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تاریخ دریافت96/12/3 :
تاریخ پذیرش97/4/29 :

چکیده

منابع روایی انقالب مشروطه چوبزدن تجّار قند از سوی حاکم تهران را اقددامی
ناهنجار و ظالمانه تلقی کردهاند کده بده دنلداح بندران یراندی قندد کنددر ددند و

اسلاب ورش مردم فراهم یشت .نو تار حاضر فارغ از اید پدن فدر
پاسخ به ای پرس
ای

در پدی

است چرا بهرغم سابقۀ ای یونه اقدامات حکومتی ،تا پن

از

اهد چنن واکنشی از سوی جامعۀ ایدران نلدودهایدم ییدا رفتدار االدالدولده

مغایر با سنت پنشن بود یا ای زمان تندولی در فهدم ایرانندان از حکومدتداری
رخ نموده بود که اقدامات معموحِ دولت خشم ینان را برانگنخدت اساسدا اقددام

االدالدوله تا چه اندازه تخطی از رویۀ نظام که ِ حاکم بوده و تا چه منزان تنت
تأثنر نظدام مشدروطه داوری دده اسدت مقالده مدیکو دد بدا دوری از رویکدرد

ارادهیرایانۀ متکی به ا خاص از دیدیاه ساختاری به اید واقعده توجده کندد .بده

باور نگارنده ،االدالدوله در ای رخداد از منددود اختندارات معننده در نظامدات
که ادوح نکرد بلکه اقدامات

با سدازوکار دیدوان حسدله و منکمدۀ ادلنده در
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ساخت تشکنالت اداره دهری پنشدننه دارد ،بندابرای بایدد واکدن

جامعده النده

اقدامات وی متوجه ناکاریمدی ساخت دولت در ای زمان با د کده امدر ین بده
یخر رسنده بود.

واژه های کلیدی :حاکم تهدران ،تجدار قندد ،االدالدولده ،دولدت پنشدامدرن،
دیوانحسله ،مشروطه.

مقدمه
منابع روایی انقدالب چدوبزدن تجّدار قندد را توسد حداکم تهدران در  14و بده روایتدی  15دواح

1323ق ،ظالماندده دانسددتهانددد کدده بدده ایجدداد جنددل

ادددالتخددواهی منتهددی ددد (ندداظماالسددالم

کرمددانی 331 :1357،تددا  334و ددری کا ددانی 28/1 :1362 ،و  )29و مددردم بددرای احقدداق ح د و

جلوینری از مظالم ورش کردند .نگارندده در اید مقالده مدی کو دد اقددام االدالدولده را نده بدر

مدرو

منابع خاطره نگاری انقدالب و تداریخپژوهدان ید

سدد یذ دته بلکده بدا تکنده بدر روش

ساختاری و از دریچه ساختِ تشکنالتِ اداره هری اید دوره مدورد بررسدی قدرار دهدد تدا اقددام

حاکم تهران در عله ور کردن جنل

ادالتخواهی از نو مورد ارزیابی و سدنج

قدرار یندرد .از

ای رو بایستی ابعاد ای اقدام با توجه به پنشننۀ املکرد منصب «حاکم» و «سازمان حسبهه» در
دوران سنت بررسی ود ،امری که تاکنون از ای زاویه دربار ین اظهارنظری نشده است .در واقع

اقدام دارالنکومه تهران با توجه به مشی «حاکم» و «سازمان حسهه» ،از جنله رای و به لناظ

ارف و رویه حاکم بیا کاح به نظر مییید ،به ویدژه رفتدار االدالدولده در مقدام اداملی از جاندب
دیوان مظالم اه دد که بایستی از اجناف کسله به مردم جلوینری کند دد قابل توجنه است .لنک به

نظر میرسد اهمنت رخداد مشروطه پژوهشگران تداریخ را بنشدتر در نگداه سناسدی مسدتغرق کدرده

است ،بهطوریکه از ساختار دولت پنشامدرن که ملنای امل االدالدوله و رویه جاریِ دیگر حکّام

بوده به سادیی یذ تهاند .یرچه از اواخر قرن سدنزدهم قمدری بده بعدد در ایدران مدو وسدنعی از

ااتراضات ،نظامات که را با ویژیی تجمنعقوا یما حمله قرار داده و به ترویج نظامات مددرن بدا
ویژیی تدکن

