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در طول تاریخِ چند هزار سالة ایران ،نظام اداری کشور تابع نظم و ترتیبب

خاصی نبود و بسیاری از افراد متنفذ با روشهای گوناگون همچون خریبد
و فروش ،رشوه و پارتیبازی برای رسیدن به اهداف شخصی وارد دستگاه

اداری می شدند .این روند تا اواخر حکومت قاجار نیبز تبا حبدودی ادامبه

داشت ولی پس از انقالب مشبروطه و ببه دلیبغ ترییبر و تیبوهتی کبه در

ساختار سیاسی ایران رخ داد ،نظام اداری کشور نیز تیتالشعاع این اتفاق
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مهم قرار گرفت .به رغم تشکیغ مجلس شورای ملی در عصر مشروطه ،ببه

دلیغ چالشها و مشکالت فراوانْ مجالس اول تا سوم شورای ملی کارآیی
هزم را برای اصالح نظام اداری نداشتند ،ولی ببا تشبکیغ مجلبس چهبارم

شورای ملی(1300تا  1302ش) که از مهم ترین و تأثیرگذارترین مجبالس

دورة قاجار بود« ،قبانون اسبتخدام کشبوری» ببا وجبود موانبع زیباد ،ببرای
سروسامان دادن به نظام اداری ایران و شرایط ورود به دستگاه دولتی وضع

گردید.

هدف این مقاله بررسی چگونگی اصالح نظام اداری ایران در عصر قاجار

با تأکید بر قانون استخدام کشوری میباشد که با روش توصیفی  -تیلیلی
و براساس منابع کتابخانهای و آرشیوی نگاشته شده است.
واژههااای کلیاادی نظببام اداری ،قاجببار ،قببانون اسببتخدام کشببوری،
مشروطه ،مجلس چهارم شورای ملی

مقدمه

تشببکیالت وسببیع اداری در ایببران بببرای نخسببتین بببار در دوره باسببتان و توسببط حکومببت
هخامنشیان به وجود آمد .آنها قبوانین و مقبررات ویب های ببرای اداره سبرزمینشبان وضبع

کردند که تا مدتهای مدید در ادوار تاریخی گوناگون ،رواج داشت؛ چنانکبه تشبکیالت
اداری و اجتماعی حکومتهای اشکانی و ساسبانی در واقبع تربور تباریخی دیبوانسباهری
گذشته بود ،مناصب اداری به خانوادة نجبا ،اشراف و نزدیکان سپرده مبیشبد و از قاعبده و
قانون خاصی براساس شایستهساهری و ضابرهمندی برخوردار نبود.
با سقوط امپراتوری ساسانی توسط اعراب ،در دوره حکومتهای مستقغ و نیمهمسبتقغ،
بهرغم ترییراتی که در نظام اداری ایران اعمال گردید ،تا چندین قرن سیستمِ اداری متمرکبز
و کارآمدی در ایران وجود نداشت .با تأسیس حکومت صفویه ،در دیبوانسباهری و نظبام
اداری ایران ترییرات بیشتری ایجاد گردید ولی همانند گذشته شاه در رأس هرم قرار داشبت
و هیچ موضوعیتی بدون تصویبِ شاه به اجرا درنمیآمد و ایشبان شخصبا در برخبی عبزل و
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نصبها دخالت مسبتقیم داشبتند (ترکمبان .)1089 /2 :1350 ،از میبان شباهان صبفوی شباه
عباس اول در راستای اصالحات اداری برای ایجاد حکومت مرکزی قوی و ازمیانبرداشبتن
قدرت میلی سبران ایباهت ،مبوروثی ببودن مشباغغ را لربو و ببه هبرکس براسباس لیباقتش
کارهای بزرگ را واگذار نمود (تنکابنی .)163 :1383 ،با مرگ شاه عباس اول ،اصبالحات
اداریْ ناتمام ماند و سازمان اداری و بوروکراسیِ صفوی به رشد غیرمعقولش ادامه داد ،لبذا
نظام اداری بیمار و فاسدشدة صفوی ،دیگر پذیرای هبیچ عنصبر کارآمبد ،توانبا و باکفبایتی
نبود و کاغذبازی ،رشوهخواری و دستاندازی ببه مبال مبردم وسبعت یافبت تبا آنجبا کبه
مردمان ،دزد را از داروغه و راهزن را از کالنتر تشخیص نمبیدادنبد (رضباییمبنش:1389 ،
 .)1401با بررسی رسالههای «تذکرةالملوک » و «دسووکاالملک » کبه دربباره سبازمان اداری
عصر صفویه نگاشته شدهاند ،میتوان چنین نتیجه گرفت که هبیچیب
ی
به ی

از مشباغغ اداری نبه

مَن بار تولید می کرد و نه باری از دوش جامعه برمیداشت .کغ دستگاه دولتیِ صبفویه
سازمان پرهزینه و مشکغساز تبدیغ شده بود که همة عایبدات را مبیبلعیبد و اجبازه

نمی داد بودجه مملکت صرف دیگر امور عمرانی و زیربنایی شبود .طببا ارقبام و اطالعبات
موجود ،در اواخر دولت صفویه که حکومت میخواسبت حقبوق کارکنبان را بپبردازد ،ببه
سبب ریخت و پاشهای بیحد و مرز بوروکراسبی ببه ناچبار از کمپبانیهبای هلنبدی مقبیم
اصفهان ،هر و کرمان تقاضای استقراض کرد که این کمپانیها البته مبلری نپرداختند (فلبور،
 .)107 :1365همببین بببیسروسببامانی اداری را مببیتببوان یکببی از موجبببات سببقوط صببفویه
برشمرد.
پس از صفویان و با رویکارآمدن دولت افشاریه ،دولت مستعجغ نادری با همة شوکت
و عظمتی که به هم رسانید مجبال آن را نیافبت تبا ترییبرات اساسبی در سبازمانهبای اداری
کشور ایجاد کند و میتوان گفت دستورالعمغهای امور دیوانی تقریبا همانهایی بود که در
روزگار صفویان نضج و قوام یافته و نه تنها در این دوره بلکبه تبا اواسبط عصبر قاجبار ،کبه
آغاز نفوذ راه و رسم اروپایی ببود ،برقبرار مانبد (شبعبانی .)160/1 :1365 ،اگرچبه نادرشباه
افشار نفوذ بیرویه صاحبمنصبان اداری را یکی از عوامغ انیراط ایران میدانست ولی نبه
تنها برای اصالح ایبن امبور اقبدامی اساسبی انجبام نبداد بلکبه باعبد ببدتر شبدن اوضباع و
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نابسامانیهای بیشتر در نظام اداری نیز شد .پس از افشاریه ،در دوره حکومت زندیه با توجبه
به مدت کوتاهِ حکومت آنها ،ترییری در سباختار اداریِ ایبران ببه وجبود نیامبد و وضبعیت
همانند روال گذشته تداوم یافت.
پیشینة تحقیق

مقاهت و کتبی راجع به نظام اداری ایران در دورانهبای مختلبن نگاشبته شبده امبا در ایبن

منابع ،به موضوع مورد پ وهش اشارهای نشده است .کتاب «درآمدی ببر دیبوانسباهری در
ایران» تألین حمید تنکبابنی ،علبیرغبم اینکبه ببه صبورت کلبی و گبذرا ببه سباختار نظبام
دیوان ساهری ایران از دوران باستان تا عصر حاضر پرداخته اما درباره نظبام اداری ایبران در
عصر قاجار با تکیه بر قانون استخدام کشوری مرلبی نیامده است.
همچنین مقالهای با عنوان «تیلیلبی از وضبعیت تشبکیالت اداری و موانبع تیبول آن در
عصر مشروطیت» تألین تنکابنی مورد استفادة نگارندگانِ این مقاله قرار گرفته است کبه در
آن راجع به وضعیت نظام اداری ایران در دوره مشروطه تبا قببغ از تشبکیغ مجلبس چهبارم
شورای ملی ،مرالب مفید و خوبی بیان شده اما راجع به نظبام اداری ایبران در دورة مجلبس
چهارم که قانون استخدام کشوری تصوب شد ،هیچگونه اشارهای نکرده است.
مقالة «تعامغ و تقابغ حاکمیت و نهاد دیوانسباهری در تباریخ ایبران» نوشبته علبیاکببر
ی ایبران مربالبی کلبی آورده ولبی ببه موضبوع مبورد
خدری زاده با اینکه درباره نظبام ادار ِ
مرالعه این پ وهش هیچ اشارهای نکرده است .لذا به دلیغ خأل پ وهشی درببارة نظبام اداری
ایران براساس قانون استخدام کشوری ،نگارندگان این پ وهش را برآن داشت تبا پ وهشبی
مستقغ و جامع راجع به نظام اداری ایران و چگونگی ورود افراد به دستگاه دولتبی در عصبر
قاجار ،با تأکید بر قانون استخدام کشوری ،به رشته تیریر درآورند.
سؤاالت و فرضیههای پژوهش

اوه؛ اصالح نظام اداری قاجار قبغ از انقالب مشروطه چه وضعیتی داشت؟
ثانیا؛ پس از مشروطه ،چه اقداماتی در راستای اصالح نظام اداری صورت گرفت؟
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در جواب سؤاهت فوق باید گفت :نخست اینکه به نظر میرسد علیرغبم تبالش بسبیار
برای اصالح نظام اداری ایران در دوره قاجاریه ،دستگاههای دولتی از آشفتگیهای بسیاری
رنج میبردند .دوم اینکه به نظر میرسد پس از انقالب مشروطه ،ببه منظبور تیبول در نظبام
اداری ،به وی ه شرایط ورود به دستگاه دولتی ،برای نخستین ببار در مجلبس چهبارم شبورای
ملی قوانینی وضع گردید که در صورت توجهنمودن به آن بسیاری از مشکالت نظبام اداری
ایران حغ میشد.
سیر اصالح نظام اداری قاجار تا عصر مشروطه

عصر قاجار را باید دوره گذار از نظام سیاسی ایلی و دیوانساهری سنتی به نظبام سبلرنتی و
دیوان ساهری مدرن نامید .در این عصر به دلیغ رابربه ببا غبرب و رفبتوآمبد روشبنفکران
ایرانی ،در سیستم اداری ایران ترییر و تیوهتی رخ داد.
اولین بار پس از آنکه ناکارآمدی نظام سیاسی ایلی و دیوانساهری سبنتی ببر حکومبت
قاجار و شخصِ فتیعلی شاه آشکار شد بنا ببه توصبیة عبباس میبرزا نایببالسبلرنه و عناصبر
دیوانساهرِ اصالحطلب ،تیولی در دستگاه دیوانساهری سنتی قاجار به وجود آمد و پیامبد
اصلی آن تشکیغ وزارتخانههای جدیبد ببه منظبور سبامانبخشبیدن ببه معضبالت گونباگون
سیاسی و اقتصادی مملکت بود (خدریزاده .)23 :1385 ،براساس گبزارشهبای سبیاحان و
سفرنامهنویسان متعددی که در عصر قاجار به ایران رفبتوآمبد داشبتند ،کارکنبان ادارات و
وزارتخانهها از هر وسیله و عنوانی برای رسیدن به اهداف شخصبی دریبن نورزیبده و بیشبتر
استخدامی ها بدون توجبه ببه تخصبص و ضبوابط خاصبی ببوده اسبت .در ابتبدای پادشباهی
فتیعلی شاه قاجار ،عالیترین مقام دربار «صدراعظم» بود که کلیبة امبور داخلبی و خبارجی
کشور و تمام ادارات دولتی را زیر نظر داشت .در این میان ،دزدی نیز ببهشبدت در دسبتگاه
دولتی رایج بود (دروویغ .)192-3 :1367 ،فتیعلی شاه قاجار پس از عزل و به قتغرسباندن
صدراعظم حاج ابراهیم خان کالنتر ،تصمیم گرفت تشکیالت دیوانی و لشکری را ببه طبور
قابغ مالحظه ای توسعه دهد .وی امور مملکت را به چهار نفر یعنی میرزا شفیع اعتمادالدوله،
حاجی میرزا میمدحسبین امبینالدولبه اصبفهانی مسبتوفیالممالب

