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  چکیده

مقام وکالت در ساختار حکومتی و اجتماعی ایران عصر صفوی جایگاه خاصی داشت. با 
شدۀ وکالت دولت را  فروپاشی حکومت صفویه، مدعیان مختلف سلطنت، مقام منسوخ

تدریج با کسب اختیارات گسترده در سایر مشاغل دیوانی،  ام بهاحیا کردند و این مق
شود که  حکومتی و نظامی رواج یافت. در پژوهش کنونی به این سوال پاسخ داده می

  های افشاریه و زندیه، موجب افزایش نقش کدام مناسبات سیاسی ـ نظامی در دوره
تحقیق تاریخی و الدوله شد؟ در این پژوهش، با استفاده از روش  منصب وکیل

ها و آثار  های افشاریه و زندیه، این ویژگی بندی تحوالت سیاسی ـ نظامی حکومت طبقه
 دهد یمهای پژوهش نشان  کنیم. یافته آن بر منصب وکیل الدوله را تحلیل و بررسی می

که مقام وکالت دولت نقش مهمی در تضعیف فرمانروایی شاهزادگان و همچنین نظام 
فویه داشت و در مقابل، به اقتدار روزافزون مدعیان مختلف سلطنت ساالری ص دیوان

  یاری رسانید.
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  مقدمه
ه معنای آنکه کاری به وی ب 2و مقام وکالت 1در فرهنگ جامع فارسي آنندراج، وکیل
به  و در اینجا،وکیل ، فعیل به معنی مفعول استواگذار شود، آمده است. در زبان عربی

طور به معنی  شود و همین معنی موکول الیه است و گاه بر جمع و مونث نیز اطالق می
که معنای حافظ را دارا باشد. در قرآن کریم، خداوند تعالی نیز به  درصورتی ،فاعل است

کند و   ما را کفایت می به معنای خداوند» و نعم الوکیلهللا حسبنا ا«شود:  آن موصوف می
وکیل همچنین به معانی نایب، جانشین، خلیفه  ۀاست. کلم یاو چه خوب نگهبان و یاور

 عمران،آیه مقام نیز ذکر شده است. (شاد، ذیل کلمه وکیل؛ قرآن کریم، سوره آل و قائم
  ؛ معین، ذیل کلمه وکیل)173

ولی  ،لف وجود داشتهای مخت صفویه در ساختار حکومت دورۀمنصب وکالت قبل از 
به کار فرمانروایی شاه اسماعیل اول در » وکیل نفس نفیس همایون« بار وصفنخستین 

 بسیار وکیل وظایف و منصب شمار اشخاص با اینصفوی، حکومت سازمان در رفت.
 و نایب عنوان به چون صفویت حکوم طرف از اعزامی حکام از بسیاری. بود تر گسترده
 کتاببنابر . می یافتند وکیل لقب، شدند می اعزام امورۀ ادار برای شاه جانشین

 برای را وی بستگان و برادران و ترکمان یقل پیر اول،میر طهماسب  شاه ،احیاءالملوک
 .)147- 148(سیستانی،  3داشت گسیل سیستان به» یجزو و یکل مهمات فتق و  رتق«

شاهزادگان صفوی، پس از فروپاشی حکومت صفویه، مدعیان مختلف برای سیطره بر 
از آن برای تا احیا کردند » وکیل الدوله«وکالت را تحت عنوان  ۀشد منصب منسوخ

های افشاریه و زندیه، منصب وکالت دولت  . در دورهبهره ببرنددستیابی به مقام سلطنت 
ساالر مقتدر  لشکری فرمانروا به سپه ـ به معنای واگذاری تمامی اختیارات کشوری

  شد. خویش محسوب می
نظامی قرن  ـ تاریخ سیاسیموضوعات مربوط به ها و مقاالت متعددی در  کتابدر 

  نقشدر باب ولی تاکنون پژوهش منسجمی  شده،به منصب وکیل الدوله اشاره  ق12

                                                                                                                                        
1. Attorney 
2. Attorney ship 

در دورۀ صفوی، حکمران ایاالت مختلف که خود تحت عنوان وکیل و جانشین پادشاه صفوی بـه ایـاالت   . 3
عنوان نمایندۀ خود از سوی حکومت مرکزی  اشخاصی را به شدند، برای تسهیل در ادارۀ امور، می فرستاده