غر

قوا میپرداخت ،با ای حاح اقدام االدالدوله در مواجهه با تجّار قند کده بده دا لۀ

ورزی متهم ده ،برپایۀ نظامِ حاکم در حنطه اختنارات ااطایی او قرار دا ت .برای باز دن

بنث حاضر ،ای سؤاح معترضه یویا است که ایر دارالنکومه تهران به امور اجرایی منددود بدود

ییا باز هم منملی برای اقدام حاکم تهران باقی میماند که اسلاب ورش مردم ود! برای همدن

نگارنده بر ای باور است که جهتینری راویان واقعه و نادرست قلمداد کردن اقدام حاکم تهدران
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منصوح منن اجتماای اصر مشروطه و پندای

ساختار اجتماای جدید میبا دد .در واقدع ایدراد

در درجه اوح متوجه مناسدلاتِ قددرت و سداختِ تشدکنالت کهد اداره دهری بدود کده حداال در

حاکمنت مشروطهخواهان ،به مثابه ااملی مندی بر املکرد حکّام معرفی می د.
از ای رو پژوه

بایستهای از ای زاویه درباره واقعۀ یاد ده انجام نگرفتهاست ،بهاکس رفتدار

االدالدوله همواره از سوی تاریخپژوهان با جهتیندری سناسدی و مُلهدم از حدوادب بعددی امدری

قطعی و ارصهای فاقد ارزش برای تنقن معرفی ده است ،بنابرای پنشننۀ پدژوه

نددارد .طدر

ای مسئله میتواند ذه منق را به ابعاد دیگری از واقعه رهنمون سازد و نشان دهد همدۀ واقعندت
ین چنزی ننست که تا به حاح یدته ده بلکه پژوهشگران بایستی هر یزار دی را بدا دیدد انتقدادی

بنگرند و پنرامون هر رخداد مهم را بکاوند تا به دریافت دقن تری از ین دست یابند ،لذا ای مهم از
اهداف اساسی مقالۀ حاضر میبا د.

ساخت تشکیالت اداره شهری در دولت پیشامدرن
ادار و امور انتظام مراکز هری در ایران دور اسالمی تا دور متأخرِ قاجاریه براهد والی ایداالت
و حاکم والیات بود که باالتری مقام اجرایدید قضدایی هدر والیدت منسدوب مدییشدت و دیگدر
مقامات اجرایی هر مانند کالنتر ،داروغه ،کدخدا ،منتسب ،فراش و دیگر مدأموران زیردسدت بده

وظای

منوله امل میکردند .ای الگو ریشه در منراب که دا ت و سازوکار ین تا ای دوره با

اندک تداوتی به سان یذ ته امل میکرد .در هرهای اسالمی از دور بنیامنه دیوان « درطه» یدا

«حرس» به انوان هربان دور ساسانی منافظدت از دهر و امدور داخلدی ین را براهدده دا دت و
زیرنظر قاضیالقضات احکام دادرسان را اجرا میکرد(انصافپور .)311 :2536 ،در زمدان الاسدنان
ننز همن وضع برقرار بود ،به تعلنر دیگر «امور اجرایي» براهد ر نس هربان یا حاکم هر بود

و «امر دادرسبي» در اختندار قاضدی القضدات بدود کده اید دو حدوز اقتددار را از هدم تدکند

می کرد(.همان) در اهد سلجوقنان حکومت بسناری از هرها با منصب «ر نس» بود که مهدمتدری
وظددای

او حراسددت از یسددای

مددردم و تضددمن یددردیوری درسددت مالندداتهددای دیددوانی بددود،

بهطوریکه از تعدّی و زوریویی منصالن مالناتی و طدرهرفدت مؤدیدان مالنداتی جلدوینری نمایدد
(بویل 267 :1366 ،و  .)268لملتون از وظای

قضایی ر نس سخنی نمدییویدد امدا قاضدی در اید

دوره تنت نظر سلطان فعالنت میکرد(همان .)260 ،در مجموع از زمان سالطن ایرانی وظای

هر

دو حوز اجرایی و قضایی توأمان به دیوان رطه منوح د کده زیرنظدر حداکم هدر دهر فعالندت

می کرد و فرمان سلطان جانشن فتوای قاضیالقضات دده بود(انصدافپدور ،)312 :2536 ،در اید
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منان دیوان حسله برای جلوینری از مناهی در معابر و وارع و نظارت بر صنت داد و ستد در منان

مردم در بازار وظایدی را براهدهدا ت.