 ،میبرزا رضباقلی نبوا ی
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منشی الممال

و میرزا هدایت تفرشی وزیر لشکر واگذار کبرد (هبدایت-117/10 :1339 ،

 .)115پس از انتخباب وزرای چهارگانبه ،هرکبدام از آنهبا نیبز چنبد نفبر را وارد خبدمات
دولتی کردنبد و دسبتگاه اداری مملکبت ببیش از پبیش ببدون هبدف و کبارآیی گسبترش
چشمگیری یافت ،چنانکه حاج میمدحسین اصفهانی که ابتدا به کاهفروشی اشترال داشبت
با تملا و ببه طبور تصبادفی توانسبت ببه بباهترین مقامبات دولتبی برسبد .ببه گفتبة هبدایت
«...چاکرانش صاحب دولت و ثروت شدند و هری

به حکومتی و خبدمتی ممتباز آمدنبد»

(هدایت .)115/10 :1339 ،بنابراین تقسیم کبار ببین چهبار دیبوانسباهر مشبکلی از سیسبتم
اداری ایران حبغ نکبرد زیبرا وزرای چهارگانبه هرکبدام ببه مسبیری رفتنبد .ببا وسبیعشبدن
تشکیالت اداری ،موقعیت اجتماعی طبقات عالیرتبه دیوانساهری نیز ترقی کبرد تبا جبایی
که ببهتبدریج بسبیاری از رهببران قبایبغ و زمینبداران وارد دسبتگاه اداری شبدند ،چبرا کبه
مناصب عالیرتبة حکومتی راهی برای کسب ثروت تلقی میشد.
بایببد توجببه داشببت در ایببران ماننببد دیگببر جوامببع آسببیایی ،کببانون اصببلی اندیشببههببای
اصالحطلبانه نخست در دستگاه دولت به وجود آمد و نبوآوران اولیبه از میبان زمامبداران و
وزیران برخاستند که مسبوولیت ادارة کشبور را برعهبده داشبتند (آدمیبت .)164 :1323 ،در
زمان حکومت فتیعلی شاه قاجار ،عباس میرزا به همراه قا ممقام فراهانی گبامهبای نخسبتین
را برای نوسازی دسبتگاه هبای اداری ،شناسباندن تعلبیم و تربیبت نبوین و فرهنبا اروپبایی
برداشتند .تمایالت اصالحطلبانة عباس میرزا که بعبدها توسبط امیرکبیبر دنببال شبد موجبب
نارضایتی کسانی شد که بدون هیچگونه لیاقت و شایستگی به طور موروثی بر مناصب تکیبه
زده بودند ،بنابراین آنان را به توطوه و کارشکنی علیه وی برانگیخبت (عضبد قاجبار:1376 ،
 .)111نکتة جالب توجه در رابره با اصالحگران اداری عصر قاجار ایبن اسبت کبه مخالفبان
با برچسبزدن ،آنها را از میان برمیداشتند چنبانکبه عبباس میبرزا از ببرادرش میمبدعلی
میرزا شکوه میکند که ایشان با برچسبزدن به وی ،اصالحاتش را مرایر ببا آداب و رسبوم
اسالمی میداند (موریه .)254 :1386 ،بنابراین دیگر اصالحطلببان اداری نیبز -کبه در ادامبه
بدانها خواهیم پرداخت -به علت سیسبتم فاسبد و ناکارآمبد عصبر قاجبار ببا وجبود تبالش
فراوان نتوانستند کار چندانی از پیش ببرند.
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در دورة میمدشاه قاجار نیز قبا م مقبام فراهبانی ببه عنبوان صبدراعظم ،همچنبان در پبی
اصالح نظام اداری بود ولی با دسیسهچینی و توطوههای اطرافیبان شباه ،ببهویب ه حباج میبرزا
آقاسی ،در این راه ناکام و سرانجام کشته شد .با آغاز صدارت حباج میبرزا آقاسبی اوضباع
اداری ایران بیش از گذشته رو به انیراط رفت .در زمان وی عدة زیادی ببدون اسبتیقاق و
بدون اینکه خدمتی انجام دهنبد از دسبتگاه دولبت ببا عنباوین مختلبن حقبوق ،مسبتمری و
پاداش می گرفتند .هروقت مأموران کشبوری و لشبکری از حباج میبرزا آقاسبی درخواسبت
اضافه حقوق و پاداش مینمودند بیچون و چرا ببا تقاضبای آنهبا موافقبت مبیشبد و اگبر
اقببدامات اصببالحگرایانببه امیرکبیببر نبببود یقینببا سلسببله قاجببار منقببرض و ایببران تجزیببه و بببه
حکومتهای کوچ

تقسیم میشد (واتسن  .)253-4 :1340،در اواخر سبلرنت میمدشباه

اوضاع اداری به حدی وخیم بود که خزانة دولت هیچ قِسم نقدینهای در اختیار نداشبت و از
پرداخت حقوق مستخدمین دولت ناتوان گشته و سررشتة امور بهگونهای متالشی شبده ببود
که اگر اجغ گریبان میمدشاه قاجار را نمیگرفت و امیرکبیر روی کار نمیآمد اسبتقالل و
حاکمیت ایران به مخاطره میافتاد (سعادت نوری ،بیتا .)247 :بعبدها دو سبال طبول کشبید
تا امیرکبیر ،مملکت ازهبم گسبیختة دورة صبدارت حباج میبرزا آقاسبی را سروسبامان دهبد
(امینالدوله.)8-9 :1370،
همزمان با سلرنت ناصرالدین شاه قاجار (1264-1313ق ).فساد اداری چنان در شوونات
مختلن حکومت قاجار ریشه دوانیده بود که دیوانیان و کارمندان حکومت برای انجبام هبر
عمغ سادة اداری درخواست علنیِ رشوه می کردند .آنان ایبن مبلبن را حباِ مسبلم و ببدیهی
خود پنداشته و هیچ ترس و بیمی هم از این کار نداشتند .این مسوله موجب شد افبراد طماباع
و فاسد ،بدون گرفتن هیچ حقبوق مشبخص و رسبمی ببه کارهبای اداری و دولتبی مشبرول
شوند و حتی حاضر بودنبد ماهیانبه مبلربی را ببه ر سبای خبود بدهنبد تبا آنهبا را در زمبرة
کارمندان دولت میسوب کنند.
طبا گزارش سفرنامهنویسان خارجی عصر ناصری ،از طریا القباب کبه وسبیلهای ببرای
ورود به قصر سلرنتی بود ،همه میخواستند با دسیسه و هزار دوز و کل

نزد ظبغاهلل جبایی

برای خود دست وپا کنند .در اطراف شاه پیشخدمتهای فراونبی بودنبد کبه حاضبر نبودنبد
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موقعیت و سبمت خبود را در درببار ببا قببول حکومبتهبا در ایالبتهبا عبوض کننبد .ایبن
پیشخدمتها مانند وزیران و سایر مقامات عالی ،هری

دستگاه عریض و طبویلی داشبتند و

از آن سوءاستفاده میکردند (سرنا120 :1362 ،و  .)88اعرای لقب به مقامات کشبور کبه از
دوران قبغ مرسوم شده بود روشی برای دادن رشوه به شاه و صدراعظم در دورة ناصری بود
(هدایتی خمینی .)51 :1390 ،در دورة ناصرالدین شاه بعد از خالیشبدن خزانبة دولبت ،بباز
لقبفروشبی و مملکبتفروشبی از سبر گرفتبه شبد (اعتمادالسبلرنه  .)796 :1356وی ببرای
جبران کسری بودجه سالی ی

مرتبه اغلب حکام را عوض مبیکردنبد و هبرکس بیشبترین

پول را میداد ایاهت را به وی میدادند .آنها نیز برای پرداختن این مبلن هنگفت ،کارهبای
اداری حکومت مرکزی یا حکومتهای جزء خود را به اشبخا

متمبول دارای هبر صبفت

که باشد ،میفروختند (دولتآبادی .)101/1 :1363 ،در این دوران هرکسبی از فسباد اداری
شکایت میکرد به گفتة یییی دولتآبادی:
«به فساد عقیده متهم میشد و میگفتند طرف «بابی» اسبت .ببه ایبن دلیبغ از تبرس تهمبت
فساد عقیده کسی جرأت شکایت از مظالم درباریان و صباحبمنصببان اداری را نداشبت»
(دولتآبادی.)104 /1 :1363 ،

میرزا آقاخان کرمانی در حکایتی که بازگوکنندة نظام اداری فاسد ایران در عصر قاجبار
است میگوید:
«یکی از وکالی ایران به دربار شاهی ،دزدی را دید که به معرض قتبغ مبیبردنبد.
گفت :درحقیقت این دزد کشبتن را مسبتوجب اسبت زیبرا ببدون لبباس رسبمی و
منصب دولتی دزدی میکند» (آدمیت.)270 :1346 ،

با این اوصاف دومین دوره اصالحات در نظام اداری ایران توسبط امیرکبیبر صبدراعظم
ناصرالدین شاه با کمال تهوار و شجاعت صورت گرفبت و مهبمتبرین اقبدامات وی در ایبن
راستا عبارت بودند از :تعیین مشاغغ و میزان حقوق و مقرری هر شرغ ،مبارزة جدی با تنبلی
و کاهلی کارمندان دولت ،جلوگیری از رشبوهخبواری ،نظبارت دقیبا ببر اعمبال کارکنبان
عالیرتبة دولت و والیان و حکام وهیات ،قرع مسبتمری ناببهجبای درباریبان و شباهزادگان
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(ویلز .) 199 :1368 ،امیرکبیر معتقد بود که زمبام امبور بایبد در دسبت حکمرانبان مقتبدر و
باتدبیری باشد که غرضی از حکومت جز خدمت ببه کشبور و ملبتِ خبود نداشبته و درپبی
منظوری جز نفبع عبام و مصبلیت مملکبت خبود نرونبد (آدمیبت .)65 :1323 ،وی تصبور
میکرد اگر حقوق ماهیانة منظم به مستخدمین دولت پرداخت شبود ،فسباد عظبیم رشبوه در
سیستم اداری ایران از بین خواهد رفت ،غافغ از اینکه پس از مدت کوتاهی ،کارشکنیها و
اعتراضات مأمورانِ دولت نسبت به این اقدام وی شکغ گرفت.
در زمان صدارت امیرکبیر خرابی اوضاع مستخدمین اداری و شاهزادگان ببه حبدی ببود
که عدة زیادی بدون انجام کوچ