 یمرادبیک وکیـل طهماسـب قلـ    شاه صفی، در دورۀ حکومت از جمله،. کردند می عنوان وکیل انتخاب به
  )219- 220قزوینی،   بود (واله» اختیار کار و بار او صاحب« دار ایروان خان حاکم و قلعه
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بررسی کارنامه وکیل نفس نفیس «پژوهش  در است.این مقام صورت نگرفته ثر ؤم
 ،از فریدون شایسته و همکاران» ماسبطه سلطنت شاه اسماعیل و شاه دورۀهمایون در 

 ۀشاخ به اهمیت فراوان نقش وکالت دولت در رفع اختالف و ایجاد هماهنگی میان دو
(شایسته و همکاران،  شده استصفویه و اقتدار فرمانروا اشاره  ۀنظامیان و دیوانیان دور

ساالری  ثیر منصب وکیل الدوله در تضعیف نظام دیوان،تأپژوهش حاضردر  1.)108- 110
  .بررسی خواهد شدو همچنین شاهزادگان صفوی 

  
  منصب وکیل الدوله در دورۀ پادشاهی افشاریه

های افشاریه و زندیه نیز  میراث حکومت صفوی بود که در دوره ،منصب وکالت دولت
ترین ویژگی منصب وکالت، استقالل عمل نسبی شخص متصدی آن در  تداوم یافت. مهم

، سببساالری موجود داشت. به همین  ختیاراتی فراتر از نظام دیواناو او  امور بود ۀادار
داشته متعدد مالی، نظامی و حکومتی می توانست دالیل ایجاد منصب وکالت  ۀانگیز
ساالری صفوی را با  . تسلط قوم افغان و سپس سایر ایالت نیرومند، اقتدار دیوانباشد

منصبان،  اختیارات شاه به صاحب رو، سنت واگذاری ازاین چالشی بزرگ مواجه ساخت؛
رغم تداوم، تحوالت مهمی یافت. با چیرگی محمود افغان، حکومت در تبعید صفوی،  علی

منصبان ایلی  ساالری خود را از دست داد و ناچار به صاحب بسیاری از اعضای دیوان
با جذب سران ایلی مختلف در کوشید شد. شاهزاده طهماسب میرزای صفوی، متکی 
، عالوه بر سرداری سببد. به همین کنساالری، قدرت خاندان صفوی را بازسازی  دیوان

با  2د.سپرقشون، منصب وکیل الدوله را به ترتیب به فتحعلی خان قاجار و نادرقلی افشار 
نوینی در  ۀطهماسب قلی خان وکیل الدوله، مرحلبه دست طهماسب دوم  برکناری شاه

                                                                                                                                        
از حسـین  » حاج محمدحسن شیرازی آشـتیانی وکیـل الدولـه   «در پژوهش  ای مشابه، به عنوان نمونه .1

قاجار اشاره شده اسـت   شاه نیناصرالد جزئی به عملکرد وکیل نامبرده در دورۀ صورت بهسعادت نوری 
بـا وجـود اشـاره بـه لقـب       تـاریخ کمبـریج  ی در ا مقالـه ). جان پری نیز در 207-208(سعادت نوری، 

ی نکرده اسـت.  ا اشارهی کریم خان زند و معانی لغوی آن، به موارد تاریخی منصب مذکور ایالرعا لیوک
)The Cambridge history of Iran, 7: 97(  

 خـان  یمحمدعلی خان،با توطئۀ قل یمرتضه مشابه: اولین وکیل الدولۀ شاهزاده طهماسب میرزا در تبریز، . نمون2
). شاه طهماسـب دوم افـزون بـر    63- 65/ 1به اتهام کوشش برای دستیابی به پادشاهی به قتل رسید (مروی،

ق، انتصاب  1142ن در سال که نمونۀ آ کرد یماعطای منصب وکیل الدوله، مقام وکالت شهرها را نیز واگذار 
  )122- 123محمدرضا وزیر جهرم به وکالت شهرهای بندرعباس و الر بود (فلور: 
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رفت. این امر موجب استقالل مقام وکالت از روند تحول منصب وکیل الدوله شکل گ
ساالری صفوی و تبدیل آن به نهادی مستقل از مقام سلطنت گردید.  پادشاه و دیوان

