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السلطنه که در میرزا نایبهای منسوب به عباسبزرگترین بخش نوسازی

ی، های مالی، اداری و دیوانآغاز تمرکزی نظامی داشت و به مرور جنبه

قضایی، بهداشتی و اجتماعی، و فرهنگی نیز یافت، به والیت زیر فرمان 

های مالی و عمرانی که ـ محدود ماند. نوسازی ـ یعنی آذربایجان ولیعهد

ها را در پس از اصالحات نظامی بزرگترین بخش از نوسازی

میرزا بود. رونق عباس "تنظیمات"های تداوم گرفت، از ضرورتبرمی

کرد بازرگانی، منابع الزم جهت اجرای اصالحات را فراهم میاقتصادی و 

های رفاهی و اجتماعی یافت، زودی جنبههای عمرانی، اگرچه بهو برنامه

 . رویکردی قشون محور داشت

رویکرد مقاله تأکید بر تبیین تحلیلی، با اتکا بر شواهد توصیفی 

 ای است.خانهبرگرفته از منابع اصلی و تحقیقی، و بر پایة روش کتاب

این پژوهش به دنبال اثبات این فرضیه است که با توجه به روند و 

ها، چگونه عواملی چون عدم گذار از ظواهر عینی، و فرجام این نوسازی

های مالی و عدم تأمین و تداوم منابع مالی جدید، استمرار نوسازی

هش های پژوعمرانی را در آذربایجان با مشکل مواجه ساختند. یافته

نشانگر این است که افزون بر مخالفان داخلی و دشمنان خارجی، و نیز 

های اقتصادی برآمده از جنگ و عدم پشتیبانی مالی شاه، خسارت

توجهی های اصالحی عدم اقناع ذهنی و بیترین دلیل توقف برنامهمهم

 های فرهنگی بوده است.  به آفرینش زمینه
 

جان.، نوسازی )اصالحات(، آذربایقاجار، عباس میرزا :هاواژهکلید

The greatest proportion of renovations related to 

Abbas Mirza the Crown Prince was concentrated 

on military operation, presently expanded into new 

aspects including financial, administrative and 

bureaucratic, legal and judicial, sanitary, social and 

cultural issues, was restricted in the Crown 

Prince’s ruling territory, Azerbaijan. Financial and 

constructional renovation, which assumed as the 

most important sections in reform after military 

renovations, were considered as the necessity of 

continuity Tanzimat. 

This essay has been implemented through the 

descriptive and analytical historical research 

methodology, based on the library researching 

method. 

The assumption tried to demonstrate how few 

elements including being limited in objective 

appearance and failing to provide new and 

continuous funds, cause serious difficulties in 

renovative operation. The research find out beside 

domestic opposition and foreign enemies, 

economic frustration comes from the war and lack 

of Shah’s financial support, failing to convince 

theoretically and ignoring to provide cultural 

context can be considered as the most important 

reason halting reforms.  
 

Keywords: Qajar, Abbas Mirza the Crown 

Princes, Renovation (reform), Azerbaijan. 
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 مقدمه و بیان مسئله. 1

 ة، چهرهای نوسازیسیاستتأثیر هرچند گذرای 

و کیفیت کلی زیست شهری و روستایی را آذربایجان 

های ایران و روس تاحدی ارتقا بخشید و اگر جنگ

گرفت، ای بسا فرساینده صورت نمی ةدر دو دور

 ةهای آذربایجان، الگویی برای شیودگرگونی

 شد.فرمانروایی دیگر ایاالت می

ویژه از آن رو بود که اهمیت اصالحات مالی، به

های نوسازی روشن و های تأمین مالی سیاستراه

منظم باشد. بخش بزرگ اصالحات عمرانی نیز در 

اصالحات و رونق بازرگانی  پیوند با تأمین منابع مالی

 و کشاورزی منطقه بود.

های مالی و عمرانی در چند زمینه دنبال نوسازی

شد. در زمینة عمرانی ساخت و سازهای عمومی و 

های کشاورزی و آبیاری به همراه شهری، و آبادسازی

های شد. طرحهای نظامی در نظر گرفته مینوسازی

ز صنایع غربی و ای چون الگوبرداری ابلندپروازانه

های صنعتی که ساکنانش صنعتگران و ایجاد کلنی

آموزگاران اروپایی باشند نیز با کوشش فراوان دنبال 

شد تا موقعیت بازرگانی تبریز، شد؛ به ویژه تالش می

های داخلی اواخر صفویه تا جنگ تأثیر جنگکه تحت

ها اوضاع پریشانی داشت، احیا شود. قاجاریه با روس

ه مقدور نبود مگر با بازنگری کلی در امور این هم

های حاکم رسمیاقتصادی و مالی. ولیعهد کوشید تا بی

بر میزان و شیوة دریافت مالیات و حسابرسی را که به 

عادتی فراگیر بدل شده بود، اصالح کند. اهمیت این امر 

ویژه در موقعیت جنگی و سپس تأمین بودجه به

 .های اصالحی مؤثر بودنوسازی

ها السلطنه در اجرای تمام و کمال نوسازینایب

های داخلی و ناکام ماند؛ چرا که افزون بر مقاومت

ترین اصل موفقیت های خارجی، از مهمدرگیری

های ذهنی بر های اصالحی، یعنی ایجاد زمینهبرنامه

پردازی و اقناع فرهنگی ورزی و نظریهپایة اندیشه

د. در صفحات آتی ها، غافل مانمخاطبان نوسازی

ای از روند اقدامات عمرانی و مالی نخست به گزیده

عباس میرزا، و سپس به بررسی چگونگی و چرایی 

 فرجام آن در آذربایجان خواهیم پرداخت. 

مقاالتی که به امور عمرانی و مالی آذربایجان 

میرزا پرداخته باشند، کم شمارند و بیشتر دورة عباس

. 1های کمّی دارندو جنبه تمرکز بر مسائل اقلیمی

بنابراین، در کنار منابع دست اول، از متون تحقیقی 

السلطنه نگاشته های نایبمعتبری که دربارة نوسازی

 اند، بهره گرفته شد. شده

های مورد نظر ولیعهد نیازمند اعمال سیاست

کارهای نوین یا بازسازی قوانین گذشته بود. آفریدن راه

های مالی و عمرانی نوسازیبر این اساس بررسی 

 بندی شده است: السلطنه در مباحث زیر دستهنایب

  

 های عمرانی، بازرگانی و مالی. روند نوسازی2

 اصالحات عمرانی .1-2

قاجار و با وجود سرگذشت پرآشوب و  ةتا دور

هایی که در ایران پس از اسالم بر ناپایداری قدرت

شهرنشینی  ،پیاپیهای رغم ویرانیسر کار آمدند، علی

در آغاز قاجاریه  .2ای داشترشد قابل مالحظه

در مقایسه با اروپای پیش از  ،شهرنشینی در ایران

 ةنخست سد ةگسترش یافته و در نیم ،انقالب صنعتی

نوزدهم میالدی نزدیک به یک هفتم جمعیت ایران در 

  .(68-67 :1631زیستند )عیسوی، شهرها می

به الگوبرداری از  والی نِمندی شاهزادگاهاز عالق

                                                                      
؛ 36-66، ص 8: ش 1616. برای نمونه بنگرید به: بلیالن اصل، 1

، 3: ش 1683نژاد، ؛ زرگری 81-31، ص 1: ش 1681زاده، سلماسی

 .  111-71ص 

 .1611فر، . بنگرید به: یوسفی 2



 831      السلطنه در آذربایجاننایبمیرزا های مالی و عمرانی عباسبررسی روند و فرجام نوسازی فریده فرهمندزاده و همکاران:

 

 

ساختار دیوانی پایتخت و تشکیل سپاه و دربار محلی 

 مناطق،ای از عمران و آبادانی رفت که دورهانتظار می

رشد شهرنشینی و امنیت ناشی از آن آغاز شود. ولی 

در غیاب نهادهای کارآمد مالیاتی و فساد عوامل 

ی های دربارهااندرکار دیوانی، تأمین هزینهدست

شد. از این محلی در نهایت به چپاول مردم منجر می

هایی مانند معماری و ی در جنبهاگرچه رشد کمّ ،رو

 ـ دولتی و دینی عموماً ـ های خدماتیبرخی سازه

فالکت  ، اما(332 :1688بلی، بود )هم مشاهده قابل

رعایا و شهرنشینان روند روزافزونی داشت. 