ترین خدمتی مقرریهای گزاف و بیجا میگرفتنبد .وی

دریافت وضع تمام ادارات مرشوش و به بدترین نبوعی اداره مبیشبود ،لبذا ببرای حبغ ایبن
مسببوله بببا همببت و پشببتکاری سببتودنی ،هیوتببی از مسببتوفیان تیببت نظببر میرزایوسببن
مستوفیالممال

که وزارت استیفاء را برعهده داشت ،تشکیغ داد تا صورت دخبغ و خبرج

مملکت را به دقت تنظیم نمایند تا بتواند طبا آن تصمیم بگیبرد .وقتبی امیرکبیبر ببه کسبری
بودجه پی برد ،برای توازن بودجه از حقوق کسبانی کبه از خزانبه دولبت مواجبب دریافبت
میداشتندب از شخص خود گرفته تا کوچ

ترین مسبتخدم کشبوری ب ببه تناسبب مبلربی را

کاست (خورموجی.)103-4 :1363 ،
امیرکبیر بهدلیغ اصالحات و اقداماتش نفوذ فوقالعادهای در کلیة امبور مملکتبی اعبم از
کشوری و لشکری کسب نمبود ،لبذا مبورد بربض و حسبد درباریبان و اطرافیبان شباه قبرار
گرفت ،بهخصبو

پبس از کباهش مسبتمریهبای گبزاف و عایبدات نامشبروع و مبداخغ

بزرگان و صاحبان نفوذ ،و به قول آدمیت وقتی عنصبر فسباد اداری را از ببین ببرد ،در براببر
وی صبنآرایبی کردنبد و در برانبداختنش کوشبیدند (آدمیبت /221 :1323 ،خورمبوجی،
 .)104 :1363پیتر آوری حتی مخالفت برخی از طبقات مذهبی با اصبالحات امیرکبیبر را از
دهیغ سقوط وی مبیدانبد (آوری .)127 :1369 ،سبرانجام ببه خباطر غبرضورزی و ضبرر
رسیدن به برخی دولتمردان و کارکنان اداری ،با کشبتن امیرکبیبر اصبالحات اداری هماننبد
ادوار گذشته ناکام مانبد و ببرای یب

دورة طبوهنی تبا رویکارآمبدن میبرزا حسبین خبان

سپهساهر ( 1288ه.ق) پروندة اصبالحات اداری تقریببا بسبته شبد .پبس از مبرگ امیرکبیبر،
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دوباره همة مستخدمین دولت میخواستند شانه از زیرِ بارِ وظیفه خالی نمایند و ببزرگتبرین
اندیشة آن ها این بود کار هزم و مربوط به خود را انجام ندهند و چون دولت به مسبتخدمینِ
ادارات حقوق منظمبی نمبیداد ،بنبابراین مسبتخدمین ادارات مجببور بودنبد دزدی کبرده و
رشوه بگیرند .گوبینو وزیرمختار فرانسه که همزمان با صدارت میرزا آقاخان نوری سه سبال
در ایران بود ،اعتقاد داشت یکی از عیوب نظام اداری ایران رشوهگیری اسبت و قربع ریشبة
آن را کاری بسیار مشکغ و بلکه میال میداند .در ایبن دوره رشبوهگیبری ببه قبدری رایبج
است که از شاه گرفته تا آخرین مأمور جزء ،رشوه میگیرد و در عبین حبال هبیچکبس هبم
اعتراض نمی کند ،گویی تمام مأموران و مستخدمین ایرانی از باه تا پایین همپیمان شبدهانبد
تا موضوع را مسکوت بگذارند (گوبینبو ،ببیتبا .)41 :در واقبع همبه ببدون توجبه ببه منبافع
مملکت به فکر سود شخصی بودنبد و ببه قبول «هبانری رنبه» افبراد همگبی در هبرجومبرج
زندگی میکردند (رنه.)859 ،159 :1335 ،
پس از عزل امیرکبیر ،میرزا آقاخان نوری به جای وی به صدراعظمی رسید که به علبت
بیکفایتی ،هر آنچه امیرکبیر در زمینة سروسامان دادن به امور اداری و حکومتی انجبام داده
بود ،از بین برد .در شرح اقدامات نابجبا و نابخردانبه میبرزا آقاخبان نبوری در امبور دولتبی،
خورموجی در «حقایااهخبار» مینویسد« :چون در رعایبت خبویش و تببار ببیاختیبار ببود،
اوهد و برادرزادگببان و منسببوبان بببغ همسببایگان ایشببان بلکببه اهببالی نببور و کجببور را
حتی المقدور حاکم بالد گردانید و مال
عاد و ثمود رو به ممال

الرقاب عباد آنها و همچبون سبیغ سببا و صرصبر

ایران نهادند .هر جا احمقی بود از شراب هوشربای دولت مسبت

آمد و هر کجا ابلهبی ببود ببا عبیش و نعمبت همدسبت گردیبد .تعبدی در مملکبت هزم و
تصرف در ماء و رماء مظلومین را هزم شمردند و هر ناحیتی از ایران به تصرف بیدینان بود
ویران شد ...در مواجب و مستمریات وظاین قبض و بسط صبدر اول و ثبانی از دسبت داد»
(خورموجی.)107-8 :1363 ،
سرانجام میرزا آقاخبان نبوری در بیسبت میبرم 1275ه.ق پبس از هفبت سبال صبدارت
توسط ناصرالدین شاه به علت ناتوانی در ادارة امور و ترویج فساد در دستگاه حکومتی عزل
گردید .پس از آن ناصرالدین شباه خواهبان داشبتن صبدراعظم نببود و فاصبلة ببین 1275تبا
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1288ه.ق یعنی تا زمان انتصاب میرزا حسین خان سپهساهر ،شاه به مدت سیزده سبال ببدون
داشبتن صبدراعظم حکومبت کبرد و نهادهببای جدیبدی همچبون مجلبس ،مصبلیتخانببه،
شورای دولتی و فراموش خانبه تأسبیس و برچیبده شبدند و سباختار دیبوانی همچنبان شباهد
بیثباتی بود (پاشازاده .)134 :1392 ،در این برهة زمانی بهعلت حضور کشبورهای اروپبایی
در ایران و در اثبر رفبتوآمبدهای ناصبر البدین شباه و روشبنفکران ایرانبی ببه اروپبا نقبص
تشکیالت کشوری و لشکری آشبکار و لبزوم ایجباد ترییبر و اصبالح در سباختار سیاسبی و
ی ایران بیشتر از گذشبته نمایبان شبد ،لبذا روشبنفکران و کسبانی کبه سبالیان مدیبد در
ادار ِ
دستگاه اداری قاجاریه فعالیت مبی کردنبد ببا نوشبتن کتبب و مقباهتی خواسبتار اصبالحات
اداری در ایران و تدوین قوانینی در این راستا شدند.
«ملکم خان» از نخستین و مهمترین متجددان ایرانی در عصر قاجار بود که ببا نوشبتن 26
رساله و انتشار روزنامة معروف «قانون» به صراحت از شباه ،درباریبان و سیسبتم اداریِ بیمبار
ایران انتقاد نمود و به گفتة عباس امانت «کتابچه غیبی» اثر ملکم خان اولین پیشنهاد نوسبازی
دستگاه دولت بود (امانت.)475 :1383 ،
ملکم خان با توجه به شناختی که از نظام اداریِ عصر قاجار داشت دربارة اوضاع متشبنج
و وخیم آن میگوید:
«در ایران بدون هیچ علم میتوان وزیر شد ،قیمت سبرتیپی  500تومبان اسبت و در
پانزده سالگی می توان سردار شد .من اگر هفت زبان هم میدانستم باز مبیبایسبت
نوکر ی

احما بی سواد باشم .اگر پسر من علوم اداره را بهتبر از وزرای انگلبیس

تیصیغ بکند باز حکومت وهیات حا اطفال پولبدار خواهبد ببود (اصبیغ:1381 ،
.)60

به اعتقاد ملکم خان ،صالبت و قدرت دول اروپبایی ریشبه در نظبام اداری آنبان دارد و
فقدان همین نظم اداری در کشور ایران را علت اصلی و منرا عقبماندگی آن فرض کرده
و نظم و ثبات سیاسی ،مالی ،تضمین حقوق موفقیت سیاسی ،گسترش تجارت ،حتبی تعبیش
و حیات سلرنت را منوط به نظم اداری مرکزی میداند (روزنامه قانون ،رجبب  ،1307ش،1
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 .)1از نظر ملکم خان ،نبود قانون برجستهترین خصصیة بینظمبی در ایبران عصبر قاجبار
است:
« ...هیچ کس در ایران مال

هیچ چیز نیست ،زیرا که قبانون نیسبت .حباکم تعیبین

میکنیم بدون قانون ،سرتیپ معزول میکنیم بدون قانون ،حقوق دولت میفروشیم
بدون قانون ،بندگان خدا را در حبس میکنیم بدون قانون ،خزانه میبخشیم ببدون
قانون (روزنامه قانون ،رجب1307ق ،ش  ،2صص .)2-3

باید به حکم قانون ی

دولت طوری ترتیبب یاببد کبه خبدمت وزارت و عنبان مصبال

دولت فقط به دست آن اشخاصی بیفتد که افضغ و اعلم و اکمغ قوم میسبوب مبیشبوند و
در آن ضمن حدود قدرت ریاست طوری مقرر باشد که هریب

از ر سبا در وقبت اجبرای

وظاین دولتی کامال مختار و در حین تقلب از آن وظباین مجببور و مقیبد و عباجز بماننبد
(روزنامه قانون ،شوال 1307ق ،ش ،4

 .)2بنابراین ملکم خان از نخستین کسانی بود کبه

خواستار تدوین قوانینی برای ورود افراد به دستگاه دولتی بود.
از دیگر کسانی که خواسبتار اصبالحات اساسبی و تبدوین قبوانینی دربباره نظبام اداری
بودند میرزایوسن خان مستشارالدوله بود .وی از اندیشمندان ایرانبی قبرن سبیزدهم هجبری
است که سالیان متمادی با منصبهبای گونباگون ،خبارج از کشبور مأموریبت داشبت و در
آنجا با نظامهای غربی آشنا و برای او مجالی فراهم شد تا به تفاوتهای نظام سنتی ایبران ببا
نظامهای پارلمانی غربی پی ببرد و در نیوة کارکردآن نظامها ،به تأمغ بپردازد.
مستشارالدوله در رسالة «ی

