شدند های نوگرايانه و تمرکزگرايانه رضاشاه محسوب مينظر سیاسي حامي اقدامات و فعالیت
کردند. در واقع از زمان رياست و با اين ايده، مناصب سیاسي اياالت و واليات را قبول مي

، شاهزادگانوزرايي رضاخان و نیز دوران سلطنتش مقام والي گری ديگر جزو ملک طلق، 
متمول و سیاستمداران قدرتمند نبود بلکه عموماً نظامیان و کارمندان وابسته به  زادگاناشراف
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  .Iran Political Diaries,1997: 124-125-287)) شدنددولت به اين مناصب گمارده مي

هم و مبه جايگاه ويژه نظامیان در زمان رياست وزرايي رضاخان و نقش  با توجه
 ها و ايجادطنت و نیز سرکوب مخالفتوی به مقام سلها در ترقي و ترفیع تأثیرگذار آن

نظر  ی ورأن و پذيرفت هایکشورتمرکز قدرت در ايران، برتری دادن نظامیان و لشگريان بر 
(. با 47-46 :1388د، ارجمن) ی و حکمراني اياالت امری متداول بوددارمملکتآنان در امر 

ی ايالت هااستانیز در اياالت ايران و ن هايي ازمنیتي در بخشابه اوضاع نابسامان  توجه
 دار وی رويه غالبکارگیری نظامیان طرفسیاست به ،نشین در دوران سلطنت پهلوی اول

از  رادی راطق افشخصاً برای اين منا رضاشاهوزارت داخله اين زمان بود. در اين راستا 
اب سرهنگ ان نمونه انتخعنوکرد. بهعنوان والي نظامي آن منطقه انتخاب مينظامیان و به

( انتصاب 46 :.شه 1316سالنامه آريان، ) ش.1316مکری برای ايالت مکران در سال 
سالنامه پارس، ش. )1309میرزا جهانباني به حکومت بهبهان در سال  نیمحمدحسسرهنگ 

ر سال د( انتخاب سرتیپ ابوالحسن خان پورزند به حکومت لرستان 120.ش: ه 1309
و  پشت کوه ( سرهنگ درخشاني برای حکومت121.ش: ه 1309امه پارس، سالن) ش.1309

 ش.1314ل تعیین حاکم نظامي در منطقه قشقايي در سا ،ه.ش 1312در سال  کوه ریکب
اکما: سو  291001785و ساکما:  290002199ساکما: ) براساس اين رويه بوده است

 (. 3507099و ساکما:  29332176

و در  کردنديمعمدتاً در امور مقامات کشوری مداخله  هاالتيااين فرماندهان نظامي 
نمونه در ايالت خراسان سرتیپ  عنوانبه. کردنديمرا غصب  هاآنبعضي مواقع حتي مناصب 

جان محمد خان، فرمانده نظامي منطقه خراسان پس از مدتي که به اين سمت منصوب شد 
ت بلکه مناصب مهمي چون کفالت آستان تنها منصب کفالت ايالنیرنگ و دسیسه نه زوربه

(. البته همه حاکمان 57: 1388)ارجمند،  قدس و کفالت شهرداری را نیز از آن خود کرد
و در بعضي مواقع علیه فرمانده نظامي ايالتي اقدام  رفتندينمي زير بار آسانبهاياالت 

ش.حاضر نبود در 1303الدوله حاکم ايالت خراسان در سال عنوان نمونه حشمتکردند. بهمي
امور مربوط به ايالت با امیر لشکر خزاعي مشورت کند و در مکاتبات اداری نیز احترامات 

به امیر لشکر خزاعي  الدولهحشمت. آوردينمالزم را نسبت به فرمانده نظامي خراسان به جا 
 گونهچیهی اعالم کرد که فرمانده نظامي بايد فعالیت خود را بر حوزه خود محدود کند و و

ی توسط نظامیان را در امور اداری ايالت نظیر انتصاب زيردستان والي را تحمل امداخله
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 (.51-49: 1388ارجمند، )نخواهد کرد 

داخله م میرمستقیغمستقیم و  صورتبهدر انتخاب حاکمان کشوری اياالت نیز  رضاشاه
لي گری خراسان را که ش. از طرف رضاشاه پیشنهاد وا1307. تیمورتاش در سال کرديم

دهد و وی پس از مشورت زاده ارائه ميشد به سید حسن تقيجزو اياالت مهم محسوب مي
زير داخله وقت، و(. 214: 1368زاده، تقي) نمايدبا دو تن از دوستانش، اين سمت را قبول مي

 کومتمحمود جم، با کسب موافقت قبلي رضاشاه در خصوص انتصاب مهدی فرخ به ح
ز عزيمت يد قبل انمايد و والي جديجان غربي، نسبت به ارائه پیشنهاد به وی اقدام ميآذربا

: 1348 فرخ،) کندبه محل مأموريت با شخص شاه ديدار و دستورات الزم را دريافت مي
اخله که وزير د(. نامزد سمت حکمراني اياالت اين امکان را داشت حتي درصورتي350

از پذيرش  اشد،باب وی به سمت والي گری ايالتي کسب کرده موافقت رضاشاه را برای انتص
نادر را تان يا بعنوان نمونه مهدی فرخ پیشنهاد والي گری ايالت خوزسآن امتناع نمايد. به

:  1348فرخ، ) نمايدرا عدم هماهنگي قبلي با خودش اعالم مي رشيپذعدمنپذيرفته و دلیل 
348-349.) 