گردان و سفرای اروپایی های فراوانی از جهانگزارش

ی یاندازه و ویرانی شهرهاموجود است که از فقر بی

کند جمعیتی آنها حکایت میو کم تبریز چون

در حقیقت مردم از . (331-338 :1688)همبلی، 

ی و دولتیان به دیان مالیاتؤترس فرمانداران و ستم م

گریختند و خالی شدن ها و مناطق دوردست میبیابان

کرد، ها از جمعیت که خود ناامنی را تشدید میآبادی

  رونقی بازارها بود.زارها و بیبه معنای ویرانی کشت

 نویسد: جیمز موریه می 

تبریز از رونق و آبادی افتاده بود تا اینکه چهار سال 

 ،السلطنهمیرزا نایب عباس، نیپیش شاهزاده حاکم کنو

زمان به حکومت آذرآبادگان گماشته شد ... در آن

باروها را بازسازی و زیور کرده میدان تازه و چندین 

 .(618 :1683 بنای نو ساخته بود )موریه،

خان السلطنه، به همراه سلیمانمیرزا نایبعباس

خان قاجار و میرزا عیسی اعتضادالسلطنه، ابراهیم

عنوان وزارت، به فرمانداری آذربایجان فراهانی، به

/ 1: 1681م( )هدایت، 1711ق/ 1211فرستاده شد )

 (. 111: 1677الملک سپهر، ق.؛ لسان1216، سال 7187

بریز مهندسین و ولیعهد در کار ساخت و ساز ت

که در  . ولی از آنجاکار گرفترا بهمعماران ایرانی 

مند بوده، به هبازسازی شهری به روش اروپایی عالق

تا  فرمان دادمهندسان فرانسوی هیئت همراه گاردان 

ها به جوانان ایرانی رموز معماری و استحکام سازه

: 1631مفتون دنبلی، در روش اروپایی را بیاموزند )

  .(617: 1633؛ حایری، 212-211: 1617ژوبر،  ؛168

به استحکامات دفاعی و بارو و ، از نظر بیرونی

خاکریز و "د و فرمان داد تا کردیوار شهر توجه 

 ،تازه و محکم بر آن ساختند. در همین منطقه "مردرو

ها و تمام زمین ،مسافت پرتاب یک تیر ةبه انداز

دگانی مفصل ها را خرید، ویران کرد و پاساختمان

از  .(117 :1631جای آن ترتیب داد )نادرمیرزا، به

با ساختن اماکن رفاهی عمومی و  ،نظر داخلی نیز

تبریز  ةچهر ،ظرف مدت دو سال ،هابازار و خیابان

 ةشیو بهکاری آن ی و درختکشدگرگون شد. خیابان

اگرچه تبریز  .(13 تا:بی )الچینی، انجام شداروپایی 

ویژه پس از اشغال و به ،هابا روسدر جریان جنگ 

پس از اما ، دیدآسیب فراوانی  ،پاسکویچ ةوسیلبه

شهر از نیروهای روس  ةپیمان ترکمانچای و تخلی

دوباره با نظر خاص ولیعهد بازسازی و نوسازی شد 

 .(172 :1631 )نادرمیرزا،

تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه نادر میرزا در کتاب 
از ساخت و سازهای شهری، روستایی، نظامی،  تبریز

کشاورزی و آبیاری، و امور رفاهی که به دستور 

ولیعهد انجام شده بود، شرح مفصلی به دست 

  .(171-176 :1631 )نادرمیرزا،دهد می

در حدی بود که با این وجود، شدت ویرانی به

ها و شهرهای آباد و مراکز پررونق نیز گاهی خرابه

خورد که ای به چشم میی ویران شدههاساختمان

 یای نبود. حتبرای تعمیر و بازسازی آنها اعتنا و اراده

ای به آبادانی در آذربایجان که ولیعهد توجه ویژه

های مخروبه تبریز و سایر مناطق داشت، معموال سازه

  :ویرانی فراوان بودند رو بهو بناهای خدماتی 
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که دومین آنها ... از دو کاروانسرای ویران گذشتیم، 

شد که یکی از اش روشن میاز نوشته دروازه

 خدمتکاران شاه عباس آن را ساخته است )موریه،

1683: 218).  

با توجه به اینکه یکی از مؤثرترین عوامل 

گیری و تداوم تغییر و نوگرایی، گسترش و شکل

، اهمیت و 1آبادانی شهرنشینی و اقتصاد شهری است

زمینة زوال و عنوان پیشها بهتأثیر ویرانی شهر

قهقرای طبقة متوسط و کمبود مخاطبان و محرکان 

ـ آشکارتر  ـ اصالحات های نوسازیواقعی سیاست

  شود.می

و از  ،ایران ةکه تأمین بخش بزرگی از مالی از آنجا

کشاورزی، باغداری و  دار رونقوام ،جمله آذربایجان

تا کشت و زرع  سعی کردالسلطنه دامداری بود، نایب

 و در این راستا رسانی را بهبود بخشدو ساختار آب

د و با ایجاد نهای ویران را بازسازی ککوشید تا قنات

کشاورزی را رونقی  ،های مالیاتیامنیت و بخشش

 .دوباره دهد
و قنوات منطسمه را صاحبان امالک آباد نموده آبی 

نامی و خجسته فرجامی آرند روی کار نیک هب

 .(161-168 :1631 ،ون دنبلیمفت)

هایی که در امالک مالکان برای بازسازی قناتاو 

گرفت، از برداری قرار نمیقرار داشت و مورد بهره

ولی  ؛کردامکانات مالی و انسانی مالکان استفاده می

-13 تا:بی نمود )الچینی،دریغ نمینیز از کمک مالی 

 ةزمینبیشتر امور اصالحی در  ،پس از ولیعهد .(13

های زیر کشت به فراموشی ها و زمیناحیای قنات

، از ها دوباره کور شدندسپرده شد و برخی از قنات

ی های شاهزاده که یک رشته از روستاهاقناتجمله 

                                                                      
. برای آگاهی از زوایای این نظریه و نقد آن بنگرید به: بشیریه،  1

1687 :18  . 

تا روستای و  دکردنرا آبیاری می پیرامون تبریز

کندرود، به فاصله بیش از دو فرسنگی تبریز امتداد 

 ندکور و بسته شد مظفری کامالً ة، تا دورداشتند

 .(63 :1631 )نادرمیرزا،

موران دولتی باعث أهراس از ناامنی و تعدی م

ها و ویرانی کشتزارها و تعطیلی گریز اهالی از آبادی

شد. برای ایجاد امنیت و آرامش کسب و کارها می

 ،می و اشتغال کارآمد در منطقهئسکونت دا و خاطر

یرباز به هراس و تهدید که از د "مهمانداری"رسم 

زد، به دستور ولیعهد لغو شد. روستاییان دامن می

اختیار  هر رده،از  ،موران دولتیأم ،بنابراین رسم

داشتند تا در گذر از هر ده و آبادی سور سفر خویش 

از روستاییان بستانند  ،دانندرا به هر اندازه که الزم می

نیز مختار  و در گرفتن چهارپایان و ذخایر مالی ایشان

که هیچ منزلگاه معین که خدمات دولتی  چرا ؛بودند

وجود نداشت و به قول موریه  ،ه دهدئموران اراأبه م

هریک ساعت باشگاه همگانی در میان راه  ةدر فاصل"

به دلیل عدم وجود  .(81-71 :1683 )موریه، "نیست

موران، دست تعدی ایشان أساختار نظارتی بر این م

نشینان گشوده بود و به بادیشئونات آ ةبر هم

 شد. نیز کمترین توجهی نمی مردمشکایات 
آنها  ةنالند، اما نالستم می ةروستاییان در زیر سیطر

اگر به فریادهای آنها از آفت تهیدستی  .بیهوده است

کم با چوب با هیچ چیز دیگر پاسخ ندهند، دست

 .(81 :1683 دهند )موریه،فلک پاسخ می

داد، مقرر برای جلوگیری از این بی السلطنهنایب

داشت تا امور پذیرایی و تأمین تدارکات مورد نیاز 

 ةها انجام گیرد. فاصلموران دولتی در چاپارخانهأم

ای بود که ها و کیفیت خدمات آنها به گونهچاپارخانه

رسید. خبررسان ظرف سه روز از تبریز به تهران می

شاهزاده  ةنبیست تا بیست و پنج اسب که به هزی

روز آماده بودند تا در اختیار شبانه ،شدندداری مینگه



 848      السلطنه در آذربایجاننایبمیرزا های مالی و عمرانی عباسبررسی روند و فرجام نوسازی فریده فرهمندزاده و همکاران:

 

 

ها به مأموران دولتی قرار بگیرند. این چاپارخانه

با این  ؛های دیگر هم ساخته شدزودی در ایالت

 ،های دیگر مردمهای آن را در ایالتتفاوت که هزینه

 ؛271 :1683 پرداختند )موریه،و نه فرمانداران، می

  .(211 :1671 ،دالسلطنهاعتضا

ها برای رفاه مردم و مأموران نه فقط چاپارخانه 

سراهای بایر و دایری نیز دولتی آماده شد، که کاروان

 ةرونق بازرگانی و مای موجببه کار افتادند تا 

سرا در ویژه چند کاروانآسایش مسافران باشد. به

 هایی درون تبریز برپا شدندخانهاطراف و مهمان

 (. 161 :1631 ،فتون دنبلیم)

کرد توجّه میویژه به دهقانان و کشاورزان ولیعهد به

م داشت. از ونظارت مدا احوال ایشانامنیت و  و بر

 در ،خاننام رستمه باز او به مالکی  ایجمله در نامه

ی و تعدّ ةمطالبی دربار ،ق1216ذیحجه  12تاریخ 

او در امور شود. ظاهرا دیده میخان رستمستانی زیاده

کارشکنی  ،عمرانی کارگزار ولیعهد، نجفقلی خان

است.  منصف نبودهکرده و در دریافت حق مالکانه می

خان از امالکش اخراج دهد که رستمولیعهد فرمان می

ای که نماینده داجازه دا ،شود؛ ولی برای رعایت انصاف

برای دریافت بهره مالکانه در امالکش داشته باشد 

 .(133 :1631 ،)نادرمیرزا

در شرایط دشوار جنگ نیز متوجه اتباعش بود. 