کلمه» در اصول نوزدهگانهای که برای حغ موانع توسبعه و

پیشرفت ایران در عصر قاجار بیان می نماید در چنبد اصبغ از آن ببرای اصبالح نظبام اداری
ایران قوانینی را پیشنهاد میکند .وی در اصغ اول میگوید هرکسی ببدون توجبه ببه رتببه و
مقامش در مقابغ قانون باید مساوی باشد و یا در اصغ دوم هرکسی برحسبب اسبتعداد خبود
از امتیازات استخدام و مشاغغ عمومی بهره مند شود بدون اینکه عامغ دیگبری دخیبغ باشبد
(مستشارالدوله.)19 :1364 ،
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عالوه بر روشنفکران و کارگزاران حکومتی ،ناصرالدین شاه نیز شخصا به خاطر سفر ببه
اروپا و تیت تأثیر افکار و اندیشه روشنفکرانی مانند مستشارالدوله ،ملکم خان ،سپهسباهر و
حتی امیرکبیر ،خواستار ترییراتی در ساختار اداری کشور بود.
در سال 1275ه.ق به دستور و فرمان ناصرالدین شاه کارهای دولت بین شش وزارتخانبه
تقسببیم شببد کببه وزیببران در برابببر صببدراعظم مسببوولیت نداشببتند و از شببخص شبباه دسببتور
می گرفتند .ضمنا مجلسی ببه نبام «مجلبس درببار اعظبم» یبا «دارالشبوری کببری دولتبی» ببا
عضویت صدراعظم و وزیران و شباهزادگان ببزرگ و چنبد تبن از رجبال و اعیبان تشبکیغ
گردید تا در باب امور جاری که دستور آن از طرف شبخص شباه صبادر مبیشبد ،شبرکت
کنند .اما بدیهی بود این مجلس فقط با امور و مسبا لی موافقبت مبینمبود کبه اراده شباه ببه
آنها تعلا گرفته بود (سرنا .)85-6 :1362 ،در ساختار اداری جدیدی کبه ناصبرالدین شباه
طرح ریزی نموده بود وزارتخانه همچنان بدون داشتن هبیچگونبه برنامبه و هبدفی در دسبت
کسانی بود که فقط به خاطر منافع شخصی با دادن رشوه و پول هنگفتی ،ایبن مقامبات را ببه
دست میگرفتند (حاج سیاح.)484-5 :1346 ،
م
پس از مدتهبا ببا روی کارآمبدن میبرزا حسبین خبان سپهسباهر ببه عنبوان صبدراعظ ِ
ناصرالدین شاه ،که سالیان درازی در خارج از ایران (فرانسه ،هندوستان ،تفلیس و اسبتانبول)
بود ،اصالحات ناتمام امیرکبیر در سیستم اداری ایران ،البته با الگبوبرداری از غبرب ،از سبر
گرفته شد .میرزا حسین خان در اواخر سال 1289ق در گزارشی به ناصرالدین شاه عملکبرد
ی

سالهاش در دوره صدارت را چنین شرح میدهد« :تشکیغ دارالشبوری کببری ،تأسبیس

وزارتخانهها و تقسیم کار آن ها ،تعیین ساعت کار ادارات دولتی و ترتیب مراجعبات مبردم،
ترتیب استخدام و میبزان حقبوق مسبتخدمین (اعتمادالسبلرنه )1685-7/2 :1367 ،مقابلبه ببا
رشوهخواری درباریان و دیوانیان که قبال امیرکبیر تالش گستردهای هرچند ناکام را ببرای از
میببان برداشببتن آن داشببت ،یکببی دیگببر از اقببدامات شببایان توجببهِ سپهسبباهر در دوران
زمامداریاش بود (مستوفی.)118 /1 :1360 ،
سپهسبباهر اعظببم یکببی دو مبباه بعببد از صببدارت ،بببه تمببام کارکنببان اداری دولببت و
حکومت های وهیات منشوری نوشت و رشبوه خبواری عمابال دولبت را کبه سبابقا موجبب
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خرابی کارها بوده ،مورد نکوهش قرار داد و از اینکه این رسم ببد را ر سبای دولتبی تبر
گفتهاند اظهار خوشوقتی کرد و حکام وهیات را تهدید نمود اگر این رویه را تبر

نکننبد

با اصرار از حضور همایونی ،استدعای عزل و مجازات آنها را خواهد کرد .وی در این نامه
قید میکند:
«چشم من همه جا با شماست .دولت به شما به قدر اعاشه حقوق میدهبد و ضبامن
متمول کردن شما نیست ،شما هبم ببرای متمبولشبدن راههبای دیگبری داریبد .در
خالصجات دولت که تیت اختیار شماسبت آببادی کنیبد و از اضبافه حاصبغ آن
برخوردار شوید تا خیر آن به خلا خدا هم برسد» (مستوفی.)117/1 :1360 ،

ولی پس از مدتی سپهساهر اعظم خودش هم گرفتار همان چیزی شد که سالهبا دنببال
اصالح آن بود .وی که ابتدا از گرفتن رشوه و فبروختن مقامبات دولتبی شبدیدا جلبوگیری
می نمود پس از مدتی در این زمینه از همه گبوی سببقت را رببود (امبینالدولبه.)48 :1370،
سپهساهر با اینکه مرد پرکار و سردستة اصالحطلبان کشور به شمار مبیآمبد امبا در امبوری
که خارج از حیرة صالحیت یبا وزارت او ببود دخالبت مبیکبرد (سبرنا )108 :1362 ،و ببا
مخالن هیوت حاکم ،شاهزادگان ،درباریان متنفذ ،اکثر وزیران ،مسبتوفیان و حکبام ایباهت
مواجه شد و به سرنوشت دیگر اصالحگران نظام اداری ایران در عصر قاجار دچبار گردیبد.
علی رغم تالش کسانی مانند امیرکبیر ،سپهساهر ،میرزا ملکم و دیگران در جهت سروسامان
دادن به وضعیت آشفتة دستگاه اداری ایران ،دورة اول سلرنت قاجاریبه ببا قتبغ ناصبرالدین
شاه قاجار در سال 1313ق ،بدون ترییر مشهودی در اصالح نظام اداری پایان یافت.
اصالح نظام اداری ایران در عصر مشروطه

پس از قتغ ناصرالدین شاه در سال 1313ق ،دور دوم سلرنت قاجار (1313-1344ه.ق) با بر
تخت نشستن مظفرالدین شاه در سال 1313ه.ق شروع و با خلع سلرنت احمبد شباه در سبال
1344ه.ق ختم میشود .اعرای امتیازات فراوان به خارجیهبا ،دخالبت روس و انگلبیس در
کشور و از همه مهمتر تالش روشنفکران و علما منجر به فصغ جدیدی از تاریخ ایبران شبد
که طی ی

انقالب ،سلرنت قاجاریه به مشروطه تببدیغ شبد (تنکبابنی .)233 :1383 ،پبس
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پیروزی انقبالب مشبروطه در سبال 1285ش .ببا وجبود آنکبه ترییراتبی در سباختار اداری-
سیاسی ایران ایجاد شد و توسط مجلس اول شورای ملی( 13مهر  1285تبا  2تیبر  1287ش)
برای هر بخش از مملکت قوانینی وضع گردید ولی راجع به سروسامان دادن به نظبام اداری
کشور ،که نیاز به وضع قوانینی میکم و اصولی داشت ،بهعلت چالشهبا و مشبکالت پبیشِ
روی دولتها و مجالس گام اساسی برداشته نشد .در مجلس دوم شورای ملی( 24فبروردین
1288تا  3دی  )1290با اینکه کمیسیونی برای وضع قوانین به منظور حغ معضالت ورود ببه
دستگاه دولتی و چگونگی استخدام افراد تشکیغ گردیبد امبا براثبر گسبترش هبرجومبرج و
بی ثباتی در کشور و تعریلی مجلس با اولتیماتوم روس ،بدون نتیجبه مانبد (تنکبابنی:1392 ،
 .)68مجلس سوم پس از سه سال فتبرت و آشبفتگیِ حباکم ببر کشبور در 1293ش توسبط
احمد شاه قاجار افتتاح شد ولی بهزودی ببه سببب ببروز جنبا جهبانی اول ،ببهرغبم اعبالم
بی طرفی ایران ،بیش از یب

سبال دوام نیباورد لبذا دوبباره ببر نهباد دیبوانسباهری کشبور

آسیبهایی وارد شد و موجب بیثباتی بیشتر و نوعی هرجومبرج در دسبتگاه اداری دولبت
شد (تنکابنی .)68 :1392 ،از زمان صدور فرمان مشروطیت تا کودتای سوم اسفند 1299ش،
بهعلت چالش بین دولتها و مجالس و دخالت مستقیم روس و انگلبیس ببیش از  51دولبت
روی کار آمدند که بیشترشان در نهایتِ بیثباتی و نیز سردرگمی ،با موانع و دشبواریهبایی
کبم و ببیش یکسبان و گباهی هببم ویب ه ،ببرای اصبالح کشببور دسبت و پنجبه نبرم کردنببد
(پورآرین .)535 :1385 ،لذا در دستگاه اداری تا زمان مجلس چهارم شورای ملی در تیرمباه
1300ش .بدون وضعِ هیچ قانونی ،همچنان منصبها و استخدامیها برپایبة رواببط اشبخا
قرار داشت و مقامات مهم را با هدیه و رشوه میخریدند :نه کارمند دولتی به معنبای واقعبی
کلمه وجود داشت و نه حقوق کارمندان به طور منظم پرداخبت مبیشبد و روزببهروز فسباد
اداری بیشتر میشبد (ویشبارد .)327 :1363 ،هماننبد گذشبته ببرای اینکبه شخصبی یکبی از
اقارب و خویشاوندان خود را در سازمان دولتی و حکومتی استخدام نماید بایستی به واسبره
متوسغ میگردید (گوبینو ،بیتا .)52 :از نظر گلشا یان که مقارن با مجلبس چهبارم شبورای
ملی در سال 1300ه.ش وارد دستگاه دولتی شده بود ،یکی از عللی که پبانزده سبال پبس از
مشروطه ،هنوز انقالب اداری در ایران به ثمر نرسیده پارتیبازی ،تبعیض و برخی مالحظات
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درباره اشخا

بود (گلشا یان .)117 :1377 ،از عواملی مهمبی کبه باعبد گردیبد تبا زمبان

تشکیغ مجلس چهارم قبانونی ببرای ورود ببه دسبتگاه دولتبی و اصبالح نظبام اداری وضبع
نگردد ممانعت و کارشکنی کارگزاران قدیمی و سبنتی قاجبار ببود کبه ببرای حفبع منبافع
شخصی و خویشاوندساهری حاضر نبودند افراد تیصیغکرده و کاردان وارد سیسبتم اداری
شوند(تنکابنی.)72 :1392 ،
سرانجام با تشکیغ مجلس چهبارم شبورای ملبی در اول تیرمباه  1300ش .نماینبدگان ببا
دیدن اوضاع نابسامان اداریِ ایران ،خواستار اصالحات اساسی و وضع قوانینی برای حغ این
مشکغ شدند .لذا از زمبان آغباز ببه کبا ِر مجلبس چهبارم ،یکبی از موضبوعاتی کبه همیشبه
نمایندگان از دولتهای تشبکیغ شبده انتظبار داشبتند توجبه و سروسبامان دادن ببه وضبعیت
آشفتة نظام اداری ایران بود .در زمبان کابینبة اول و دوم قبوامالسبلرنه کبه در دوره مجلبس
چهارم تشکیغ گردیدند ،یکی از برنامههایی که به مجلس ارا ه شبد هییبة قبانون اسبتخدام
کشوری به منظور اصالح ساختار اداری کشور بود.
ض وضبع
از میان نمایندگان مجلس چهبارم ،مبدرس از نخسبتین کسبانی ببود کبه معتبر ِ
أسن بار نظام اداری ایران و نبود قانونی در این بباره ببود .وی در نرقبی در مجلبس چهبارم
شورای ملی میگوید:
« ...انشاءاهلل الرحمن ر یس البوزارء ،قبانون اسبتخدامی پیشبنهاد مجلبس بفرماییبد و
شرایری براى داوطلبان که می خواهند وارد خدمت شوند در آن قانون تعیین شبود
که غیر از قوم و خویش با وزرا و وکال باشند .غالبا دیده شده که هر وزیبرى روى
کار میآید بیست نفر همراه خود میآورد سه ماه وزیر است بعد میرود .مزد ایبن
بیست نفر به گردن ملت میماند .حاه حساب کنید که در عرض پانزده سال چقدر
می شود .وقتی که این طور شد من هم که یکی از اشخا
قدر قوة خودم ی