عالی جاه «نادرقلی افشار را  در فرمانی، ق1140الثانی سال  طهماسب دوم در جمادی شاه
  )94 مقامی، ئمخطاب کرد (قا» عمده االمرا العظام وکیل الدوله العالیه قورچی باشی

ساالران  طهماسب دوم بسیاری از معتمدان درباری و دیوان نادرقلی با برکناری شاه
بعضی از ؛ هوادار فرمانروای صفوی را عزل و بعد از ضبط اموال به خراسان تبعید کرد

و سایر مشاغل را به خویشاوندان و سرداران هوادار خود  کنار نهاد مناصب مانند وزارت را
طهماسب دوم را  ماسب قلی خان وکیل الدوله، عباس میرزا فرزند خردسال شاه. طهسپرد

با وجود  السلطنه خواند. نادرقلی و در حضور سرداران، خود را نایب برگزیدبه پادشاهی 
، مقام و منصب وکیل الدوله را برای خود حفظ کرد. برای مثال، هالسلطن کسب مقام نایب

مربوط به بازگرداندن مناطق ، ق1147شوال  26ه در طهماسب قلی خان در قرارداد گنج
و » والی عالی خراسان«خود با القابی مانند از همچنان ،اشغالی ایران از طرف روسیه

  )197 بهروز، ،رحیم قبادیانی،  مسلمانیان ؛90 (قزوینی، کرد یاد» شان وکیل عالی«
تا حدودی  طهماسب قلی خان بعد از دستیابی به مقام سلطنت، منصب وکیل را

ترین و وفادارترین سردار  دگرگون ساخت. در این دوره طهماسب خان وکیل الدوله بزرگ
قدرت  نمی توانست رفت. باوجود قدرت نادرشاه، طهماسب خان جالیر وی به شمار می

مهم اینجاست که منصب وکیل الدوله  ۀنکت داشته باشد،امانظامی مستقلی ـ  سیاسی
به دیوانیان سابق،  یاعتماد بیشاه بنا به دالیل سیاسی و همچنان تداوم یافت. نادر

و  نکردصورت کامل احیا  ویژه منصب مهم اعتمادالدوله را به االری صفوی بهسدیوان
بسیاری از وظایف منصب اعتمادالدوله را میان سرداران نظامی همچون ترجیح داد 

. در کندتقسیم  ،دزمان مسئولیت سیاسی و نظامی داشتن طهماسب خان جالیر که هم
فادارترین وشد که  صفوی به اشخاصی واگذار می دورۀاین دوره، منصب وکالت مانند 

را حتی  اشخاص مورد اعتماد و وفادار ،خودفرمانروای افشار و رفتند مقامات به شمار می
حکومت  دورۀ سرتاسررو، در  ازاین ؛1کرد  ترین مناصب نظامی و دیوانی تعیین می تا پایین

نخست . طهماسب بیگ شتدا  عهدهبررشاه، طهماسب خان جالیر این منصب را ناد

                                                                                                                                        
، شخصا بـر  دانست یمی صفونادرشاه به سبب سوءظنی که به دیوانیان داشت و آنان را هوادار خاندان  .1

  .)23(کالنتر فارس،  کرد یمآنان و امور مالی نظارت 
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وکیل بر مقام او را  ،ق نزد نادرقلی آمد1137در سال  و چون 1وکیل ایل جالیر بود
به طهماسب  خاصواگذاری این منصب  سپرد. یو تدبیر کارها به وگماشت خود  ۀالدول

طهماسب  ،در مواقع بحرانی :تگرفصورت خان جالیر بعد از ابراز و اثبات وفاداری وی 
بیشتر ایالت آنگاه که . برای مثال، یاری وی می شتافتندخان وکیل همراه ایل جالیر به 

خراسان ازجمله کردهای دره گز، ابیورد و خبوشان با ملک محمود یا ایالت ترکمن 
سیصد  با  سای ایل جالیر مانند طهماسب بیگ، محمدعلی بیگ و ترخانؤمتحد شدند، ر

  )31 استرآبادی، ؛47 /1 به نادرقلی وفادار ماندند (وزیری، یا چهارصد خانوار ایل جالیر
از منصب وکیل در ه ای گستردنحو با برکناری دیوانساالران صفوی، نادرشاه به 