جهانگیرمیرزا شرحی از احوال تبریزیان پس از 

نشینی ولیعهد به این سوی ارس در جنگ دوم عقب

نویسد که پس از رسیدن مددوف به دهد. او میمی

سه فرسنگی اهر، از سوی ولیعهد مأمور شده تا 

جمیع مردم  ،کرده ینویسجمیع خانوار تبریز را اسم

آوری نمایند و هرکس را گردآذوقه شش ماهه را 

قدرت نباشد یا از دیوان آذوقه گرفته یا از شهر 

پس از حتی  .(77 :1681 بیرون رود )جهانگیرمیرزا،

شاه برای السلطنه از سوی فتحعلیاینکه نایب

های مناطق مرکزی و شرقی فرستاده سرکوب شورش

احوال اهل آذربایجان به  شد، برای مدارا و رعایت

 ،که جانشین پدر شده بود ،فریدون میرزا فرزندش

 نویسد: می
آذربایجان خانه من است و اهل آنجا اوالد و از 

دانم خیلی کنم اگرچه میخود من ... باز تأکید می

 اهتمام در آسایش مردم آنجا دارید ... )الچینی،

 .(71-71 تا:بی
 

 اصالحات بازرگانی و صنعتی .2-2

تهی و اقتصادش  ها خزانه آذربایجاندر جریان جنگ

کوشید در  السلطنهنایب به جز آنچه .بود ویران شده

رسانی به انجام برساند، تالش بخش کشاورزی و آب

کرد موقعیت تجاری تبریز را که از دیرباز پیوند 

و  صغیرهای بازرگانی آسیای میانه به آسیای راه

تبریز از این نظر  ةروپا بود را احیا کند. موقعیت یگانا

رقیب ماند. تبریز با م بی1838ق/ 1682 کم تادست

هزار نفری، گنجایش بالقوه و بالفعل جمعیت دویست

 ةویژه که نقطتوجهی در معادالت مالی داشت. بهقابل

های بازرگانی از تهران به تفلیس در تالقی شاهراه

 :1631 در غرب بود )عیسوی،شمال و ترابوزان 

ها، تأثیر ناآرامی اما این موقعیت ویژه تحت .(171

که از پایان  ،های داخلی و خارجیها و جنگشورش

میرزا در این منطقه وجود صفویه تا فرمانروایی عباس

. از این رو ولیعهد نخست دشمیداشت، متزلزل 

با ایجاد  سپس ها را کنترل وکوشید امنیت راه

مرکزیت بازرگانی  ،های مناسبسراها و راهکاروان

در اطراف تبریز  پسآذربایجان را بازآفرینی کند. 

سراهای پرشماری ساخته شد ها و مهمانها، راهپل

 . شودتا اسباب راحتی مسافران فراهم 

های بزرگ و پردرآمد آران به بخشبا واگذاری 
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پرداخت بخش  پذیرشویژه پس از ، و به1هاروس

کاهش  ها، درآمدهای شاهزادهبزرگ غرامت به روس

های عمرانی و صنعتی او  بسیاری از برنامه یافت و

در  یحال شاهزاده حتد. با اینشمحدود یا متوقف 

را به رعایت  ،محمدمیرزا ،فرزندش خود ةناموصیت

 کند:حال رعایا و بازرگانان توصیه می
ت و خیلی رعایت نمود تا ... تجار را باید امیدوار داش

سبب رونق ملک و زیادی امتعه والیت شوند که طال و 

 .(32 تا:بی نقره داخل مملکت شود ... )الچینی،

دهد که وصایای او عملی نشد. شواهد نشان می

ها در پیمان امتیازهای گمرکی واگذار شده به روس

( 111-616/ 1: 1677الملک سپهر، )لسان ترکمانچای

رقابت بیرون کرد.  ةبازرگانان ایرانی را از صحن عمالً

ها پس از ، سالکه گزارش شده استچنان

ورود از م تجار 1811 ق/1631 در سال میرزا،عباس

موجب زوال و که رویه و مداوم کاالهای خارجی بی

به شده بود، کاالهای تولیدی ایران مصرف کاهش 

و شکایت بردند  ،فرمانروای آذربایجان وقت، ولیعهد

 لیوشدند واردات کاالهای اروپایی خواستار تحریم 

 .(111 :1631 دریافت نکردند )عیسوی، یهیچ پاسخ

تنها سه سال پس از مرگ   ،م1867/ ق1236سال  از

، سلطنت رسیدکه محمدمیرزا به ، هنگامیمیرزاعباس

عملی شاه گر بیهایی وجود دارد که نشانگزارش

  ست.ا رگانینسبت به امور باز

نشین در های صنعتی اروپاییاندازی شهرکراه

و  های صنعتی ولیعهد بودآذربایجان از دیگر برنامه

به دستور ولیعهد ، م1826ق/ 1268 سال در آگهی آن

به چاپ  لندن مةروزنادر  ،میرزاصالح ةبه وسیلو 

که واجدین شرایط  شداعالم  . در این آگهیرسید

                                                                      
الملک های گلستان و ترکمانچای در: لساننامه. بنگرید به پیمان 1

  .1: جلد 1681؛ هدایت، 1: جلد 1677سپهر، 

ای از امتیازهای ویژهها سکونت در این شهرک

گران برخوردار خواهند بود. قرار بود صنعت

مند به اسکان در ایران از زمین برای خانه و هعالق

کشاورزی، بخشش مالیاتی، ضمانت جانی و مالی و 

 :1631 اردکانی،مذهبی برخوردار باشند )محبوبی

 ،بر اساس قانون انگلستان ،توانستندایشان می .(31

قانون "های مسئول خود را برگزینند و به مقام

 زندگی و رفتار کنند )نفیسی، "شریعت انگلستان

شرط سکونت، ترین مهم .(716-711 :1638

اندازی تولید و کار صنعتی و کشاورزی در منطقه راه

آموزش جوانان ایرانی بود که  ،بود. از شروط دیگر

ها کلنیشد تا در مدارس نظام و صنعت این مقرر می

معلمین و مدرسین آنجا دیناری به اسم "انجام شود و 

 "السعی از آنها مطالبه ننمایند.التعلیم و حقاجرت و حق

ولیعهد بود و  ةتعیین این جوانان نیز تنها در عهد

 ،هماننداشتند ) "دیگران در این حق مدخلیتی"

1638: 713). 

ها این برنامه که به دلیل ناخشنودی روس

 هایهمچنین نگرانی( و 31 :1631 اردکانی، )محبوبی

ریزی سرانجامی نیافت، نشانی از برنامه 2دینی

آموزش  ةزمین السلطنه درمیرزا نایبمدت عباس بلند

صنعتی بود. این طرح که قرار بود در قالب 

های کوچک هنرمندان و صنعتگران، سکونتگاه

د، ایرانی باش ةآزمایشگاه و آموزشگاه جوانان برگزید

که زمانی ،پیش از آنکه پا بگیرد مسکوت ماند. بعدها

                                                                      
ها به به کارشکنی مخالفان و رقبای او در نوسازی . بنگرید 2

. 171: 1632. نیز: گاردان، 111: 1618های دینی در: کوتزبوئه، بهانه

/ 1: 1677الملک سپهر، و لسان 726: 1682فسایی، همچنین: حسینی

. سرکشی برادران ولیعهد در میدان جنگ از فرامین او در: 611-616

های نها مدعی بودند نوسازی. آ131سایکس، تاریخ ایران، 

میرزا کفرآمیز است و بنابراین شایستگی ولیعهدی را ندارد در: عباس

 .176: 1637دروویل، 
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میرزا و مجتهدان تیره و تار شد، این روابط عباس