این مملکبت هسبتم ببه

نفر الی چند نفر وارد میکنم .این مسبوله قاببغ اصبالح نیسبت

مگر با داشتن قانون استخدام و از روى قابلیت و لیاقت داخغ خدمتشدن (مشروح
مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ،جلسه .)32
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مل

الشعراء بهار نماینده مجلس چهارم شورای ملبی نیبز در تأییبد نربا مبدرس تأکیبد

داشت باید دولت و مجلس با کم

همدیگر هرچه زودتر قانون استخدامی را ببه تصبویب

برسانند تا از ورود مأمورین فاسد و ناهیا به دستگاه دولتی جلوگیری و افراد شایسته و امین
جایگزین آنها شوند (مشبروح مبذاکرات مجلبس چهبارم شبورای ملبی ،جلسبه  .)45دیگبر
نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی نیز تنها راه اصبالح ادارات و نجبات کشبور را وضبع
قانون اسبتخدامی مبیداننب د چبرا کبه در نببود قبانون ببه جبای شایسبتهسباهری و توجبه ببه
تیصیغکردگانی که سالها با مشقت فراوان تیصیغ کردهاند افرادی بدون رعایت فضلی و
سابقة عملی ،بدون لیاقت و کفایبت فقبط ببه نبام اینکبه آقبازاده هسبتند ر بیس و مبدیرکغ
میشوند (مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ،جلسه  57و .)59
همچنین سردار معظم خراسانی (تیمورتاش) از نمایندگان مجلس چهارم شورای ملبی ببا
جدیت و نرا های مفصغ ،خواستار ترییرات اساسی در نظام اداری ایبران ببود .وی یکبی از
معضالت کشور ایران را در فرهنا پشت میزنشینی و اشتیاق فروان مبردم ببرای وارد شبدن
به دستگاه اداری و نیز کثرت تهاجم داوطلبان برای ورود در ادارات دولتی میدانست و این
امر باعد ایجاد مشکالت حادی در نظام اداری دوره قاجاریه شده بود .ایشبان علبت اصبلی
توجه مردم و داوطلببین ببرای اسبتخدام در ادارات دولتبی را رکبود اقتصبادی در صبنعت و
کشاورزی میشمرد و معتقد بود مردم برای تأمین معاش ی

راه بیشتر پبیش رو ندارنبد آن

هم استخدام دولتی است (مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ،جلسبه .)57از نظبر
سردار معظم (تیمورتاش) مشکغ دیگر نظام اداری ایران ،ادارات عریض و طویلی است کبه
کشور هیچ گونبه احتیباجی ببه چنبین سباختار پیچیبدهای نبدارد و هرچبه در کشبور ادارات
سادهتر و بیشاخ و برگتر باشند کارایی آنها چندین برابر خواهد شد.
جالب است بدانیم موانع و مشبکالتی کبه تیمورتباش و دیگبر نماینبدگان چنبدین دهبه
پیش ،راجع به اشترال مردم و مشکالت ساختار اداری ایران بدان اشاره نمودهاند همچنان ببه
عنوان معضغ اصلیِ کشور هینیغ باقی مانده است .به نظر میرسبد تبا زمبانی کبه ترییبرات
اساسی در نظام اداری ایران صورت نگیرد و در کنار آن صنعت وکشاورزی رونا نگیبرد و
به وی ه حکومت و مردم بینش خود را نسبت ببه کبار کبردن ترییبر ندهنبد بیکباری و رکبود
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اقتصادی ادامه خواهد داشت و همچنان همه به دنبال میزی در ادارات برای نشستن در پشت
آن خواهند بود .سرانجام با وجود تمام ممانعتها برای نخستین بار ببا پیگیبری قبوامالسبلرنه
ر یسالوزراء و با نظر نماینبدگان مجلبس چهبارم شبورای ملبی در  22آذر 1301ش .قبانون
استخدام کشوری در  73ماده به همراه ی

الیاقیه تدوین و تصویب شد.

مواد قانون استخدام کشوری و الحاقیة آن
شرایط و چگونگی ورود به خدمت اداری

در مادة ی

تا پانزدهم قانون استخدام کشوری به طور مبسوط چگونگی و شرایط ورود ببه

خدمت دولتی آورده شده است .مادة اول در رابربه ببا ورود ببه خبدمات دولتبی ابتبدا تنهبا
شامغ حبال کسبانی مبیشبد کبه در وزارتخانبههبا و ادارات دولتبی ببه طبور ثاببت خبدمت
می نمودند که بعدها با درخواست نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی ،شامغ حال اعضبای
دربار ،کابینة سلرنتی و ولیعهد نیز گردید (مشروح مبذاکرات مجلبس پبنجم شبورای ملبی،
جلسه .)250 :از دیگر موادی که در قانون استخدام کشوری مبورد بیبد و بررسبی زیبادی
قرار گرفت مادة دوم تا چهارم بود که مشکغ چندین سالة شرایط ورود ببه خبدمت رسبمی
در ادارات دولتی را حغ مینمود .در مادة دومِ این قبانون ،داوطلببان اسبتخدامی بایبد دارای
حداقغ 18و حداکثر  35سال سن ،عدم میکومیت به قیام و اقدام علیه حکومت ملبی ،عبدم
میکومیت به فساد عقیده و اخالق و نیبز عبدم اعتیباد ببه اسبتعمال افیبون و مببتال نببودن ببه
امراض مسبریه و داشبتن تصبدیانامبة سبال سبوم تیصبیالت متوسبره مبیبودنبد (مشبروح
مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ،جلسات 158و .)157
همچنین طبا مادة سوم و چهارم به ترتیب ،داوطلبین باید دارای تخصص هزم به منظبور
خدمت در ادارة مربوطه بودند و نیبز الزامبا بایبد از طریبا آزمبون اسبتخدامی وارد خبدمت
دولتی شوند (مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ،جلسه  ،)158لذا برای اولین بار
در تاریخ ایران به صورت مدون و کتبی قانونی برای تخصصبیکبردن خبدمت در ادارات و
از طریا آزمون به تصویب مجلس شورای ملی رسید و این امر باعد شایستهساهری و عدم
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قوم و خویشببازی در ادارات مبی شبد کبه دغدغبة بسبیاری از نماینبدگان مجلبس چهبارم
شورای ملی بود.
در مادة پنجم قانون استخدامی ،مستخدمین اداری ی

سبال ببه عنبوان کبارآموز ببدون

اینکه جزء خدمت رسمی آنها میسبوب گبردد ،بایبد در وزراتخانبة مربوطبه کبار کننبد تبا
تجربیات و توانایی هزم کسب نمایند و حا انتقال از ی

وزارتخانه ببه وزارتخانبه دیگبر را

ندارند .همچنین برطبا ماده ششم ،کارمنبدان ادارات در صبورت خبروج حبا برگشبت ببه
وزارتخانة مربوطه و یا هر وزارتخانة دیگری را ندارند مگر به ی

درجه پایینتبر از رتببهای

که در حین خروج از خدمت داشتهاند.
براساس ماده هفتم تا نهبم قبانون اسبتخدام کشبوری ،کسبانی کبه وارد خبدمت رسبمی
می شوند باید برطبا رسمِ مذهبی ،قسم یاد کنند کبه ببه مملکبت خیانبت ننمبوده ،قبوانین و
نظامات مربوط به مشاغغ خود را کامال طبا نظر مبافوقِ خبویش رعایبت نماینبد و هرگونبه
اِعمال نظریات سیاسی در امور اداری و تجاهر به تبلیرات بر ضد مبذهب رسبمی مملکبت و
یا برعلیه حکومت ملی موجبب انفصبال خدمتشبان خواهبد شد(مشبروح مبذاکرات مجلبس
چهارم شورای ملی ،جلسه .)158
از دیگر شرایط ورود به خدمت اداریْ طبا مادة دهم ،عالوه بر استخدام رسمی این بود
که برخی ادارات میتوانند متخصصینی از اتباع داخلی و خارجی به صورت قراردادی برای
ی
مدت معینی در اختیار بگیرنبد و همچنبین براسباس مباده یبازدهم قبانون اسبتخدام کشبور ْ
ترتیببب اسببتخدام ،تعیببین حقببوق و مببدت مسببتخدمین و مستشبباران خببارجی بببه موجببب
کنتراتهای مصوبة مجلس شبورای ملبی خواهبد ببود (مشبروح مبذاکرات مجلبس چهبارم
شورای ملی ،جلسه  .) 159باید توجه داشبت تبا قببغ از تصبویب ایبن قبانون توسبط مجلبس
شورای ملی ،برخی مستشاران خارجی ببدون اِعمبال هبیچ قبانون و ضبابرهای وارد دسبتگاه
اداری ایبببران مبببیشبببدند و هبببیچ نیبببروی بازدارنبببدهای تبببوان رویببباررویی و مقابلبببه ببببا
زیادهخواهیهای آنها را نداشت.
از مهمترین مواد قانون استخدام کشوری که از فساد و تصدی مشاغغ حساس اقتصبادی
و مالی در بین صاحبمنصبان اداریِ فاسد جلوگیری مینمود ،ماده دوازدهم این قانون ببود:
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غ جدیبد بایسبتی الزامبا
مأمورین دولتبی در هبر رتببه و مقبامی ،قببغ از شبروع تصبدی شبر ِ
تصفیهحساب مالی خود را در شرغ قبلی ارا ه نمایند ،در غیر این صورت سپردن هر منصببی
به آنها ممنوع خواهد بود .به عالوه طبا ماده سیزدهم کسانی که خواسبتار تصبدی منصبب
تیویلدار جنسی و نقدی یعنی همان مالیات گیری بودنبد بایبد ببرای جلبوگیری از هرگونبه
اختالس و سوءاستفادههای شخصی ،قبغ از تصدی آن شرغ حتما وجبهالضبمانه معتببری ببه
وزارتخانه مربوطه ارا ه دهند.
طبا ماده چهاردهم ،برای عدم وابستگی و ارتباط کارکنبان دولبت ببه عوامبغ خبارجیْ
کلیة مستخدمین و مستثنیات تبصره ماده  ،15بدون اجازة دولت از قبول هرگونبه نشبانهبای
دول خارجه ممنوع بودند(مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ،جلسه .)159
طبا ماده پانزدهم ،افراد پس از ورود به خدمت اداری باید بدون رابرهببازی و براسباس
لیاقت و شایستگی و همچنین ضوابط تعیینشده ،مراتب اداری را یکی پس از دیگری ببرای
رسیدن به مقامهای باهتر در ی

بازه زمانی مشخص طی نماید.