دیوان حسهه در میان دو قوه اجرایي و قضایي
در کنار دیوان قضا ی دیوان حسله ننز زیر نظر حاکم وجود دا ت که سلب می دد منتسدب بدر
بازار ،بازاریان و فعالنت ملادلهای ین نظارت کند؛ نظارت بر تعنن قنمتها و منع احتکار کاالهدا و

مواد مصرفی از دیگر وظای

معنای تعر

و ااترا

ای دیوان بود (یوسددیفدر .)151 :1390 ،واژ منتسدب در لغدت بده

میبا د و چون متصدی ای منصب معتر

و متعر

ااماح خالف رع

یا ارف از جانب متجاوزی می ود و در مقام رفع تجاوز افراد بده یکددیگر و بده مصدالو امدومی
اقدام میکند منتسب نامنده می ود(جعدریلنگرودی .)623 :1368 ،دارند ای منصب در مسدا ل

منتا به اجتهاد ندا ت ،چنانکه ایر حقی مورد اقرار بود و مُقر نمیداد از او مییرفت و به مُقرلَه

برمییرداند ،ولی ایر انکار میکرد مطلب در صدالحنت منداکم بدود نده منتسدب(همدان.)624 ،

اساسا کاربرد واژیان «احتساب» و «محتسب» که اولی در معنای «بازداشتن از کار ناپسبند»

و دومی به معنای «بازدارنده» میبا د(ساکت )392 :1382 ،یویای جایگاه اید مقدام در جوامدع

اسدالمی اسدت .بنددابر نقدل منمدد قرر ددی از منددثان قدرن هدددتم هجدری در «معبالمالقربببه ببي

احکامالحسهه» که با تکنه بر یراد اب ماوردی «حسهه» را امدری در مندان احکدام قضدا و احکدام

مظالم میداند بر ای باور است به هنگام وقوع منکَر ایرچه کایتی در کار نلا دد منتسدب اجداز

اقدام دارد درحالیکه قاضی جز به وجود مدّایِ اکی نمیتواند اقددام کندد (قرر دی.)50 :1394 ،

وی با ای استدالح که امر حسلت برپایۀ ترس نهاده ده استداده منتسب از سدلطه و در دتی را در

برابر مرتکب و مجرم جایز دانسته ،تعدّی و تجاوز از منصب تلقی نمینماید (همان .)51 ،از اید رو

با توجه به وظندۀ منتسب در هرهای ایران دور پنشامدرن چنانچه کاالیی از نرخ مقدرر یدرانتدر

فروخته می د او میبایست فرد یا افراد خاطی را جلب و مجازات نماید(انصافپدور.)313 :2536 ،
در ای ساختِ سنتی که خص و جایگاه او در جامعده حدرف اوح را مدیزد ،سدازوکار اریانند

معنایی ندا ت و برای اقدام منتسب ننازی به منکمه و حکم قضایی نلود ،بلکه وی در اموری که
ایستگی رسندیی دا ت چشمبهراهِ تشکنل پرونده یا ااالم کایت اکی خصوصی نمیماند.

ساختِ اجرایي ب قضایي دارالحکومه دوره ناصری و مظفری
ادار هرها در دوره قاجارها کمو بن به سنر یذ ته ادامه یافت ،اما از ننمۀ دوم اصر ناصری بده

لناظ اثرپذیری از دستاورد جوامع صدنعتی ،یسدترش پایتخدت و اهمندت برقدراری امنندت ین ،در

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 13 /

دارالنکومۀ تهران ادار پلنس ایجاد د .یغاز ای تغننرات به نخستن سدر ناصرالدی

اه به فرنگ

بازمییشت که در پی ین اه بدا ترتنلدات ادار پلدنس در کشدورهای اروپدایی ی دنا دد و کندت
دومونت فورت اتریشی را برای ایجاد ای تشکنالت در تهران با خود به ایران یورد .فورت با الغای

ادار نظمنه پنشن با وظای

انتظام و احتساب در هر ،به ایجاد ادار پلنس در تهران اقددام کدرد و

برای اولن بار در ا یران ر نس پلنس پایتخت د .با اقدامات وی ابتدا نظم پایتخت قوت یرفت امدا
در ای اواخر ادار پلنس در تهران چنان از انظار افتاده و خوار یشدته بدود کده مظدرالددی

داه در

ابتدای سلطنت خود در رمضان 1314ق مجلور د بار دیگر نظمنه را با انوان «وزارت نظمیبه و

احتسبباب» ایجدداد و زیدر نظددر حکمددران تهددران قدرار دهددد (سددرهر :1368 ،کتدداب اوح .)130/اید

تشکنالت بر وضعِ نرخ و اوزان در بازار نظارت دا ته اختنار دا ت و با اتکداد بده اختندارات وزیدرِ
احتساب به سرات به تخلدات امومی و صندی رسندیی و صدور رأی کرده متخلّد

مینمود.