طرح یکی از دالیل ناخشنودی روحانیان و بددینی 

 . شمار رفتبهولیعهد 

های مورد نظر ولیعهد شکل نگرفت، اگرچه کلنی

 ـ های صنعتیایجاد کارخانه ةدر زمین یهایکوشش

عمل آمد که از جمله به ـ صنایع نظامی جدا از

ریسی و طرح پنبه ةتوان به کارخانترین  آنها میمهم

ریسی و پنبه ةاستخراج معادن اشاره کرد. کارخان

بافی پارچه ةپس از اظهار تمایل کارخان ،زنیپشم

اسفند  ،آدمیتانگلیسی به راه افتاد ) "آرمسترانگ"

ستخراج معادن نیز ا ةاقداماتی در زمین .(132 :1683

از جمله ولیعهد فرمان استخراج  ؛صورت گرفت

معادن آهن و سرب و مس را صادر کرد. لیندسی، 

استخراج معادن آهن  ةافسر مستشار انگلیسی، اجاز

داغ را دریافت نمود ولی نتوانست کار را به قراجه

انجام و اجرا رساند. بعدها همین امتیاز باعث 

 در این مورد شد )محبوبیادعاهای دولت انگلستان 

 .(18 :1631 اردکانی،

 

 اصالحات مالیاتی .3-2

شاه مبنای تا پیش از فتحعلی که گیریاساس مالیات

پادشاهی او دو برابر شد.  ةدر دور ،یک دهم داشت

سیستم  و به دلیل عدم وجود ساز و کار کنترلی

اعتنایی و بندی یکسان، و بیمالیات گیری ومالیات

ارکان قدرت از تخلفات مالی و مالیاتی  یپوشچشم

درصد  کرد، عمالًبر مردم وارد می فراوانیکه فشار 

د )جمالزاده، یرسدرصد نیز می 63گیری گاه تا مالیات

 1نهادینه کردن امور دیوانی در جریان .(121 :1632

از آغاز دوره  (232-236، 231: 1612)شمیم، 

                                                                      
 . بنگرید به بخش مربوط به صدراعظم و تشکیالت دولت. 1

بر دیون و  رسیتمرکز مالیاتی و حسابفتحعلیشاه 

تعهدات خزانه مد نظر قرار گرفت. از جمله بازنگری 

  .و بررسی کلی در دفاتر مالیاتی صورت گرفت

ها به در ساختار دیوانی دوره فتحعلیشاه مالیات

 "مالیات"شد. صورت دایمی و گاه موقتی ستانده می

ها و نه افراد هر آبادی، اعم از شهر یا به تعداد خانه

افت و همیشگی بود که به عنوان روستا تخصیص می

 "صادر"شد. به خزانه واریز می "حق موروثی پادشاه"

روا و رقم مشخصی نداشت و به میل و انصاف فرمان

حتا مودی مالیاتی بستگی داشت. گاه چنان کمرشکن 

بود که به گریز اهالی و ای بسا ویرانی دیهی منجر 

بر این اساس  .(237-238 :1683 شد )موریه،می

نظام روشنی از قوانین، چگونگی تخصیص، میزان 

ها وجود قابل پرداخت و شیوه دریافت مالیات

نداشت. همیشه تعدی و زیاده ستانی وجود داشت و 

رسید و در چه به خزانه میارقام به دست آمده با آن

  .2های فاحش داشتشد تفاوتدفاتر ثبت می

 به ویژه شیوه دریافت فشار دوچندانی بر مردم

کرد. قاعده این بود که رشد یا رکود وارد می

 گاه و ـ اقتصادی، تحوالت جوی و بالیای طبیعی

 و میزان در ـ چون جنگ، عبور قشون ... غیرطبیعی

اما در  شود. گرفته نظر در مالیات دریافت دفعات

اصلی میزان و روند  ةکنندحقیقت آنچه تعیین

منطقه  دارفرمان ةداار تخصیص مالیات بود، میل و

 این باره بود که تقریبا با استقالل کامل در

. (332: 1632)ملکم،  6کردگیری میتصمیم

ترین دلیل این استقالل، عدم امکان دسترسی عمده

                                                                      
. نگاه کنید به تفاوت آمار دریافت مالیات و پرداخت به خزانه در:  2

 .277-276: 1612شمیم 

گیری در: چگونگی ارکان و مناصب امور مالیه و مالیات . بنگرید به 6

 . 222/ 2: 1632ملکم، 
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سریع و نبود نظام نظارتی و افراد قابل اعتماد و مستقل 

  در دربار اصلی و دربارهای کوچک محلی بود.

های اخصهر منطقه به مرور ش ،گذشته از آن

میزان و چگونگی  ةای در زمیندریافت و پرداخت ویژه

خود با دیگر  ةبندی پیدا کرده بود که به نوبمالیات

های در آذربایجان که زمین مثالً ؛والیات تفاوت داشت

خیز داشت، مالیات هم به زمین و هم مرغوب و حاصل

حال آنکه در دیگر والیات  ؛گرفتبه محصول تعلق می

شد گاه هر سه مورد می زننده وهای شخمشامل گاو

که ساختار  از سوی دیگر از آنجا .(111 :1636)لیتن، 

ها بدون بازنگری ها و دههتخصیص مالیات برای سال

های جدید نخورده مانده بود، گنجایشو دست

که از مراتع و ماندند درحالیدهی ناشناخته میمالیات

 ،شد. بر این مبنامی اراضی ویران همچنان مالیات گرفته

امالک و  ةالسلطنه دستور بازبینی کلیمیرزا نایبعباس

 .را صادر کرداراضی و ممیزی جدید 

ی ولیعهد هاسازینه تنها به انجام رساندن نو

 مرج مالیاتی و ای هنگفت بود، که هرجنیازمند بودجه

نیز لزوم بازنگری کلی در ساختار مالی  موجود

موقعیت  این ایالتکرد. می آذربایجان را ایجاب

که دورترین  ای داشتویژهجغرافیایی و بازرگانی 

به آناتولی و اروپا، و روسیه و را مناطق آسیای میانه 

. دادپیوند میراهه پارس به جنوب و آبرا تفلیس 

خارجی فرساینده از پایان  های داخلی وجنگ ولی

صفویه تا آغاز قاجار آسیب فراوانی به اقتصاد 

میرزا جاری و کشاورزی منطقه رسانده بود. عباست

 السلطنه بر لزوم تمرکز مالی و شفافیت ساختارنایب

های عمرانی شرط انجام فعالیتعنوان پیشبه ،مالیاتی

 از. بود واقف ـ های اصالحیبرنامه تأمین هزینةو  -

 مالیات تخصیص و نظام در هم تا داد فرمان رو، این

متصدی آنها  افراد و مشاغل و مناصب در هم و

؛ کاری که نیازمند دگرگونی دیهایی پدید آدگرگونی

کلی عادات ویرانگر فرمانداران خرد و کالن در 

کند که برای میرزا نقل میگذشته بود. موریه از عباس

های اجرای این فرمان متحمل زحمات و هزینه

 فراوان شده است:
قرری به حاکم از جمله با دادن دوازده هزار تومان م

مراغه، مقرر داشتم که تمام حقوق دیوانی را که هر 

رعیتی باید به دولت بپردازد، با جزییات روی کاغذ 

ثبت شود و به حاکم داده شود تا او مطابق همان 

قاعده از رعایا مالیات معینی بگیرد... . قدغن کردم که 

حاکم دیگر نباید دیناری جز آنچه معین شده است از 

 (. 268: 1683دریافت کند )موریه، رعایا 

دار این امر شده مقام که عهدهمیرزا بزرگ قائم

بود، مورد اعتراض بخشی از مالیات دهندگان قرار 

حاج میرزا مهدی قاضی و شاه  ،گرفت. پس ولیعهد

 :1631 اردالنی را بر این کار گماشت )نادرمیرزا،

درآمدها، السلطنه رسم تیول بر به فرمان نایب .(226

امالک و مناصب که از دالیل ویرانی و چپاول رعایا 

صورت متوقف شد؛ ولی در در آذربایجان  ،بود

ولیعهد به شخصی، همچنان ادامه  لطف ویژة

توان به تداوم حکم کالنتری یافت. از جمله میمی

( 272 :1631نادرمیرزا، اهلل تبریزی )در خاندان فرج

نادرمیرزا، ) ة آنادامیید محمدشاه بر أو حکم ت

 . ( اشاره کرد271-276 :1631

 ،هارسی دقیق درآمدها و هزینهحساببرای 

ساز و کار دقیق نظارتی در دیوان و  یمیرزا عیس

اعمال کرد. درآمدهای ناشی  ولیعهدبر مخارج  یحت

صرف امور اجتماعی  ها معموالًجوییاز این صرفه

ظام ن .1شدو بهبود ساختار اداری و دیوانی می

ایران جنگ یکم  ةویژه در بحبوحروشن مالیاتی به

                                                                      
؛ و نیز: 1631های عمرانی در: مفتون دنبلی، . بنگرید به برنامه 1

 .1631نادرمیرزا، 
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کارآمدی و ضرورت خود را نشان ایران و روس 

که مخارج جنگ بر اثر طوالنی و داد. هنگامی

شدن آن و انجام اصالحات نظامی افزایش فرساینده

 دارالسلطنه،دربار  ةوزیر مالی السلطنه،نایبیافت، 

ان جنگ محمدحسین خان بیگلربیگی را به مید

ها را فراخواند تا میزان و چگونگی دریافت مالیات

این  .(61 :1631نادرمیرزا، ند )کبررسی 

های جدید های پیاپی فرصتی بود تا راهبازنگری

افزایش درآمد مالیاتی در عین حفظ تعادل و 

های جلوگیری از اجحاف شناخته شود و شیوه

 محاسبه و بازرسی نیز ادامه یابد. 