مراتب اداری به قرار ذیغ بود -1 :ثَباباتی  -2منشبیگبری سبوم  -3منشبیگبری دوم -4
منشببیگببری اول  -5مببدیر شببعبه  -6مببدیر دایببره  -7معاونببت اداره  -8ریاسببت اداره -9
مدیرکلی  -10معاونت اداری .ولی طبا تبصرة این ماده ،استثنا اتِ طینمودن مراتبب اداری
شامغ :مقام وزارت ،معاونت وزارت ،سفارت کببری و سبفارت فبوقالعباده ،والبی ایباهت،
قضات ،مدعی العموم دیوان عالی تمیبز و اعضبای شبورای دولتبی و اعضبای منتخببه دیبوان
میاسبات بود (مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی ،جلسه .)160
مقرری مستخدمین ادارات دولتی

در مادة شانزدهم تا نوزدهم قانون استخدام کشبوری ،میبزان حقبوق و مقبرری کارکنبان ببا
تمام جز یات در طی چند سباعت بیبد و بررسبی ببه تصبویب نماینبدگان مجلبس چهبارم

شورای ملی رسید که به موجب آن ،مقرری کارکنان دولت هر سال براساس بودجة کشبور
تعیین و هر کسی براساس رتبه و جایگاهش و حتی با توجه به منرقهای که خدمت مینمبود
میزان حقوقش تعیین میگردیبد (مشبروح مبذاکرات مجلبس چهبارم شبورای ملبی ،جلسبه
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 .) 160این قوانین به نیوی نظام اداری ناکارآمد ایران در عصر قاجبار را سبامان مبیداد کبه
دیگر کسی به صِرف قرابت با شخص شاه و دیگر صاحبمنصبان کشوری ،جبواز دریافبت
حقوق و مقرریِ بیش از حد مجاز و بدون انجام خدمات دولتی را نداشته باشد.
نحوة ارتقاء و خدمات دولتی به کارکنان

در مواد بیست تا سیام قانون استخدام کشوری ،نیوة ارتقاء مسبتخدمین در ادارات دولتبی،
ساعات کار ،میزان مرخصی و تعریالت کارکنان با تمام جر یبات آورده شبده اسبت .نکتبه
جالب توجه در این مواد آن است که هیچ کبدام از مسبتخدمین دولتبی ببا عبدم طبیکبردن
مراتب اداری حا ارتقاء و ترفیع درجه را نخواهند داشت مگبر اینکبه در هریب

از مراتبب

اول ،دوم ،سوم و چهارم در ماده  ،15هاقغ دو سال و در سایر مراتب هاقغ سه سال خبدمت
کرده باشند .در این میان خدمات دولتی به منظبور رفباه حبال کارکنبانِ ادارات ببه گونبهای
سامان یافته بود که طبا مادة  28قانون استخدامی ،ببرای مسبتخدمینی کبه بنبا ببر مقتضبیات
اداری بهواسرة حذف شرغ بیکار شوند ماهیانه مقرری یا به تعبیبر امبروزی بیمبة بیکباری تبا
زمان یافتن شرلی مناسب ،در نظر گرفته شده بود (مشروح مذاکرات مجلس چهارم شبورای
ملی ،جلسات  )163،162،160که ایبن مسبوله از یب

سبو موجببات رفباه و آرامبش خباطر

کارمندان دولت را فراهم میکرد و از سوی دیگر از دستاندازی آنان به بیتالمال ببه نفبع
خویش ب همانگونه که در زمان حکومت قاجار رواج داشت ب ببرای اسبتفاده از آن در ایبام
گرفتاری و احیانا در زمان از دست دادن شرغ ،جلوگیری مینمود.
رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری

در طی چند جلسه و با حساسیتهای وی های ،در بخشبی از قبانون اسبتخدام کشبوری چنبد
ماده به منظور رسیدگی به میاکمه مستخدمین خاطی وضع گردید که بر این اساس میباکم
اداری یا به تعبیری دیوان عدالت اداری ،طبا مادة سی و ی

تا چهغ و دوم به طور مبسوط

به تقصیرات اداری و مفاسد کارکنان رسیدگی می نمود که از اخربار کتببی ببدون درج در
پروندة مقصران تا انفصبال دا بم از خبدمات دولتبی را درببر مبیگرفبت و در صبورتی کبه
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بی گناهیِ شخصِ متهم به فساد اداری اثبات می گردید ایبام انفصبالش جبزء مبدت خبدمت
رسمی میسوب و مقرری آن مدت را دریافت میکرد (مشروح مبذاکرات مجلبس چهبارم
شبورای ملبی ،جلسبات  .)165،164،163در نتیجببه ببا وضبع ایببن قبوانین از بسبیاری مفاسببد
اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی کارکنان دولت جلوگیری به عمغ میآمد.
شرایط بازنشستگی مستخدمین اداری

مبباده چهببغ و سببوم تببا هفتبباد و سببه قببانون اسببتخدم کشببوری درببباره شببرایط بازنشسببتگی
مستخدمین ادارات دولتی در سه جلسة متوالی توسط نمایندگان مجلس چهارم شورای ملبی
وضع گردید .طبا این قوانین برای اولین بار کسانی که پس از 30سال خدمت با حبداقغ 60

و حداکثر  70سال عمر ،بازنشسته شوند ،براساس رتبهشان و بر احبرازِ شبرایط دیگبر ،ببرای
آنها مقرری تعیین گردید .همچنین مستخدمینی که ناتوان یا بهواسرة حادثهای نباقص شبوند
و از کار کردن باز بمانند بدون رعایت مدت خدمت ،ثلد آخرین مقرری خبدمت خبود را
مادام العمر به طور منظم دریافت می دارند (مشروح مذاکرات مجلس چهبارم شبورای ملبی،
جلسات .)165 ،166 ،167
بنابراین قانون استخدام کشوری پس از بید و بررسی و جلسات متعبددِ چنبدین ماهبه،
سرانجام در  73ماده در پبنجشبنبه  22آذر  1301ش .ببه تصبویب نهبایی رسبید و طببا نظبر
نمایندگان مجلس چهارم شورای ملبی بنبا شبد از ابتبدای سبال 1302ش .توسبط دولبت ببه
مرحلة اجرا درآید (مشروح مذاکرات مجلبس چهبارم شبورای ملبی ،جلسبه  .)189در ایبن
میان ،به پیشنهاد برخی نمایندگان از جمله مدرس و مل

الشعرای بهار الیاقیبهای ببه قبانون

ی در سبه مبادة ذیبغ منضبم کردنبد :مباده اول ،دولبت مکلبن اسبت کلیبه
استخدام کشور ْ
لباسهایی که برای مستخدمین لشکری و کشوری تهیه مینماید از مصنوعات و منسبوجات
داخلی باشد .ماده دوم ،عموم وزراء و نمایندگان مجلس شورای ملی ،معاونین وزارتخانهها،
وهت و حکام ،قضات عدلیه و کلیة مستخدمینی که به خدمت رسمی اشترال دارند مکلبن
هستند البسه خود را از مصنوعات و منسوجات ایرانی استفاده نمایند .ماده سوم ،ترتیب اجبرا
و تهیة مجازات تخلنکنندگان از دو مادة الیاقیه فوقالذکر را نظامنامههای داخلی هریب
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از ادارات مربوط معین خواهد کرد (مشروح مذاکرات مجلس چهارم شبورای ملبی ،جلسبه
.)213
تأثیر قانون استخدام کشوری و الحاقیة آن بر نظام اداری قاجار

قانون استخدام کشوری درصبورتیکبه ببدون سوءاسبتفاده و سبریینگبری ببه آن اجبرا و
ایببراداتِ آن رفببع مببیگردیببد بسببیاری از مشببکالت نظببام اداری ایببران را کببه سببالیان دراز
گریبانگیر آن بود حغ مبیکبرد .در توجبه ویب ه و پیبادهنمبودن قبانون اسبتخدام کشبوری،
سلیمان میرزا از منتخبین مجلس چهارم شورای ملی ،تأکید داشت قانون اسبتخدام کشبوری
نباید همانند قانون وزارت داخله که از تصویب مجلس گذشبت ولبی هبیچیب

از اعضبای

وزارت داخله از آن اطالع نداشتند در گوشة اتاق بماند (مشروح مذاکرات مجلبس چهبارم
شورای ملی ،جلسه .)189این سخن هشداری به دولت بود تا قانون استخدامی را که ببیش از
شش ماه از وقت مجلس بدان اختصا

یافته و زحمات زیادی برای وضع آن کشبیده شبده

بود بر روی کاغذ نماند و برای تیول در نظام اداری اجرایی شود .عبداهلل مستوفی در شبرح
نکات مثبت قانون استخدام کشوری در صورت اجراییشدن کامغِ آن ،معتقد بود:
«قانون استخدام کشوری با همبة نبواقص و نارسبایی کبه دارد تبا حبدودی جلبوی
هرجومرج اداری را که روزبهروز بیشتر میشد ،گرفت و با وجود انتقادهبایی کبه
به آن شد و آن را از مقصود اصلی دورتر کرد ،اما تکیهگباه خبوبی ببرای وزراء و
ر سای پایبند به قبانون اسبت تبا ببه وسبیلة آن بتواننبد از ورود ببیرویبة اشبخا
بیکفایت ببه وزارتخانبههبا و ادارات جلبوگیری نماینبد» (مسبتوفی-6 /3 :1343 ،
.)475

براساس این قانون ،برای نخستین بار تا حبدودی اسبتخدام کارمنبدان برحسبب صبالحیت و
انضباط قرار گرفت و حقوق و مزایای آنان طببا الگبوی اروپبایی برحسبب رتببه پرداخبت
میشد (دیگار و دیگران .)104 :1377 ،مبدتی پبس از تصبویب قبانون اسبتخدام کشبوری،
میلسپو مستشار آمریکایی برای سروسبامان دادن ببه وضبعیت نابسبامان مبالی و اداری ایبران
وارد کشور شد و براساس قانون استخدام کشوری ،ترییراتی در ساختار بینظم اداریِ ایبران
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به وی ه در وزارت مالیه که از حساسیت باهیی برخوردار بود  -با وجبود موانبع و مشبکالت
فراوان بدون هیچگونه مالحظهکاری -ایجاد نمبود (کوشبش 4 ،تیبر  ،1302س  ،1ش .)69
وی از استخدام افبراد ببیکفایبت و غیرمتخصبص و دادن مسبتمری و حقبوقِ ببیحسباب و
کتاب به کارمندانی که کارآییِ هزم را نداشتند ،بهشدت پرهیز مینمود .باید توجبه داشبت
موفقیت نسبی میلسپو در اصالح نظام اداریِ اواخر عصر قاجار تا حد زیادی به پشتوانة قانون
استخدام کشوری بود که نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی وضع کرده بودنبد ،زیبرا در
نبود این قانون وی هیچگونه ابزاری برای نظارت و اصالح در دستگاه دولتی نداشت.
یکی از اثرات مثبت و بسیار مهمی که قانون استخدام کشبوری مبیتوانسبت ببر اقتصباد
کشور داشته باشد این بود که در پایبان بیبد و بررسبی دربباره قبانون اسبتخدام کشبوری،
الیاقیهای به این قانون منضم شد که مقرر میکرد کلیة مسبتخدمین دولتبی الزامبا بایسبتی از
منسوجات و مصنوعات ایرانی استفاده نمایند .این الیاقیه که خواستار اجباریکردن استفادة
کلیة کارمندان ،اعضای دولت ،حتی افراد نظبامی و امنیبه از البسبه داخلبی ببود بیشبتر ببرای
فرهناسازی و حمایت از تولیدات داخلی وضع گردید ،با وجود این قرار شبد از اول مهبر
 1302ش .این الیاقیه به همراه قانون استخدام کشوری صورت عملی به خود بگیرد (سبتاره
ایران 1 ،مهر  ،1302سال نهم  ،ش  )28ولی علبیرغبم در نظبر گرفتبهشبدن جرایمبی ببرای
کسانی که لباس وطنی نپوشند (ر