را مجدازات

در ساح 1323ق هنگام حکمرانی االدالدوله بر تهران ،وی یکی از نزدیکان خود را به ریاسدت

وزارت یاد ده یما ت(سرهر :1368 ،کتاب دوم225/دد )227زیدرا در دور صددارت ادن الدولده
ازح و نصب وزارت احتساب که همان ر نس نظمنه پایتخت منسوب می د با حداکم تهدران بدود

(همان) .ای وزارت افزون بر جنلۀ اجرایی جهت ادار بهتر امدور دهر از جنلدۀ قدانونیدذاری نندز

بهرهمند و پنشتر برپایۀ ارف دستورالعملهایی وضع کرده بود که در منلع تداریخنگداری اید دوره
ثلت ده است(سرهر :1368 ،کتاب اوح.)222/

تشکیالت «وزارت نظمیه و احتساب» در دارالحکومة پایتخت
ای نهاد که فق اسم وزارت دا ت از ی وزیر و چند مأمور دولت تشکنل می دد کده از حندث
مندود کار ،همسان با هرداری امروزه بود با ای تداوت که حوز وظای

ین براساس انتظارات

هر در دور سنت تنظنم ده و متمایز از رای کنونی قرار دا دت ،بدهنندویکده کارکندان اید

وزارت زیر نظر خص وزیر نظمنه و احتساب موظ

بودند در صورت ارتکاب تخلّد

یدا جدرم،

متخلّ دن یا مرتکلن خالف و ااماح مناهی را ناسایی کرده دستگنر و نزد حاکم هر یا نمایند او
بلرند تا به وضع او رسندیی ده به مکافات امل خود برسد .ای وزیر و مدافوق ین حداکم تهدران

در جایگاه منتسب ح رسندیی به وضع ای متهمدن را دا دتند .وزارت یاد دده همدان منکمدۀ

احتساب بود و خص وزیر ای منکمۀ دولتی را زیر نظر حاکم هر اداره میکرد ،امدا چندان کده

موضوع برای حاکم هر اهمنت ویژه دا ت خود او به امور رسندیی مینمود .حداح ایدر پرسد
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ود در ای منانه ییا امکان تشخنص و تعنن مندود منکمۀ ادلنه از منکمۀ حسله وجود دا دته

اللته پاسخی برای ین نخواهنم یافت.

امر مسلم اینکه معموال احکام ای دست مناکم بدون مالحظۀ جهات رای و فارغ از راایت

یین یا تشریدات دادرسی بالفاصله به اجرا درمییمد و از قند و بند رایج در مناکم رع رها بدود؛

چنانکه ماوردی در احکدامالسدلطاننه خدود دادرسِ سدلطانی را از اختندارات ویدژه و قددرتی بنشدتر
بهرهمند می داند که قاضی اادی فاقد ین بوده اسدت (حجتدیکرمدانی 401 :1369 ،و انصدافپدور،

 .)319 :2536از سوی دیگر باید توجده دا دت داه در مقدام ریاسدت دیدوان مظدالم یداه مدأموران

حکومتی را از جانب خود به ننابت ،اختنار صدور رأی و اجرا میداد (کرزن )1/591 :1362 ،و اه

پن

از ای ان الدوله را مسئوح امور مظالم و رسدندیی بده ادرایت متظلمدن کدرده بدود (سدرهر،

/54 :1368کتاب دوم) .وی ننز به انوان صدرااظم یعنی االیتری مقدام اجرایدی و مسدئوح دیدوان
مظالم قدرت الزم را به االدالدوله حاکم پایتخت داده بود و در ای واقعه اقدام او را ننز تأیند کرد

(ناظماالسالم کرمانی ،)333 :1357،از ای رو زمانی که مردم از یرانی قند اکی بودند االدالدوله
به ننابت از اه مؤظ

بود به ارایت مردم رسندیی کند تا مشکل مردمِ متظلّم حل و فصل ود.