میرزا در برقراری امنیت و آرامش بازرگانان عباس

 هایآرمانکه گذشته از  کوشید. چراو کشاورزان می

اخالقی شاهزاده، پیشبرد اهداف او بدون تأمین 

مداوم و منظم مالی ممکن نبود. جلوگیری از تعدی 

فرمانداران و مالکان به مردم نه تنها این مهم را 

ای اقتصادی زمان ساخت، بلکه در تنگناهممکن می

باعث بسیج عمومی و  ـ ـ اگرچه مقطعی جنگ

تخصیص وجوه مذهبی  یهای مردمی و حتکمک

که در  ،های مالیاتی ولیعهدبرنامهاگرچه شد. می

کلی ها گاه تالطم میافت، پس از او بهجریان جنگ

، ایجاد خدشه در آداب منسوخ و متروک ماند

أثیری عمیق در وسیلة او، ت گیری بهویرانگر مالیات

های آگاهی و تمایل عمومی به گذار از  آنها در سال

پیش رو گذاشت. اقدامات ولیعهد به مشاورت 

مقام پدر و پسر در دارالسلطنة تبریز، در انتقال قائم

های بعد، به وسیلة مصلحانی چون نوگرایی به دوره

 امیرکبیر، نقشی بسزا داشت. 
 

 انیهای مالی و عمر. فرجام نوسازی3

 . چرایی و چگونگی مقاومت مخالفان1-3

 و نوسازی هایسیاست کنه از درکی آنکهبی شاه

 قدرتمندی بیش از حد نگران باشد، داشته آن لزوم

 دیگر، سوی از .بود ها،نوسازی ولیعهد، پس از انجام

 حفظ سایة در را خود قدرت افزایش و حفظ او

 پرهزینة دید. تنظیماتمی میسرتر موجود وضع

 نظر به بیهوده و زاید امری از نظر او ولیعهد

 پرداخت از شاه خودداری بر عالوه. رسیدمی

میرزا در تأمین مالی عباس فزایندة ناتوانی ها،هزینه

دالیل فراوانی داشت؛ از جمله  هانوسازی ةبودج

 ةشخصی او به دلیل پرداخت هزین ةشدن خزانتهی

 قشون، تأمین غرامت جنگ و بازسازی

شورشیان  ةهای پس از آن، سرکوبی پرهزینویرانگری

آذربایجان و دیگر مناطق، از دست رفتن آران و 

اردکانی، درآمدهای آن، نبرد با عثمانی و ... )محبوبی

1631: 113-113). 

های پیاپی عبارت بودند ترین پیامد درگیریمهم

امنیت اقتصادی. هزینة از کاهش نقدینگی و عدم 

ها بسیار زیاد بود و تأمین دهی ارتش در جنگسامان

ـ در  های پس از آنهای بازسازی ویرانیهزینه

ـ بارها بیشتر  ای بر آن وجود داشتکه ارادهصورتی

شد. از آنجا که جمعیت مناطق درگیر جنگ یا به می

شدند یا از مناطق صورت سرباز به کار گرفته می

گریختند، عمالً کسب و کار طی ناقشه میمورد م

آمد و جریان اقتصاد ها به حالت تعلیق درمیجنگ

شد. ناامنی برآمده از محلی مختل یا متوقف می

اغتشاشات حاکم بر فضای جنگی مانع از تردد 

التجاره داشتن مالها بود و در فضایی که همراهکاروان

الً امکان یا نقدینگی تهدید جانی به همراه داشت، عم

های تجاری وجود نداشت. ایجاد یا تداوم فعالیت
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های کاالیی و پولی به مناطق امن صاحبان سرمایه

گذاری بر جا گریختند و تنها نوعی از سرمایهمی

ماند که حفظ و نگهداری آن در شرایط خطیر می

داری. این روند به ویژه در جنگی ممکن بود: زمین

 (. 111: 1611شد )فوران، سدة نوزدهم کامالً تثبیت 

زده از نگاه دیگر، ویرانی درازمدت مناطق جنگ

در آذربایجان، امکان رشد اقتصاد محلی را که عمدتاً 

کرد. مزارع و مبتنی بر کشاورزی بود، مختل می

دار جنگ لگدکوب ستوران یا  و محصوالت در گیر

شد و از آنجاکه تنها خوش چپاول سربازان میدست

معیشت و یگانه جریان زنده اقتصادی راه تأمین 

، اختالل درازمدت 1مناطق مذکور در همین راه بود

های اقتصادی، در آن نتایجی چون ویرانی زیرساخت

هایی های اقتصادی و بازگشت به روشقهقرای شیوه

عرض، کمبود شدید ستد کاالهای هم و چون داد

ویژه نقدینگی، تورم، کمبود کاالهای اساسی و به

های های مصنوعی و اپیدمیراک، قحطیخو

(. 113-183: 1611آورد )فوران، درازمدت به بار می

های پایانی صفویه در حقیقت، این روال که از سال

های نوسازی ولیعهد ادامه تا زمان اجرای سیاست

ای از پتانسیل مالی انداز امیدوارانهیافته بود، چشم

ین هزینة الزم و فضای اجتماعی مناسب برای تأم

ها را های ولیعهد در هنگامة جنگ با روسنوسازی

 داد.نشان نمی

اسبان نظامی به  "علیق"بر اساس رسوم، تهیه 

غیرنظامیان سر راه سپاه بود که محصول ایشان  ةعهد

کردند. ویرانی گاه تا بدان مال میچریدند یا پایرا می

حد بود که مناطق عبور سپاه گاه از پرداخت مالیات 

                                                                      
جایی قدرت . ناامنی، غارت و مصادره اموال که پس از هر جابه 1

رشد صنایع و داد، افزون بر شرایط جنگی منطقه، مانع از رخ می

 شد.بازرگانی می

بیزاری  .(111 :1638شدند )نفیسی، معاف می

عمومی از این روال متوجه فرماندهان قشون  ةگسترد

ای قاجار بود و بر همین اساس به هر برنامه ةو سلسل

هر یک از اعضای خاندان طرح و اجرا  ةکه به وسیل

تسری میافت. با وجود اینکه شاهزاده  ،شدمی

نام و محبوب شمار افراد خوشمیرزا از کمعباس

قاجاری در میان مردم و قشون بود، دالیل دیگری 

های برای بدبینی و اکراه عمومی نسبت به سیاست

نوسازی او وجود داشت. در جریان نقل و انتقال 

 جایی فرمانداران خرد و کالن، گذر شاهقشون، جابه

 گیری و تقریباًمالیات موسمو همراهان پرشمارش، 

های هر رویداد مرتبط با حکومت، زیرساخت

به کلی  اقتصادی و تأمین معاش مردم منطقه معموالً

این  .شدهای اساسی میویران یا دستخوش آسیب

نه تنها به بدبینی و نفرت عمومی دامن  موضوع،

دشواری  اصالحات را نیز با ةزد، که تأمین هزینمی

 کرد. رو میروبه

های برآمده از جنگ، که نه فقط آسیب

داران نیز از های اهل حکومت بر زمینرسمیبی

دالیل ویرانی اقتصادی در منطقه بود. این روال که 

ریشه در پایان دورة صفویه داشت، از همان آغاز کار 

قاجار تنها جریان اقتصادی نسبتاً پویای ایران، یعنی 

 .  2داری، را در محاق انداخته بودزمین

گری کسب سود آنی و مالی مراد اصلی حکومت

ها مالیات یبود و بر این پویه مشاغل و مناصب و حت

خود  ةشد و برندگان نیز به نوببه مزایده گذاشته می

دادند. امور مالیاتی کسب درآمد قرار می ةرا وسیل آن

 "انند سایر چیزهام" یهقاجار ةو گمرکی سنتی در دور

. (271: 1612)شمیم،  شدخرید و فروش می

                                                                      
داری در دورة صفویه، افشاریه و . برای آگاهی از وضعیت زمین 2

   .113-138: 1683زندیه، بنگرید به: فشاهی، 
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 ةبه نوب ،شدندکارانی که در مزایده برنده میمقاطعه