سازمان نظامی، حکومتی و مالی خود استفاده کرد و بسیاری از وظایف مالی و نظامی را 
رغم اختیارات  سازمان قشون، علی بد. در باسپر لبا سپاهی بودندغابه وکیالن خود که 

شد تا  وسیع سرداران اعزامی نادرشاه، نایبی تحت عنوان وکیل همراه آنان گسیل می
بر  ـ نظامی ۀدر صورت مرگ یا عزل فرماند ـ عالوه بر همفکری و حفظ انسجام قشون

، برای تصرف ق1149شاه در سال اقدامات وی نیز نظارت داشته باشد. برای مثال، نادر
ی به سرداری پیرمحمدخان، وکالت اصلمس خان و همراهی لشکر منطقه بلوچستان،

  )658 /2 اعزام کرد (وزیری، 2امیر محبت و امیر دینار مکرانی
داشت، کوشش ترین و وفادارترین اشخاص  نادرشاه در انتخاب کاردان اینکه باوجود

از روی بعضی از وکیالن  :موفقیت نبود ه قرینوکیالن انتصابی وی هموار اعزام
کرده فرمانروای افشار که تحت عنوان وکیل، قدرت را قبضه جویی  قدرتو طلبی  منفعت
ۀ الدول ، وکیلبا لقب طهماسب قلی خان که نادرقلی د.کردنشورش علیه وی  بود،
حمزه  گماشت و حکمرانی شهر هرات بر را اللهیارخان، شد عباس سوم محسوب می شاه

همدست شدند پس از مدتی این دو  همه، این با 3.قرار دادرا وکیل وی  ییسلطان فوفلزا

                                                                                                                                        
کالت در سایر ایالت دورۀ سلطنت افشار نیـز وجـود داشـت و وکالـت ایـالت از      نمونه مشابه: منصب و .1

بـا وکالـت    زمـان  هـم طرف حکومت مرکزی در منابع این دوره فراوان ذکر شده است. بـرای نمونـه و   
طهماسب خان در ایل جالیر، محمدحسین خان زعفرانلو وکیـل ایـل چمشـگزک خراسـان محسـوب      

ه برای نظارت مستقیم بر ستون محوری قشون یعنی ایالت خراسـان  که حاکی از تمایل نادرشا شد یم
  .)1/60بود (مروی، 

نادرشاه، باباخان چاپشلو را به فرماندهی لشکری برای مواجهه با لشکریان عثمـانی اعـزام کـرد و     مثال .2
  )277/ 1شاهقلی بیگ قاجار و محمدرضا بیگ کپنک لو را وکیالن و نایبان وی قرار داد (مروی، 

  !های داخلی با موفقیت بیشـتری قـرین بـود. بـه ایـن      وفاداری وکیالن انتصابی برای حکومت ایالت  .3
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  )164 علیه طهماسب قلی خان شورش کردند (استرآبادی،و 
 گستردهدر کار خود استقالل عمل  سپاهی،تبار شغل و وکالی اعزامی به سبب 

حکومت می یالت بر اظر و نایب عنوان نا و به بودند بیگانهغالباً با محیط  و چون داشتند
این وضعیت،  .نشان نمی دادندمنافع اهالی بومی حفظ  بهنسبت چندانی  ۀعالق کردند،
و سرانجام شد  شان نسبت به اهالی میای به ظلم و ستم وکیالن اعزامی و وابستگانغالبًا 

ر بق، در حاکمیت چهارم سبحان وردی خان  1156انجامید. در سال  به شورش می
دستان، نادرشاه، محمدرضا بیگ گرجی وکیلش را با هزار سوار افغان و خراسانی به کر

، شورش بودند ۀآنجا فرستاد. بعد از چند سال، اهالی به سبب ظلم و ستم وکیل در آستان
با انتشار خبر قتل نادرشاه، سبحان وردی خان، محمدرضا بیگ گرجی را با پیشکش  اما

طرف خراسان گسیل داشت تا اهالی علیه او و  ت،شبانه بههزار تومان وجه نقد و ده خلع
ای وکیل مالیات دیوانی داشت  عده همچنین، ند. نادرشاهنکنشورش  وی نظامی ۀدست

فرستاد تا مالیات مناطق مذکور را ارزیابی  که همراه اعزام قشون، به مناطق متصرفی می
بیگ هراتی، وکیل مالیات وردی  ق، هللا 1156ند. برای نمونه، در سال کنو دریافت 