بنابرای دارالنکومۀ تهران در ای ساخت دیوانی مقر حکومت االدالدوله منسوب مدی دد و

از کارکردهای ویژهای برخوردار بود :نخست دارالنکومه منلِ حکومت او ناخته می دد جدایی

که وی میبایست دربار امور هر به تصدمنمیندری بردردازد و دسدتورات مقتضدی را صدادر کندد.

هم زمان با ای مقام از جایگاه احتساب ،صدور حکم و اجرای احکام ویژ منتسب برخدوردار بدود
که بدون تشریدات به سرات امل میکرد .با ای وص

مقر حکومدت حداکم بددون اینکده رسدما

دستگاه احتساب یا دیوان قضا با د امال منکمۀ ارف و حسله ننز منسوب مییشت که دخص
حاکم یا نمایند او مانند ر نس بلدیه به انوان دادرس پاد اه ناخته می د .وی اختندار دا دت بده

جرایم متخلّدن و متهمن رسندیی کرده و همدان موقدع ین را اجدرا نمایدد .در اید دیدوان احکدام
صادره بی ضابطه ،قطعی و الزماالجرا بود .همچنن در ای سنت حکام ایاالت و والیات هر دو قو

اجرایددی و قضددایی را توأمددان در اختنددار دا ددته ین را اامدداح مددیکردند(احتشددامالسددلطنه:1366 ،

123د )130برپایۀ نظامات جدید ای الگو زمننه را برای سوداستداد حکام ،ارا ه احکام دللخواهی و
وجهالمصالنه دن ادالت هموار مینمود ،بهویژه ای زمان دادرسان ادلنه نه تنها از دان

بهره ای ندا تند که احکام ینان بر وف

قضایی

رع ننز نلود(کرزن .)590/1 :1362 ،ای اوضداع ی ددته در

اداره کشور تجددیرایان را از اواخر قرن سنزدهم وادا ت تا ملانی نظدام سناسدی حداکم و سداختِ
تشکنالتی ین را اصال کرده دو قوه را از هم تدکن

نمایند.
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تزلزل در ساختار نظامات کهن در دورة میانه قاجار
چهار دهه ناکامی در اصال ساخت دیوانساالری ایران بدرای اداره درسدت امدور کشدور بده ویدژه
تدکن

قوای قضایی از حاکمان اجرایی ،سلب د تالش های جدیدی ای بار از سطو جامعه و از

پاین به باال جریان یابد .انعکاس اخلار تنوالت سناسی د اجتماای جوامع صنعتی و ا دااۀ مدداهنم

جدید و نمادهای مدننت غربی مانندد «مهعوثان ملت ،تفکیک قوا ،وضع قبانون ،و وکالبت

مردمي» در روزنامۀ اختر به ویژه در دهۀ پایدانی قدرن سدنزدهم نقد

بدارزی دا دت(اختر ،س،1

ش1292 ،59ق و س ،2ش 1و  3و 1293 ،49ق) .ای مهم از طرید ی دنا سداخت مدردم از حقدوق

حقۀ خود در برابر دولدت بدیقدانون و ا دااۀ فرهندگ سناسدی مددرن ملتندی بدر «ملبتسبازی و

دولتسازی» دنلاح می د(همان ،س ،2ش1293 ،51ق) و سنطر بیمنابای حکّام در ایاالت بدر
مددردم همددراه بددا مناسددلات نااادالندده قدددرت و رابطددۀ نددابرابر «شبباه و رعیببت» را رد مددیکددرد.

سندجماح الدی اسدیبادی از پنشگامان المای متجدد از ای رابطه با انوان «استهداد» یاد میکرد
و در منان هواداران

از ین انتقاد مینمود(سنا  .)293 :1346 ،در او

از دولدت بدرای کوتداهی

در تأسنس «محاکمعدلیه» و «مجلس شورا» مواف احتناجات اصر جهدت برقدراری اددالت
منان مردم ِکوه میکرد(طلاطلایی 218 :1370 ،و  231و  ،)249روزنامۀ قدانون نندز هدمسدو بدا اید
تقاضا در ساح 1307ق در پی ایجاد نظامات جدید و تدکن

قوا در ایران بریمدد(مندرزاملکم خدان

 :2535ش 1د  .)15ردپای ای خواستهها با اندوان «حرف قانون و عبدل و نظبم» بده صدورت

کلمه کلمه در روزنامهها نو ته می د و یاه یاه بده زبدان مدییمدد(حاجیسدنا  .)551 :1346 ،در