 ،اندهایی را که صرف کردهکوشیدند تا هزینهخود می

ها جبران کنند و عالوه بر آن، با دریافت انواع مالیات

: 1687، حایریتوجهی هم سود ببرند )مقادیر قابل

شد، مبالغ گردآوری می هاروشز آنچه به این ا .(11

شد که در مواقع جنگ، ناچیزی به خزانه فرستاده می

مرج، انتقال قدرت و ... از پرداخت همین  و هرج

های گوناگون و دستاویز دوری راه مقادیر نیز به بهانه

 شد.و نبود سیستم نظارتی دقیق و سالم خودداری می

هریک به دلیلی از  درواقع والیان و مردم بومی

ها ناخشنود بودند. والیان، به ها و شاهراهگسترش راه

بهانه خرابی راه از پرداخت مالیات و تمکین کامل طفره 

رفتند. مردم محلی نیز هرچه خود را از دسترس می

مودیان مالیاتی و راه گذار مأموران حکومتی دورتر 

تری احساس دیدند، امنیت جانی و مالی بیشمی

داران و اندازی تیولکردند. اگر روستاییان از دستمی

بردند، رهیدن از در می پرداخت بهرة مالکانه جان به

مودیان مالیاتی از  گاهبی و های گوناگون و گاهمالیات

، و "تفاوت عمل"، "صادر"مواجب، جمله بیگاری بی

... تنها با گریز از گذرگاه و دسترس ایشان مقدور 

حاکم بر ضوابط مالیاتی دورة  رسمیشد. بیمی

انحطاط، سوء "قاجاریه، به گفتة لمبتون، معجونی از 

بود  (Lambton, 1991: 284) "تدبیر و ظلم و ناامنی

که در تمایل به انزوای مردم از دسترس حکومتیان و 

های مستقل اقتصادی تأثیر گیری واحهشکل

 ای داشت. مالحظه قابل

های ه دورتر از راهها هرچاین واقعیت که آبادی

)آبراهامیان،  1تر بودندتر و مرفهاصلی بودند، پررونق

                                                                      
. نیز: سایکس و اسناد وزارت 278: 1632. نقل قول از ملکم،  1

 خارجه بریتانیا: 

 

(، هم نماد خودکفایی  آنها و هم برهانی 21: 1681

حساب دولتیان بود. خودکفایی گری بیبر چپاول

گیری ها از موانع مهم عدم شکلیگرای آباددرون

اقتصاد تجاری و صنعتی در اشل کالن بود. جدایی 

ای اقتصادی عمالً مستقل از یکدیگر از هواحه

گیری شبکه تجاری و داد و ستدی کاالیی شکل

اندازی اقتصاد کرد و تجمع سرمایه، راهجلوگیری می

پای محلی به صنایع عظیم بازار و گذار صنایع خرده

 ساخت. و یکپارچه را ناممکن می

عدم دسترسی محلی و تمرکز سرمایه در 

ن، تداوم روند مذکور را داری و محصوالت آزمین

داران از الزامات حیاتی حفظ منافع مالکان و تیول

برای حفظ و  ،متولیان امرداد. عمدتاً دولتی قرار می

از کنکاش و دسیسه و  ،تداوم این روند

 حد و عد ابایی نداشتند.های سیاسی بیبندیجبهه

برهم خوردن نظم موجود که پیامد محتوم 

های نوسازی ولیعهد بود و پرداخت سیاست

های مربوط به آن نیز به عهدة والیان و هزینه

داشت شد، ایشان را بر آن میداران گذاشته میتیول

ها اختالل و تا هرچه بیشتر در امور نوسازی

و شاه نیز از هر راهی که مسئولیت کارشکنی کنند 

ها را از خزانه او منحرف نوسازی ةت هزینپرداخ

کرد. یرملوف در گزارشی به دربار کند، استقبال می

 جهانی اول و دومجنگ  ةدر فاصل ،روسیه

میرزا بیشترین هزینة امور که عباس نویسدمی

کند اصالحی را از محل درآمدهای خود تأمین می

 .(312 :1638)نفیسی، 
پرداخت  بهاجبار ولیعهد  ازپس  ،این روند

 ةغرامت جنگ دوم دشوارتر شد. ولیعهد در آستان

                                                                      
 Great Britain, Foreign Office, Report on Bushire (1880): pp. 

227-231. 
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و برای پرداخت مبلغی به میزان دو  ورشکستگی بود

 "رهن"کرور که برای خارج کردن خوی و ارومیه از 

را به او محول کرده بود،  ها الزم بود و شاه آنروس

... طال و آالت در میان " یاز اموال شخصی و حت

استفاده کرد و از سپاه خود نیز  "اوالد و عیال ایشان

... خواهش فرمودند که به مقرری شش ماهه در آن "

سال قناعت نموده و شش ماه دیگر را در راه 

 "استخالص مسلمانان خوی واگذار دولت نمایند

میرزا حتی برای . عباس(122 :1681)جهانگیرمیرزا، 

گذران امور ایالت خود نیز به دشواری گرفتار بود تا 

 های نوسازی.رسد به هزینه سیاستچه 

های امور اصالحی در آذربایجان از خزانه هزینه

از آنجاکه درآمد  ،شد. با این همهولیعهد پرداخت می

فشار مالی و عمدة والیان از دریافت مالیات بود، 

سوی های ثروتمند آنرفتن سرزمیناز دست مالیاتیِ

بخش  ناخواهها و غرامت، خواهجنگ ةارس و هزین

 کرد. ها را به مردم منطقه تحمیل میبزرگی از هزینه

فشار مالیاتی از فرمانداران خرد به زیردستان و 

شد و در کنار عوامل فرهنگی و دینی، مردم منتقل می

های نوسازی رغبتی ایشان را نسبت به سیاستبی

های نوسازی کرد. سیاستالسلطنه بیشتر مینایب

ای بر اوضاع تنها بار تازه ،از دید بسیاری ،ولیعهد

دیده و مالی نابسامان و ناپایدار ایران و مردم آسیب

 ،اصالح سیاست ةآذربایجان بود. در رسال ةباختمال

کارگیری که از افزایش ثروت و ایجاد و بهآنجا 

کند، گرسنگی سرمایه و فعالیت اقتصادی گفتگو می

گرسنه داد حاکمان را در کنار سپاهیان رعیت و بی

داند باعث آشوب درونی و تهدید خارجی می

های ایران که پس از جنگ؛ چنان(13 :1683 ،آدمیت)

ها ها و سرکشیو روس، موج جدیدی از شورش

 ایران را فراگرفت.

 ةمیرزا که به دریافت کمک مالی از خزانعباس

شاه امیدی نداشت، کوشید تا با اصالحات مالیاتی و 

ایالت  ةسامانی به مالیکشاورزی و بازرگانی 

های اصالحات را نیز تأمین آذربایجان داده و هزینه

های پس از جنگ دوم و ویرانی ،کند. با این وجود

او را تهی ساخت، که به وابستگی  ةآن نه فقط خزان

گیری ایشان های محلی و قدرتاو به متنفذان و خان

داشتن به منجر شد؛ چراکه شاهزاده ناگزیر از چشم

که بیشتر  از آنجا و های کوچک ایشان بودانهخز

های های برآمده از نوسازیخانات به دگرگونی

میرزا دل خوش نداشتند، نیرومندی ایشان عباس

های اصالحی را با کردن برنامهارکان اجرایی و پیاده

 کرد.رو میموانع بیشتری روبه

  

 های ذهنی و فرهنگی . عدم ایجاد زمینه2-3

 اصالحی هایجریان در آسیب ترینمهم

 نخبگانِ مناسبات چگونگی در تنها نه گراشخصیت

 اغراض و هابرداشت دخالت از نیز برآمده که موثر،

 مستقل اداری جریان یک غیاب در که است شخصی

 نه اگر را رشدی به رو فرآیند هرگونه مند،روش و

 ترینمهم. کندمی کند یا منحرف که متوقف،

 پایة بر سطحی هایبرداشت از: عبارتند آن پیآمدهای

 بسترسازی و سازیفرهنگ عدم بنابراین و عینیات

 هایویژگی تعمیم نیز و نوسازی، تداوم برای

 الگوسازی جای به شخصی هایبرداشت و شخصیتی

  .هماهنگ و یکسان مدون،

 فراگیر هاینوسازی اجرای در گام نخستین 

 اصلی، بردهایراه تعیین برای ریزیبرنامه

 و اجرایی، مندنظام ساختار تشکیل و سنجیامکان

 طرح توفیق میزان و بازخوردها پایش و سنجش

 الزامات از حقوقی و نظامی مالی، پشتیبانی. است

 و بوده، نوسازی هایسیاست پیشبرد و اندازیراه

 ایجاد کیفی، و کمّی وریبهره کنترل و هدایت برای
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 نیاز مورد نیرومند و مستقل و روشن بوروکراسی