ريه ق قاجاساب ری اياالت حتي از افرادی که در درباررضاشاه در انتخاب حاکمان کشو
بار س تشريفات درشهاب الدوله، رئی مثالعنوانبهکرد. دارای سمت بودند نیز استفاده مي

اشاه در مواقعي (. رض277: 1372بهبودی، ) شوداب ميعنوان حاکم کردستان انتخسابق، به
عنوان نمود. بهاياالت نیز اقدام ميهم نسبت به انتصاب بستگان خودش در امر حکمراني 

ن ن بر اينشاهارضاشاه، به حکومت کرما پدرخانمنمونه انتخاب مجلل الدوله دولتشاهي، 
ر ت به رضاشاه غی(. در انتخاب و معرفي حاکمان اياال27: 1372بهبودی، ) اساس بوده است

د مصطفي تخاب سیونه انعنوان نماز وزير داخله افراد متنفذ ديگری هم تأثیرگذار بودند. به
عنوان حاکم به تازمم ریمنیز انتخاب  ش. و1311خان کاظمي برای حکومت کرمان در سال 

ش. با دخالت مستقیم تیمورتاش، وزير دربار قدرتمند رضاشاه، 1309چهارمحال در سال 
 (.293007349و ساکما:  577: 1348صورت گرفت )فرخ، 

ن اياالت بود اما انتصاب آن توسط حکومت مرکزی انتخاب حکام واليات بر عهده والیا
تمام حکام  به 1307اسفند  18مورخ  9486شد و اين فرايند طي بخشنامه شماره انجام مي
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اياالت اعالم شد و براساس آن هرگونه عزل و نصب و انتقال مأمورين حوزه ايالتي 
و ساکما:  29319002: ساکما) بايست با اطالع و تصويب وزارتخانه داخله صورت پذيردمي

(. اين امر حاکي از تمرکز قدرت در پايتخت و حضور قدرت سیاسي مرکزی در 293000470
تمامي سطوح تقسیماتي کشوری در اين دوره بود. اين رويه مورد اعتراض حکام نیز قرار 

ش. 1307زاده حاکم ايالت خراسان و سیستان در اسفندماه عنوان نمونه حسن تقيگرفت. به
کاری وزارت داخله انتقاد و خواهان اختیارات بیشتر برای حکام  روش نياز اي مکتوبه ای ط

ها ترتیب اثری داده نشد و در عزل و نصب حکام و مأمورين دولتي شد، اما به اين مخالفت
 (. 293000470ساکما: ) اين سیاست در طول دوره پهلوی اول ادامه يافت

 یریگجهینت

ز ي تمرکيرانوی اول، خواست اصلي روشنفکران و انديشمندان اتا پیش از حکومت پهل
قدامات اساالری بود. اما بیشتر نظام اداری و تغییروتحول در حوزه تشکیالت ديوان

اری نظام اد داران استبداد و نیز تبعات جنگ جهاني اول سبب شد که تحوالت عمده درطرف
لوی لسله پهس مدنکار آنگردد. با روی  و نظارت و تمرکز بیشتر دولت در اين دوره اجرايي

 وتوسعه  هدف يکي از رويکردهای اصلي و مهم آن ايجاد تمرکز سیاسي در مرکز کشور با
 نقاطياقص موزشي دری نوگرايانه سیاسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و آهابرنامهگسترش 

سیمات در مديريت تق اشيذاتکارکرد  واسطهبهوزارت داخله  کهازآنجاکشور ايران بود. 
ی هادغدغه ی رفعدر راستا نيبنابرای داشت رگذاریتأثکشوری، در راستای اين رويکرد نقش 

تغییر حه وين الي، تدحکومت در اين حوزه اقداماتي را صورت داد. تغییر ساختار وزارت داخله
اها و روست ،هاجديد وظايف حکام، تغییر نام شهر نامهنظام، تدوين بندی اداری مملکتيحوزه

مي ناصر نظاها و روستاها و استفاده از ع، شهرها، بخشهااستانها، الحاق يا تفکیک بخش
اه با ی امنیتي همرهامسئلهحکمران در نواحي مرزی و نیز در مناطق دارای  عنوانبه

ه ازنظر ی جديد کهای اداری زمان قاجاريه و کارکنان نظام اداری از  اخالف خاندانریگبهره
رضاخان  نيآفرتیامنهای نوخواهانه، تمرکزگرايانه و یاسي حامي اقدامات و فعالیتس

تخت و شدند، از جمله اين اقدامات بود که به تمرکز سیاسي قدرت در پايمحسوب مي
 ی نوگرايانه حکومت منجر شد. هابرنامهحمايت از 
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