سناحتنامۀ ابراهنمبنگ ننز همن خواستهها بدا ادبنداتی دیگدر مطدر اسدت(مراغهای 81 :1353 ،و

 .)234روزنامۀ اختر بارها بدا ارا ده یدزارش از مجدالس مشدروطه اروپدایی بدر اادالم هواخدواهی از

مشروطنت(،اختر ،س ،3ش1294 ،66ق) تأکند میکرد و خواست خود را ملنی بر تشدکنل مجلدس
دارالشوری و اصال ِ ساخت اداره کشور تکرار مینمود(همان ،س ،3ش1294 ،67ق).

چوبخوردن تجّار قند به روایت برخي منابع
یزارشهای تاریخ نگار ایرانی از اوضاع کشور به ویژه رویدادهای دو سالۀ منتهدی بده جندل

سداح

1323ق ،حاکی از تکاپوی کمسابقۀ مردم در انتقداد از ظلدم و تعددی یسدترده است(سدرهر:1368 ،

کتاب دوم 21 /تا  .)274سرهر بارها از الصاق ااالنات پرخا گرانۀ به دیوارها النه ان الدوله ر نس

دولت وقت خلر میدهد(همان 21 ،و  58و  59و  .)115با کست روسها در جنگ بدن روسدنه و

ژاپ و ایجاد ی وب در ای کشور حجم تجارت منان ایدران و روسدنه دچدار کداه

ددید دد،

 / 16اقدام عالءالدوله از منظ ِر ساختا ِر تشکیالت ادارة شهری پیشامدرن

قنمت کاالهای اساسی در ایران به سرات رو به ترقی یذا ت و قنمت قند و کر تا  %33در تهران

و چند هر بزرگ دیگدر افدزای

یافت(یبراهامندان .)74 :1377 ،در مداه رمضدان و دواح 1323ق

تالش هایی در منان بود تا قنمت را به ننوی کاه

دهند ،حتی الما در فکر تنریم استداد از قندد

بودند .بنا به یزارش مورخ ای دوره در پی یران دن نرخ قند االدالدوله روز سده دنله  15دواح

1323ق تجّار قند را به دارالنکومه احضار کرد و بر سرِ الدتِ یراندی قندد بدن دو طدرف یدتگدو

د(سرهر :1368 ،کتاب دوم 273 /و  .)274وی یمان میکرد کمندابی قندد و ترقدی قنمدت ین در

بازار به سلب احتکار ین از سوی تجّدار قندد حاصدل دده اسدت(بزرگامندد .)137 :1363 ،برخدی
اولنای دولت ننز فکر میکردند قرارداد تجّار قند با بان

روس در یرانی ای کاال دخالدت دا دته

است(دولتیبادی )10/2 :1328 ،در نهایت با تشخنص حاکم تهران تجّار قند چوب و فل

ددند

(ناظماالسالمکرمانی 333 :1357 ،و  .)334دستهای سلب هنجدان اولندۀ تجّدار پایتخدت پدس از اید

رخداد را منرزاجواد سعدالدوله وزیر تجارت میدانستند (سدرهر :1368 ،کتداب دوم )312/یکدی از
دیواننان بلندمرتله ،اداوت مندان ااضدای دولدت را در بدزرگنمدایی چدوبخدوردن تجّدار دخندل

میداند که ین را پنراه اثمان ساختند(احتشامالسلطنه .)515 :1366 ،نکته مهدم در یدزارش سدرهر

در وهلۀ نخست روند طلنعی وقایع پایتخت فارغ از ادبنات انقالبی اصر مشروطه است که در منابع

روایی انقالب مندر است .در مت یزارش وی از استلداد االدالدوله یا ان الدوله نه تنهدا سدخنی

ننست(سرهر :1368 ،کتاب دوم 273 /تا  )285بلکه تلوینا بر تقصنرِ تجّار قند هم ا اره ده است.