 مالیاتی، ساختار تداوم و شفافیت بنابراین. است

 قدرت یک وسیلهبه اصالحی هایطرح از پشتیبانی

 و با حمایتی، قوانین وضع با همراه نیرومند، مرکزی

 اجتماعی الزامات با که پذیرینظارت اداری دستگاه

 ایجاد بایستة شروط باشد، هماهنگ موجود سیاسی و

 (Cribe, 1997: 213) .است  زیربنایی تغییر هرگونه

 از بیش السلطنه،نایب عنوان به میرزا،عباس

. بود رقبایش و شاه با مناسباتش تنظیم نگران هرچیز

 در را او که پیشین سنن و مناسبات در دگرگونی

 داد،می قرار محلی والیان و خوانین دشمنی معرض

 اتهام به رسد چه بود؛ برانگیزچالش کافی اندازةبه

 آن، از گذشته. او قوانین و شاه برابر در نماییقدرت

 آنچه بر کافی اشراف و آگاهی نیز ولیعهد خود

 ساختار ایجاد لزوم. نداشت کرد،می و خواستمی

 آمدن پدید برای موجبی که آنجاست از شده یاد

 است، دگرگونی مخالف یا موافق گوناگون هاینظریه

 مفهومی، غنای و ذهنی فضای گیریشکل به که

 در هانوسازی سازی دربارةفرهنگ و شناسیآسیب

 میرزاعباس دورة از اگرچه. کندمی کمک منطقه

 هایسیاست دربارة گوناگون اظهارنظرهای شاهد

 به هرگز روند این هستیم، او نوگرای و اصالحی

. نشد منجر تنظیمات نظری نقد و اندیشمندانه تحلیل

 تالشی تنها 2ملی گاه و 1مذهبی بیشتر هایسازیشبیه

                                                                      
 دوران یادگار اصل در میرزاعباس هایگفتند نوگرایی. می1

 از "فرنگ اهل" سپس و "اسالم لشگر" که است "کیان و پیشدادیان"

 خود به ما خود بازگشت زمان اکنون و بردند کاربه و آموختند آن

 .272: 1681در: خاوری شیرازی، . ماست

 قدیم آثار" با اروپایی جنگی شیوه سازیسانهم برای هاییکوشش .2

  واقعیت این بر کردمی تالش  که گرفت صورت نیز "پارسیان ابنیه

 

 چارچوب از که بودند هانوسازی مقطعی توجیه در

 ایجاد از حتی بیشتر مانع و کردندنمی پیروی روشنی

. شدندمی هانوسازی ماهیت پیرامون نظری هایچالش

 توجیه غیاب در میرزاعباس نوسازی هایسیاست

 کار و ساز مواهب از نظری، حکمت و ذهنی

 که مواهبی. ماند محروم یکسان و مداوم بوروکراتیک

 میرزاعباس نوسازی هایسیاست ناکامی از توانستمی

 از روشن و منسجم طرحی ارائة با و کند جلوگیری

 .کند عبور سنتی هایدغدغه

 نظام بدون ها،اولویت و نیازها بررسی و شناسایی

. بود ناممکن مدون و مستقل اندیشمند، اداری

 موجب توانستمی زمینه، این در اطالعاتی گردآوری

 زمان ترینکوتاه در کارآمد هایشیوه هدفمند گزینش

 رفتن هدر از روشن، اهداف بر تمرکز ضمن و شده

 محدود شرایط ولی. کند جلوگیری محدود امکانات

 مشخص چارچوب تدوین عدم و سو،یک از زمانی،

 مانع دیگر، سوی از میرزا،عباس نوسازی هایسیاست

 از تان،بن. شدمی اصالحات جریان تداوم از

 هایمسئولیت از که ،6میرزاعباس فرانسوی مستشاران

: تابی تان،داشت )بن شکایت محوله ناتمام و پیاپی

 فرانسه در مشابه امور ادارة دربارة که بود مدعی( 13

 مطمئن ولی" داده، اطالعاتی ارومی افشار عسگرخان به

 چون کرد، نخواهد استفاده اطالعات این از هرگز که هستم

 تان،بن) "ندارند کار پشت کلی طوربه مملکت این اهالی

 .(11: تابی

 بندیاولویت و بررسی امکان نه شرایطی، چنین در

 فرجام و سررشته نه و داشت، وجود کارهاراه و نیازها

                                                                      
 دیگر هایدولت به" ایران از حقیقت در شیوه این که کند تأکید 

 .7383 : 1681در : هدایت، . است "کرده نشر

شرح سفارت گاردان و ورود هیئت همراهش به ایران در:  .6

 . 113/  1: 1677الملک سپهر، لسان
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 ایجاد عدم. بود گیریپی و شناسایی قابل امور

 اهداف با متناسب سازیفرهنگ و ذهنی هایزمینه

 حاصلة دستاوردهای رسیدن ثمر به از مانع اصالحات

 . شدمی آنها  تداوم و شدن نهادینه و احتمالی

 

 گیری. نتیجه4

 مخل و ناکارآمد هایسنت از گذار شدن تابو

 در را اصالحی هایجریان 1ابزاری عقل کارگیریبه

 روند، این در. کندمی متوقف صرف تعیّن

 نوگرایی، ابزاری و عینی دستاوردهای از برداریبهره

 بر مبتنی هایخواست و نیازها چارچوب در تنها

 نظری حکمت عرصة به ورود ولی است؛ مجاز سنت،

 اساسی شئون دیگر و فرهنگی مفاهیم در دگرگونی و

 از مندیبهره امکان آنکه حال. نیست جایز اجتماعی

 بازتولید و ماهوی شناخت نیازمند خود عینی ابزار

 به ورود بدون مهم این و است آن کمی و کیفی

 در. بود نخواهد میسر پردازیاندیشه و نقد عرصة

 تهدیدی بیرونی اجتماعی هایمحرک شرایطی، چنین

 و شوندمی معرفی جامعه ماهیت و هویت جعل برای

 از مجرد 2سلیم عقل از گیریبهره و نقد بنابراین

 6پلورالیستی و نگرکلیت فرآیندی در که معذورات

 گردد.می مذموم و شده نفی گردد، اعمال

 و صرف تعیّن از گذار الزامات از یکهیچ

 برای تالشی و نبود فراهم ابزاری عقل از گیریبهره

. پذیرفتنمی صورت نیز متناسب فکری فضای ایجاد

                                                                      
1. Modernization 

2. Common Sense 

6 .Pluralismگرایی، نگرشی که مدارا و بردباری و ، چندگانه

کند. آمیز را با احترام به عقاید گوناگون توصیه میهمزیستی مسالمت

ها و وجوه گوناگون در گرایی قائل به وجود ریشهمکتب چندگانه

 گیری و تداوم امور و رد نگرش تک بعدی است. شکل

 عرصة در بودن رقیببی امتیاز از ولیعهد همچنین،

 و رقبا دسایس و شاه خشم از بود، بهرهبی اجرایی

 مال تنگنای به کرد،می مالحظه نامدار متشرعین نفوذ

 هزینه تأمین و هاجنگ جریان در توجهیقابل

 غرامت پرداخت و آران رفتن دست از و هانوگرایی

 طبقات حضور و همکاری از شد، دچار دوم جنگ

 ایجاد بینیپیش همه، از باالتر و، بود محروم میانی

 به را که مستقل اداری ساختار و سازمان هیچ

 سیاست و نوگرایی امور نهادینه و مدون ایشیوه

 حوزة در خالء. بود نکرده ببرد، پیش را نوسازی

 و مستقل فکری مبانی نشدن پدیدار و پردازیاندیشه

 هایسیاست تداوم خودانگیختة موتور که مدون

 اداری ساختار گیریشکل عدم حاصل باشد، نوسازی

 بود. مذکور

میرزا در های عمرانی و مالی عباسنوسازی

 رو بود: ویژه با دو مانع عمده روبهآذربایجان به

ولیعهد و مشاورانش که به نوبة خود به کنه  .1

امور اصالحی و الزامات و پیامدهای آن آگاه نبودند، 

توجه بینسبت به اقناع مخاطبان آن، از صدر تا ذیل، 

سازی که از ماندند. در غیاب توجیه فکری، فرهنگ

سازیست، ادامه ترین دالیل قوام نوسازی و بهاصلی

نیافت و به محض حذف عامل دگرگونی و نبود 

 گشت.اجبار قانونی، اوضاع به شکل سابق بر

های تمرکزگریز و متمایل به ویژه در سیستمبه .2

و از  –اره های شبانکتقسیم قدرت حاکم بر سلسله

نبود قانون و روال یکسان، به  -جمله قاجار 

داری های گوناگون در حکومتآمدن شیوهپدید

کننده منافع فرمانروایان محلی شد که تأمینمی منجر

های اصالحی از آن دست که بود. جریان

خواست، منافع یاد شده را یکسره در السلطنه مینایب
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ن عجیب نبود که داد و بنابرایمعرض خطر قرار می

 .1رو شودبا کارشکنی و مقاومت روبه

ولیعهد نه قدرت کافی و نه امکانات الزم را برای 

ها نداشت و از آنجا که ها و مقاومتمقابله با مخالفت

ساز نیز مغفول پرداز و فرهنگایجاد ساختار اندیشه

های نوسازی به فرجامی که در نظر ماند، برنامه

   لسلطنه بود، نرسید. امیرزا نایبعباس

   

 منابع
. ترجمة ایران بین دو انقالب(. 1681آبراهامیان، یرواند )

محمدی، محمدابراهیم فتاحی و لیالیی. چاپ احمد گل

 هفتم. تهران: نشر نی.