به سند شبماره  )1ببا نادیبدهگبرفتن ایبن قبانون توسبط

مستخدمین دولتی در دوره قاجاریه و سپس پهلوی ،این الیاقیه عملی نگردید (ر

به سبند

شماره  .)2به نظر میرسبد در صبورت عملبیشبدن مبواد سبهگانبة الیاقیبة قبانون اسبتخدام
کشوری ،صنعت نخ ریسی و نساجی ایران رونا زیبادی مبییافبت و از ایبن طریبا بیکباری
بسیاری جوانان که خواستار استخدام در ادارات بودند رفع میگردید.
در مرحلة اجرای قانون استخدام کشوری ،کارکنان اداری ،جراید و نماینبدگان مجلبس
نسبت بدان عکسالعمغهای متفاوتی نشان دادند ،عدهای خواستار اجبرا و عبدهای خواسبتار
اصالحات اساسی در آن بودند .از آنجا که این قانون در دوره ر یسالبوزرایی قبوامالسبلرنه
به تصویب مجلس چهارم شورای ملی رسید بسبیاری از روزنامبههبا و نماینبدگان ببه خباطر
دشمنی با قوامالسلرنه برای سیاهنمایی و ناکارآمد جلوهدادن این قانون ،بههبر وسبیلة ممکبن
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قصد تخریب قوام السلرنه و اقدامات وی در راستای اصبالح نظبام اداری را داشبتند .برخبی
جراید و مخالفان ،علغ وضع قبانون اسبتخدام کشبوری در مجلبس چهبارم شبورای ملبی را
رسمیتدادن به استخدام افرادی می دانند که به صورت غیرقانونی وارد دستگاه دولتی شبده
بودند (ستاره ایران 12 ،شهریور  ،1302س ،10ش  .)25از نظر روزنامة «کوشش» نیز هبدف
از تصویب این قانون در مجلس چهبارم شبورای ملبی ،حفبع حقبوق یب

عبده از اقبوام و

خویشان نمایندگان بود که به فشار و دسیسه ،داخغ ادارات دولتی و مؤسسات مملکتی شده
بودنببد (کوشببش 8 ،اسببفند ،1302 ،س ،2ش  .)19بایببد توجببه داشببت بببهعلببت بببیتببوجهی
دولت ها و عدم پیگیری نمایندگان ،برخی از مواد قانون اسبتخدام کشبوری عملبی نگردیبد
که این ایراد از مواد قانون استخدامی نبود بلکه مشکغ از اجراکنندگان این قانون ببود؛ مبثال
طبببا مبباده  29قببانون اسببتخدام کشببوری بببه کسببانی کببه منتظببرین ورود بببه دسببتگاه اداری
میسوب می گشتند باید تا زمانی که استخدام میشدند حقوقی به آنان تعلا میگرفت ولبی
بسیاری از آن ها بدون کمترین دریافتی ،همچنان بالتکلین ماندند لذا منتظبرینِ خبدمت ،ببا
ارسال تلگرافبات متعبدد ببه روزنامبه هبا از نماینبدگان مجلبس پبنجم خواسبتند متناسبب ببا
مقتضیات و احتیاجات مملکت و برای روشنشبدن وضبعیتشبان ،هرچبه زودتبر در قبانون
اسببتخدام کشببوری ،تجدیببدنظر نماینببد (قببانون 24 ،آبببان  ،1303س  ،4ش  .)3روزنامببة
«نصییت» راجع به عملی نشدن برخی مواد قانون استخدام کشوری در یکبی از شبمارگانش
چنین مینویسد:
« اگر قانون استخدام و حقوق تقاعد و حفع مقام مسبتخدمین دولبت راسبت اسبت
پس چرا وزارت عدلیه به حال ورثه مصیبت زده و بدبخت فراش عدلیه قزوین کبه
پس از  10سال زحمتِ خدمت ،زمستان گذشته به دنبال مأموریت رفته و در بیابان
در طوفان و کوه

مرده و هنوز نعش وی پیدا نشبده و چهبار طفبغ صبریر بباقی

مانده ،نظری نمینمایند» (نصییت 9 ،مهر  ،1304س  ،2ش .)3

همچنببین دو سببال پببس از وضببع قببانون اسببتخدام کشببوری ،در دوره ر ببیسالببوزرایی
رضاخان ،اکثر روزنامهها همچنان گزارش میدادند که فساد اداری در ایران بیبداد مبیکنبد
(ستاره ایران 23 ،دی  ،1303س  ،10ش  .)35اگرچه پس از اجرایبیشبدن قبانون اسبتخدام
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کشوری انتظار میرفت رابرهببازی ببه حبداقغ رسبیده و شایسبتهسباهری جبایگزین قبوم و
خویشبازی گردد ولی به دلیغ روحیة قانونناپذیری و قاعدهگریبزی کبه ببه طبور سبنتی از
دیرباز در سباختار نظبام سیاسبی و اداری رخنبه کبرده ببود (تنکبابنی  )78 :1392 ،در دوره
ر یس البوزرایی رضباخان ،ببا گذشبت دو سبال از وضبع ایبن قبانون ،همچنبان در ورود ببه
دستگاههای دولتی رابرهبازی و بیقانونی حکمفرما بود (کوشبش 6 ،شبهریور  ،1303س ،2
ش  .)75چنانکه تهران پر بود از مردمان بیکاری که غیر از استخدام در دوایر دولتی هبدفی
نداشتند .آنان هیچ قابلیتی جز تملاگفتن به ر یسالوزراهبا ببرای ببهدسبتآوردن شبرلی در
ادارات نداشتند (شفا سرخ 12 ،شهریور  ،1302س  ،2ش  .)4عالوه بر کوتباهی دولبتهبا،
دربارة علت اجرایینشدن کامغ قانون اسبتخدام کشبوری بایبد گفبت کبه اوه کارمنبدان و
سیستم اداری آمادگی پذیرش قانونی که آنها را کنترل و بر عملکرد آنها نظارت مبینمبود،
نداشتند و به هر طریا ممکن به این قانون بیتوجهی میکردند لبذا هماننبد قببغ از تصبویب
قانون اسبتخدامی تبا حبد زیبادی در دسبتگاه اداری روحیبة قبانونگریبزی و خودکبامگی،
رابرهساهری ،کاغذبازی ،عدم کباربرد عقالنیبت در تصبمیمگیبریهبا و اداره امبور تبداوم
یافت (تنکابنی.)81 :1392 ،
مجلس پنجم شورای ملی که در بهمن  1302افتتاح گردید ،با فشار جراید و مسبتخدمین
دولتی ،بهمنظور رفع نواقص موجود در قانون اسبتخدام کشبوری ،کمیسبیونی ببرای اصبالح
این قانون تشکیغ داد و حتی در جلسات علنی مجلس بیدهای فراونی راجع به رفع نقایص
این قانون شد .یاسا ی از نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی ،نبواقص قبانون اسبتخدامی را
در این امر می دانست که مصبوبین ایبن قبانون مبرور زمبان را ببه جبای لیاقبت و صبالحیت
اشخا

مدخلیت دادهاند (مشروح مذکرات مجلس پنجم شورای ملی ،جلسه  .)216امبا ببه

نظر میرسد با توجه به اینکه در دوره قاجار برخی افراد بدون طبیکبردن مبدارج اداری ،ببا
رابرهبازی به مراتب باهتر می رفتند یکبی از نکبات قاببغ تأمبغ و مثببت در قبانون اسبتخدام
کشوری جلوگیری از این مسوله بود؛ یعنی شخص باید با داشتن تصدیانامة سوم متوسره ببا
 18سال سن پس از ی

سال کار آزمایشیْ طببا مباده  ،23دو سبال ثَباباتی ،دو سبال منشبی

سوم ،دو سال منشی دوم ،دو سال منشی اول را طی نموده و در پایان مدت  9سبال خبدمت،

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 31 /

در سن  27ساله حا داشبت مبدیر شبعبه بشبود و در  30سبالگی مبدیر دا بره گبردد .اینکبه
شخصْ بدون شایستگی و عملکرد مثبت تنها به صِبرف حضبور متبوالی در پشبت میبز ارتقبا
مییافت ،عالوه بر اینکه هزینه هنگفتی بر دوش مملکت مبیگذاشبت ،باعبد مبیشبد هبم
مستخدمین دولتی در ادارات بهدرستی کبار نکننبد و هبم مسبووهنِ اجبرای قبانون از ارتقباء
اشخا

باصالحیت جلوگیری نمایند .در اواخر دورة پنجم مجلس شبورای ملبی ،همچنبان

برخی نمایندگان خواستار اصالح موادی از این قانون شوند .ازجمله خواسبتار اصبالح مباده
 71این قانون بودند زیرا از نگاه آنها این ماده موجب فالکت بیش از دو هزار خانوار شبده
است لذا با آوردن دو ماده ذیغ در صین علنی مجلس خواستار تصویب آن برای حبغ ایبن
معضغ بودند :ماده اول ب اشخاصی که سابقا مشاغغ دولتی بهعهده داشته و در تباریخ شبروع
اجرای این قانون ،خدمتی را متکفغ نبودهاند درصورتی مستخدم رسمی میسوب مبیشبوند
که از تاریخ 14جمادیاآلخر 1324به این طرف ،سه سبا ِل متبوالی تبا پبنج سبال متنباوب ببه
موجب فرمان همایونی یا حکم وزارتخانه و یا برطببا احکبام رسبمی حکبام ،ر سبای ادارة
دولتی و بلدی ،مصدر شرغ رسمی بوده باشند ولی این قبیغ مأمورین درصورتی حقوقِ ایبن
انتظارخدمت را دریافت مینمایند کبه مجموعبا هشبت سبال مصبدر خبدمات رسبمی ببوده
باشند .ماده دوم -ماده ( ) 71قانون استخدام کشبوری لربو و مباده فبوق ببه جبای آن برقبرار
است .این مواد اصالحیه با مخالفت بسیاری از نمایندگان مواجه شد و ترییبری در آن ایجباد
نشد (مشروح مذاکرات مجلس پبنجم شبورای ملبی ،جلسبه )240بنبابراین ببا وجبود اصبرار
برخببی نماینببدگان بببرای رفببع نببواقص قببانون اسببتخدام کشببوری ،بببه علببت تببراکم امببور و
جدالهای سیاسی که برای ترییر سلرنت قاجاریه در جریان بود ،در دورة قاجاریه هیچگونبه
اقدام عملی در راستای اصالح و اجرای کامغ این قانون صورت نگرفت.
نتیجهگیری
در عصر قاجار وضعیت خدمت در کارهای دولتی ،همانند حکومتهای پیشین تبابع ترتیبب
معین و مشخصی نبود .با توجه ببه گبزارشهبای سبفرنامهنویسبان دوره قاجاریبه ،مناصبب و
مقامات مختلبن لشبکری و کشبوری در ازای مببالن هنگفتبی ببا عنباوینی همچبون رسبوم،