واکنش جامعه بر ناکارآمدی ساخت دولت یا اقدام عالءالدوله
ای زمان از دید برخی ناظران ییاه خارجیِ مقنم ایران ،منشأ اوضاع ی دته و نارضدایتی پنهدانی در
بن مردم ،خودسریها و سودجویی طلقات االنۀ کشور است که در کنار بیپناهی اقشار ضعن

به

ا کاح یونایون خودنمایی میکرد(ایوان  .)31 :1357 ،اه و دولت با درپن یرفت تصدمنمات

غنرمسئوالنه و مقرو ساخت کشور به دوح روس و انگلنس برای مصارف بیمورد ،اقتصاد بنمدار
ایران را در رای ور کسدتگی قدرار دادندد کده مداخلدۀ دوح روس و انگلدنس در امدور ایدران را

فزاینده ساخت .حمایت از نوز بلژیکی در فشار بر بازریانان و بی توجهی به نظر روحاننون از سوی
دولت به ویژه وضعنت پایتخت را بنرانی کرده بود ،پذیرش برخی برنامههای غربیسازی برای بقدا

در اصر امرریالنسم افزون بر منزویساخت مراجع مذهلی ،ناخودییاه اصل ح الهدی پاد داهان را
تضعن

کرد و ندوذ غرب کاف بن

اه و بازار را بنشتر یسدترش داد(یبراهامندان.)113 :1393 ،

نامدده جسددورانه و طعنددهیمندزِ سددندالداب بهلهددانی حدداوی هشدددار سددخت بدده دداه در هجدددم صدددر
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1323ق(سرهر :1368 ،کتاب دوم )141/اهدی بر ای مدااست که در پی نامهنگاریهای مستمر و
بینتنجۀ او به اه در حمایت از تجّار خشمگن برای ازح نوز انجدام دد .پنامدد اید وضدع در 19

صدر تجّار ناراضی را در زاویۀ الدالعظنم بستنشن کرد( .همان 141 ،و  )142به هر روی تجّدار بدا
اداای تعدی نوز و طن

یردانند جریان مخال

به واسطۀ بنگانهپروری دولت(،یدمنت)121-120 :2535 ،

المای معتر

ان الدوله در پایتخت بودند.

هم زمان صنلت از مشروطه ننز در منان بود تا جایی کده بده یدوش داه هدم مدیرسند(سدرهر،

 :1368کتاب دوم .)304 /مورخ دوره از خلری سه ماه پن
از روع جنل

از ای در اوایل ماه واح 1323ق قلدل

به نقل از الم دربار دولت و سلطنت ملنی بر ضرورت ایجاد سلطنت مشدروطه در

ایران یورده است .او سرس بالفاصله اذاان می نماید ای اداا هنوز بده صدورت ادام مطدر ننسدت
(همان .)270 ،وی در یستانۀ وقوع ورش اهالی پایتخت به اادالم ندزاع بدن المدا و دولدت ا داره

می کند که قصد دارند صدرااظم را از منان بردارند و مییویند بلوای اام خواهد د ،یداهی هدم

منان مردم صنلت از سلطنت مشروطه به منان مییید(همان .)271 ،سرهر در بنان بلوای ادام در قدم
در همن ماه بر ااترا
واکن

الما به دولت به سلب حادثه ای خالف رع ا اره دارد و اینکه دولدت در

به ین از مجتهدان خواسته در امور حکومت و دولدت مداخلده نکنندد(.همان 270 ،و )271

وی در یخری یزارش خوی

پن

از واقعۀ فل

دولت و ننز تکاپوهای بهلهانی و اظهارات

دن تجّار قند از کشمک

سخت منان المدا و

برای مردم ملنی بر اصدال امدور و اجدرای اسدالم خلدر

میدهد(همان .)273 ،در واقع ی دتگی اوضاع و بیااتمادی به دولت المدا را وادار کدرد در ادار

امور ین دخالت نمایند ،اتداقی که به مذاق دولت متنکّم ان الدوله خوش نمییمدد زیدرا بدنم ین

میرفت مناسلات حاکم به هم بریزد .در ای منان برخی از اهالی دولت هم منرمانه به بهلهانی پنغام
دادند مسئ له نوز چندان اهمنتدی نددارد بده جهدت اصدال امدور مملکدت «عدالتخانبه» بخواهندد

( ری کا انی .)20/1 :1362 ،پنشدتر در الیندۀ پنشدنهادی مخالددان دولدت در ربندعاالوح 1323ق

«قانون عدح» و ایجاد «عدالتخانه» مطر

ده بود(ناظماالسالمکرمانی )302 :1357 ،که بدرای

دیریونکردن ساختار اداره امور و تنظنم امور ی دتۀِ مناکمدادرسی پنشنهاداتی ارا ه داده بود ،بدا
ای حاح لملتون هدف ینان را اصال امور کشور و نه کلدادن ید