. چاپ نهم . تهران: و ایران امیرکبیر (.1683فریدون ) آدمیت،

 خوارزمی.

و حکومت قانون،  ترقی ةاندیش (.1683فریدون ) آدمیت،
 . چاپ سوم. تهران: خوارزمی.عصر سپهساالر

)تاریخ  اکسیرالتواریخ (.1671میرزا )علیقلی اعتضادالسلطنه،
. به اهتمام جمشید کیانفر. ق(1231قاجاریه از آغاز تا 

 تهران: ویسمن.

دین و دولت در ایران نقش علما در (. 1631الگار، حامد )
 سری. تهران: توس. . ترجمة ابوالقاسمدورة قاجار

 شناسی تجدددرآمدی بر جامعه(. 1671بشیریه، حسین )

جا[: دفتر تبلیغات اسالمی (. ]بینقد و نظر)ویژه مجله 

 حوزة علمیة قم.

. موانع توسعة سیاسی در ایران(. 1687بشیریه، حسین )

 چاپ ششم. تهران: گام نو.

 فضایی ساختار تحول بررسی» .(1616لیال ) اصل، بلیالن

 هاینقشه به استناد با قاجار دورة در تبریز شهر

                                                                      
والیان بومی  های خوانین وها و سرکشیشرح درازی از شورش .1

ها در منابعی از جمله: به ویژه در هنگامه جنگ با روس

تاریخ ، فارسنامه ناصری، تاریخ ذوالقرنین، الصفاضةرو، التواریخناسخ

 و .... نو

 دانشگاه. اسالم از بعد ایران نامهتاریخ مجله «.تاریخی

 .36-66 . ص 8 شماره .3 دورة تبریز.

. تهران: کتاب گنج شایگان (.1632محمدعلی ) جمالزاده،

 تهران.

شامل حوادث دورة  تاریخ نو (.1681) جهانگیرمیرزا
تاریخ مآثر )ذیل  قمری 1237تا  1211قاجاریه از سال 

(. به سعی و اهتمام عباس اقبال. تهران: نشر سلطانیه

 علم.

در ایران و  تشیع و مشروطیت (.1687عبدالهادی ) حایری،
 . چاپ چهارم. تهران: امیرکبیر.نقش ایرانیان مقیم عراق

ی هانخستین رویارویی (.1633عبدالهادی ) حایری،
. دورویه تمدن بورژوازی غربگران ایران با اندیشه

 تهران: امیرکبیر.

. فارسنامه ناصری(. 1682حسینی فسایی، حاج میرزا حسن )

تصحیح و تحشیة منصور رستگار فسایی. چاپ سوم. 

 تهران: امیرکبیر.

 تاریخ ذوالقرنین(. 1681اهلل )خاوری شیرازی، میرزا فضل

. تصحیح و تحقیق ناصر افشارفر. تهران: سازمان 1ج

 شارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.انت

. ترجمة منوچهر سفر در ایران(. 1637دروویل، گاسپار )

 اعتماد مقدم. تهران: شباویز. 

عباس میرزا؛ نخستین (. »1683نژاد، غالمحسین )زرگری

مجلة «. در ایران معاصر "بنای نظام جدید"معمار 

. 38دانشگاه تهران. دورة  دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

 .111-71. ص 3شماره 

. ترجمة مسافرت به ارمنستان و ایران(. 1617ژوبر، پ.ام )

 محمود مصاحب. تبریز: کتابفروشی چهر.

. ترجمة سید محمدتقی تاریخ ایران(. 1671سایکس، پرسی )

 فخرداعی گیالنی. تهران: دنیای کتاب. 

 کانون نخستین تبریز،» .(1681محمد ) زاده،سلماسی

 مجله «.عصر قاجار ایران در نوجویی و خواهیترقی

 .1دورة تبریز. دانشگاه. اسالم از بعد ایران نامهتاریخ

  .81-31 . ص1 شمارة

ایران در دورة سلطنت قاجار، (. 1612اصغر )شمیم، علی
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. قرن سیزدهم و نیمه اول قرن چهاردهم هجری قمری

 سینا. تهران: کتابخانة ابن

ایران )عصر قاجار  اقتصادیتاریخ  (.1631چارلز ) عیسوی،
 . ترجمة یعقوب آژند. تهران: گستره.ق(1662-1213

ها تا مشروطیت. از گات(. 1683فشاهی، محمدرضا )
گزارشی کوتاه تحوالت فکری و اجتماعی در جامعه 

 . چاپ سوم. تهران: گوتنبرگ.فئودالی ایران

مقاومت شکننده، تاریخ تحوالت  (.1611جان ) فوران،
. های پس از انقالبران از صفویه تا سالاجتماعی ای

 .رسا :تهران چاپ یازدهم. .احمد تدین ترجمة

(. مسافرت به ایران. برگردان 1618کوتزبوئه، موریس )

 محمود هدایت. تهران: امیرکبیر. 

. مأموریت ژنرال گاردان در ایران(. 1632آلفرد )، کنتگاردان

 ترجمة عباس اقبال. تهران: نگاه.

های خطاحواالت و دستتا[. ابوالقاسم ]بی الچینی،
السلطنه و تاریخچه مختصری از قاجار نایب میرزاعباس
. چاپ دوم. های ایران با دول روسیه و عثمانیجنگ

 تهران: بنگاه مطبوعاتی افشاری.

. جلد التواریخناسخ(. 1677الملک سپهر، محمدتقی )لسان

. به اهتمام شاهاول از آغاز تا پایان سلطنت فتحعلی

 جمشید کیانفر. تهران: اساطیر.

تا  آمیزایران از نفوذ مسالمت (.1637ویلهلم ) لیتن،
. ترجمة مریم (1111-1831الحمایگی )تحت

 میراحمدی. تهران: معین.

 سسات تمدنیؤم تاریخ(. 1631حسین ) اردکانی، محبوبی
 . تهران: دانشگاه تهران.جدید در ایران

)تاریخ  سلطانیهالمآثر  (.1631رزاق )عبدال دنبلی،مفتون 
. به اهتمام غالمحسین صدری های ایران و روس(جنگ

 سینا.افشار. تهران: ابن

. ترجمة میرزا اسماعیل تاریخ ایران(. 1632ملکم، سر جان )

حیرت. به کوشش مرتضی سیفی قمی تفرشی و ابراهیم 

 زندپور. تهران: یساولی.

سفر یکم، از راه ایران، سفرنامه، (. 1683، جیمز )موریه
. ترجمة ابوالقاسم سری. ارمنستان و آسیای کوچک

 چاپ یکم. تهران: توس.

. با ریزبت دارالسلطنه تاریخ و جغرافی (.1631نادر میرزا )

ها محمد مقدمه و شرح و تعلیقات و تنظیم فهرست

 مشیری. چاپ سوم. تهران: اقبال.

سیاسی ایران در تاریخ اجتماعی و (. 1638، سعید )نفیسی
 . تهران: بنیاد.دورة معاصر

. الصفای ناصریضةتاریخ رو(. 1681خان )هدایت، رضاقلی

زندیه، قاجاریه تا پایان جنگ جلد نهم، بخش اول: 
. تصحیح و تحشیة جمشید جهانی اول ایران و روس

 کیانفر. تهران: اساطیر.

ایران در زمان فتحعلیشاه و (. »1688گاوین ) همبلی،

...«  . شاه قاجار در آوری، پتر و همبلی، گاوین و محمد

تاریخ کمبریج، تاریخ ایران دوره افشار، زند از مجموعه 
فر. تهران: )چاپ دوم(. برگردان مرتضی ثاقب و قاجار

 جامی.

های میانه سده شهر و روستا در (.1611شهرام ) فر،یوسفی
ات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالع :تهران .تاریخ ایران
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