 / 32اصالح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تأکید بر قانون استخدام کشوری

مداخغ و هدیه یا از طریا خانوادگی به اشخاصی متنفذْ بدون داشتن تخصص و علبم کبافی
داده میشد و آنها نیز از این موقعیت برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی ،ببدون توجبه
به مصال مملکت ،نهایت استفاده را مبی بردنبد .در ایبن ببین بزرگبانی ماننبد عبباس میبرزا،
امیرکبیر و سپهساهر درصدد اصالح نظام اداری ایران با شیوههای گوناگون برآمدند امبا ببا
به خرر افتادن منافع کسانی که در سیستم بیمار و ناکارآمد اداریِ آن دوران سود و بهبرهای
نصیبشان میگشت ،اقدامات این اصالحگران با شکست مواجه گشته و حتبی جانشبان نیبز
به خرر افتاد .پس از انقالب مشروطه در  1285ش .با توجه به هدف وآرمبانهبای آن مبنبی
بر ایجاد ترییرات اساسی در کلیه شوون کشور ،یکبی از مبواردی کبه نیباز ببه ترییبر اساسبی
داشت ،نظام بی سروسامان اداری قاجاریه بود ولی به دلیغ مشکالتی فروانبی کبه گریببانگیر
کشور بود ،تقریبا تا  15سال پس از مشبروطه هبیچ اقبدامی در راسبتای اصبالح نظبام اداری
صورت نگرفت .سرانجام با تشکیغ مجلس چهارم شورای ملی ،نمایندگان به منظور اصبالح
وضعیت نابسامان اداری قاجاریه ،با مذاکرات و مباحثات بسیار سرانجام قبوانینی در 73مباده
به نام «قانون استخدام کشوری» در  22آذر1301ش .ببه همبراه الیاقیبهای ببرای اسبتفاده از
البسة وطنی توسط مسبتخدمین دولتبی  ،تصبویب نمودنبد کبه ببا تصبویب ایبن قبانون ببرای
نخستین بار در تاریخ ایران قانونی نگاشته شد تا به هرج و مرج اداری و اصغ موروثی بودن
مناصب با تقدیم هدیه و رشوه ،برداشته شود .قانون استخدام کشوری با توجه به اینکه ببرای
اولین بار وضع گردیده بود ،ضمن نقاط قوت فراوان ،طبعا دارای نواقصی نیز بود و بهتدریج
برپایه همین قانون در دوره پهلوی ،کبه جانشبین سلسبله قاجبار گشبت ،تجدیبدنظرهایی ببه
منظور اصالح موادی که دچار مشکغ بودند ،صورت گرفت .در ی

نتیجهگیری کلی باید

گفت قانون استخدام کشوری اگر ببه صبورت کامبغ عملبی و اصبالح مبیشبد بسبیاری از
مشکالت نظام اداری قاجار بهوی ه شرایط ورود به دستگاه دولتبی حبغ مبیگردیبد ،امبا ببه
علت ج او سنتی حاکم بر کشور که قانون ببه سبختی قاببغ پبذیرش و اجبرا ببود و نیبز براثبر
سببریینگببری و بببیتببوجهی بببه آن ،قببانون اسببتخدام کشببوری بببا وجببود تببالش بببرای
اجراییکردن جامع و کامغ آن ،نتوانست اثر چندانی داشته باشد لذا مشبکالت و معضبالت
نظام اداری تا حدود زیادی باقی ماند.
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سند شماره )1

جریمة استفادهنکردن البسة وطنی توسط مستخدمین دولتی
منبع ساکما 240-11499
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سند شماره )2

بیتوجهی به الیاقیة قانون استخدام کشوری
در استفاده از البسة وطنی توسط مستخدمین دولتی
منبع ساکما 240 -28568
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منابع
کتب
 اصیغ ،حجتاهلل ( .)1381رسالههای میرزا ملکم خان .تهران :نشرنی.
 اعتمادالسلرنه ،میمد حسن بن علبی ( .)1356روزنامه خاطرات اعتمادالسالننه ،ببا
مقدمه ایرج افشار .تهران :امیرکبیر.

 اعتمادالسلرنه ،میمدحسن بن علبی ( .)1367ماراتالبلادان .جلبد دوم .ببه کوشبش
عبدالیسین نوا ی و میرهاشم میدث .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 امانت ،عباس( .)1383قبله عالم ناصرالدین شاه قاجار و پادشاهی ایران .ترجمه
حسن کامشاد .تهران :نشر کارنامه.

 امببینالدولببه ،میببرزا علببی خببان( .)1370خاااطرات سیاساای میاارزا علاای خااان
امینالدوله .به کوشش حافع فرمانفرما یان .تهران :سپهر.

 آدمیت ،فریدون ( )1323امیرکبیر و ایران .تهران :چاپخانه پیمان.
 .)1346( _____ اندیشههای میرزا آقاخان کرمانی .تهران :طهوری.
 آرونوا م.ر  ،اشرافیان . ،ز( .)1356دولت نادر شاه افشار .ترجمه حمید امین .تهران:
انتشارات دانشگاهی.
 آوری ،پیتر ( .)1369تاریخ معاصر ایاران .ترجمبه میمبد رفیعبی مهرآببادی .تهبران:
چاپخانه حیدری.

 پاشازاده ،غالمعلی( .)1392در جستجوی قاانون (میبرزا یوسبن خبان مستشبارالدوله
تبریزی) .تهران :نشر علم.

 ترکمان ،اسکندر بیا ( .)1350عالمآرای عباسی .جلد دوم .تهران :امیر کبیر.
 تنکابنی ،حمید( .)1383درآمدی بر دیوانسااالری در ایاران .تهبران :انتشبارات
علمی و فرهنگی.
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 حاج سیاح ،میرزا میمدعلی ( .)1346خاطرات حاج سیاح .به کوشش حمیبد سبیاح.
تهران :کتابخانه ابن سینا.
 خورموجی ،میمد جعفر ( .)1363حقایقاالخبار ناصری .ببه کوشبش حسبین خبدیو
جم .تهران :نشر نی .چاپ دوم
 دروویغ ،گاسپار ( .)1367سفر در ایران .ترجمه منوچهر اعتماد مقدم .تهران :انشارات
شباویز .چاپ سوم.
 دولتآبادی ،یییی ( .)1363حیات یحیی .جلد اول .تهران :انتشارات فردسی.
 دیگار و دیگران ( .)1377ایران در قرن بیستم .ترجمه عبدالرضبا هوشبنا مهبدوی.
تهران :نشر البرز
 رنه ،هانری ( .)1335سفرنامه از خراساان تاا بختیااری .ترجمبه فبرهوشبی .تهبران:
امیرکبیر و ابنسینا.
 سرنا ،کاره (  .)1362آدمها و آیینها در ایران ،ترجمه علیاصرر سبعیدی .تهبران:
کتابفروشی زوار.
 سعادت نوری ،حسین (بیتا) .زندگی حاج میرزا آقاسی .تهران :انتشارات وحید.
 شعبانی ،رضا ( .)1365تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشااریه .جلبد اول .تهبران:
بینا.
 عضد قاجار ،ابونصر ( .)1376بازنگری در تاریخ قاجاریاه و روزگاار آن .تهبران:
دنیای کتاب.
 فلور ،ویلم ( .)1365برافتادن صفویان و برآمدن افغانان .ترجمبه ابوالقاسبم سبری.
تهران :گوس.
 گلشا یان ،عباسقلی ( .)1377خاطرات من .تهران :انتشارات اینشتین.
 گوبینو،ژوزف آرتور (بیتا) .سه ساا در آسایا .ترجمبه ذببی اهلل منصبوری .تهبران:
انتشارات فرخی.
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 مستشارالدوله ،میبرزا یوسبن خبان ( .)1364رسااله یاک کلماه .ببه کوشبش صبادق
سجادی .تهران :نشر تاریخ ایران.
 مستوفی ،عبداهلل ( .)1360شرح زندگانی من .جلد اول .تهران :کتابفروشی زوار.
 .)1343 ( _____ شرح زندگانی من .جلد سوم .تهران :انشارات زوار .چاپ دوم.
 موریه ،جیمز( .)1386سفرنامه جیمز موریه .ترجمه ابوالقاسم سری .تهبران :انتشبارات
طوس.

 واتسن ،رابرت گرنت ( .)1340تاریخ قاجار .ترجمه عباسقلی آذری .بینا :بیجا.
 ویشارد ،جبان ( .)1363بیست ساا در ایاران .ترجمبه علبی پیرنیبا .تهبران :مؤسسبه
انتشارات نوین.
 ویلز ( .)1368ایران در یک قرن پیش .ترجمه غالمیسین قراگوزلو .تهران :اقبال
 هدایت ،رضاقلی خان( .)1339روضةالصفای ناصری .جلبد دهبم .تهبران .کتابفروشبی
مرکزی

 هدایتی خمینی ،عبباس ( .)1390زندگی سیاسی و اجتماعی عالءالسالننه .تهبران:
انتشارات طهوری.

اسناد و روزنامهها
 سازمان اسناد و کتابخانه ملی( ساکما)240-11499 ،
240 -28568 ، _____ 
 روزنامة قانون (ملکم) ،رجب  ،1307ش .1
 ، _____ رجب 1307ق ،ش .2
 ، _____ شوال  ،1307ش. 4
 قانون 24 ،آبان  ،1303س  ،4ش 3
 کوشش 4 ،تیر  ،1302س  ، 1ش 69
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 8 ، _____ اسفند ،1302 ،س ، 2ش 19
 6 ، _____ شهریور ،1303س  ،2ش 75
 ستاره ایران 1 ،مهر  ،1302س  ، 9ش 28
 12 ، _____ شهریور  ،1302س ، 10ش 25
 23 ، _____ دی  ،1303س  ،10ش 35
 شفق سرخ 12 ،شهریور  ،1302س  ،2ش 47
 نصیحت 9 ،مهر  ،1304س  ،2ش 3
 مشروح مذاکرات مجلس چهارم شورای ملی.
 مشروح مذاکرات مجلس پنجم شورای ملی.

مقاالت
 تنکابنی ،حمید ( « .)1392تیلیلی از وضعیت تشبکیالت اداری و موانبع تیبوهت آن در
ایران عصر مشروطیت» .فصلنامه جامعهپژوهی فرهنگی .سال چهارم .شماره اول.

 خدریزاده ،علی اکبر (« .)1385تعامغ وتقابغ حاکمیت و نهاد دیوانسباهری در تباریخ
ایران» .فصلنامه مسکویه .شماره سوم.

 رضاییمنش ،بهروز (« .)1389مقاله تاریخ اداری ایران در عصر صفویان» .جساتارهایی
در تاریخ و تاریخنگاری ،تهران :خانه کتاب.