 .)1988یزارش های باال ام

رای بنرانی جامعه از ی

انقدالب مدیداندد(لملتون،

سو و ا ااه نظامات جدیدِ مشروطه در

ایران را از دیگر سو به تصویر میکشدد کده بده قدوح هارتویدگ کداردار سددارت روس در ایدران،

واکن

جامعه به چوبخوردن تجّار قند تنها دستاویزی برای ااالم ااترا

و اصنان مردم و ابراز

مخالدت و ناخشنودی روحاننون از دولت بود(کتاب نارنجی 14/1 :1367 ،و  .)15وی در ای اظهار

 / 18اقدام عالءالدوله از منظ ِر ساختا ِر تشکیالت ادارة شهری پیشامدرن

با خودداری از داوری درباره اقدام حاکم تهران مسئله اصلی را ایجداد دکاف مندان سدران جامعده

یعنی الما و دولت ناکاریمد میداند که اسلاب ورش در پایتخت ده است ،چنانکه پنشتر سدنر
مختار انگلنس با ارا ه یزار ی ،اوضاع ایران را غنر قابل تنمل ااالم کرده بود(کتاب یبی:1363 ،

 4/1و  .)5بنابرای ینچه سلب ی وب در تهران د با بنران ناکاریمدی ساخت دولت در پایتخت

یره خورده است واال اقدام حاکم تهران در چارچوب سن تشکنالت اداری هری قرار دا دت و

حداقل در ظاهر امر االدالدوله به املی مغایر با ساختِ دولتِ پنشامدرن دست نزده است .چنانکه
ی

ماه پن

از ای  ،االدالدوله بنست ندر بقّاح را به جرم کمفرو ی در قند چوب زده بود(سدرهر،

 :1368کتاب دوم )247/اما ای امل پنامد خاصی بهبار ننداوردهبدود .سدرهر در یدزارش خدوی

از

مجازات تجّار قند حتی به خدالف مندابع روایدی انقدالب ،تلویندا حد را بده جاندب حداکم تهدران

میدهد(همان 273 ،و  )274که متهمن را مطاب اختناراتی که دا ته چوب و فل
نتیجهگیری
امده منابع تاریخی اصر مشروطه و تاریخنگاری ی

کرده است.

سده اخنر همچون مندراب یذ دته براسداس

پارادایم سنتی تمرکز خود را معطوف به اقدامات ا خاص کردهاند و از توجه به نگاه ساختاری در

بررسی وقایع تاریخی غدلت ورزیده اند .ای زمان «وزارت نظمیه و احتساب» زیر نظر حاکم تهدران

فعالنت میکرد اما بی ااتلاری دولت بر نق

اجتماای دارالنکومه تهران تأثنر مندی یذا دته بدود،

بنابرای نارضایتی مردم از چوبزدن تجّار قند با مداخلۀ خواصِ مخال ِ دولت ،تاریخساز دد .در

دور مشروطۀ دوم که غالب راویان به نگارش وقایع جنل

اهتمام دا تند به سلب تغننر بافت موقعنتی

جامعه و تنت تأثنر فضای یدتمانی مشروطه ،اقدام حاکم تهران را بیانددازه بدزرگ جلدوه دادندد.
ای اتداق بن

از ینکه نشاندهند اقدام ظالمانۀ حاکم تهران با د حکایتیر ضع

سداختاری و

ناکاریمدی نظامات که بود و امده ویژیی های ین به ر ذیل یمده است ،نظم حاکم تا پدن

از استقرار مشروطه به سلب ویژیی ایستایی جوامع سنتی همچنان کاریمدی خود را حدظ کرده بود.
 .1توأمانبودن قو اجرایی و قضایی در دست حکام ایاالت و والیات
 .2تلعنت حکام هرها از قانون ارف بهجای احکام رع

 .3مدوننلودن قانون ارف که امکان صدور احکام دللخواهانه را توس حکّام افزای

 .4فقدان قوه تقنننی برای وضع قوانن به مقتضای هر اصر

میداد.

 .5هر سه نهاد منداکم ادلنده ،دیدوان مظدالم و دیدوان حسدله بده منزلدۀ زیرمجموادۀ دسدتگاه

حکمرانی دارای قدرت قضایی -اجرایی بودند که فارغ از تشریدات دادرسی به اتهام افراد

رسندیی میکردند.
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