 کردستانی، (مردوخ 1خان قبچاق کشته شد هللا در نبرد با عصمت که بود، دیوانی نادرشاه
  )994 /3 مروی، ؛123

سرداران مختلف  ،جانشینی نادرشاه و نبرد بر سر  جنگ کوتاه و پرآشوب دورۀدر 
ها و  ، توطئهها گردان اصلی تمامی شورش صحنه ،نیروهای ایلی رخراسانی با اتکا ب

خود را به  ۀتحت سلط ۀشد شاهزاد سرداری موفق میوقتی نبردهای گوناگون بودند. 
ویژه وکالت دولت را به خود اختصاص  حکومتی و به ۀمناصب عمد،پادشاهی برساند

و بدین ترتیب،  شد سایر سرداران قشون می ۀداد. همین امر موجب دشمنی و توطئ می
نادرشاه برای جلوگیری  ۀزاد علیشاه برادر .گرفت شکل میشورش و نبرد با قدرت حاکم 

رو، سهراب بیگ  ها متکی بود؛ ازاین نظامی گرجی ۀطلبی سرداران افشار به دست از قدرت
اختیارات وی بسیار  ۀگرجی به منصب وکیل الدوله و سپهساالری قشون ارتقا یافت. دامن

نتصاب تنفر فرماندهان قزلباش شد. این ا وسیع بود و شامل امور کشوری و لشکری می
                                                                                                                                        

شدند. از مـوارد   سبب که مقامات مذکور، محافظ منافع سیاسی ـ مالی حکومت افشار محسوب می  "
ق، با عزل موقت سبحان وردی خان حـاکم کردسـتان، مصـطفی     1156متعدد آنکه، نادرشاه در سال 

  )121که وکالت وی بر عهده نظرعلی بیک بود (مردوخ کردستانی،  ن برادرش را حاکم کرد، درحالیخا
ی خان جالیر را وکیل مالیات دیوانی نادرشاه خطاب طهماسبقل، زبده التواریخمستوفی نویسنده کتاب  .1

  .)161کرده است (مستوفی، 
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جمله عوامل حمایت سرداران مذکور از  از در پی آورد وخراسانی را  ۀویژه دست به
مشورت حسنعلی بیک معیرالممالک،  ابرادر علیشاه گردید. فرمانروای افشار ب خان ابراهیم

خان وی  ولی ابراهیم ،سهراب خان وکیل الدوله را برای آوردن برادرش به اصفهان فرستاد
  .)24 گلستانه،( 1را به قتل رسانید

با افزایش اقتدار وکیالن، شاهرخ شاه در ابتدای سلطنت، منصب وکیل الدوله را 
بتواند برای مقابله با سرداران مختلف خراسانی قدرت خویش را حفظ و از تا  ،منسوخ کرد

ر برای مقابله با میر وجود، فرمانروای افشا این توطئۀ سایر سرداران مدعی جلوگیری کند. با
سید محمد متولی، نوادۀ دختری شاه سلطان حسین صفوی،تصمیم گرفت با وعدۀ اعطای 
وکالت مطلق دولت به بهبودخان اتکی سردار خود، وی را به قتل میر سید محمد تحریک 

ای را نپذیرفت. مخالفت بهبودخان سردار شاید به این  ولی سردار مذکور چنین معامله کند،
بود که نمی خواست با سایر سرداران خراسانی درگیر شود؛ چنانکه سال بعد یوسفعلی سبب 

و خود را  خان، با عزل شاه سلیمان دوم، شاهرخ میرزا را دوباره به سلطنت برداشت
الدوله خواند. یوسفعلی خان در مقابله با امیرعلم خان خزیمه، وکیل الدولۀ شاه سلیمان  وکیل
  ).57 و 41(همان،  2هد گریختناچار از شهر مش دوم،

الدوله،  افزون بر منصب وکیل در دورۀ جانشینی نیز همانند دورۀ سلطنت نادرشاه افشار،
ی مثال، محراب مراتب سپاهی و اداری حکومت تداوم یافت. برا  تعدد مقام وکیل در سلسله

ا محمدتقی که میرز صورتی عرب و محمدخان وکیل ایل بیات بودند؛ در خان فدوی وکیل ایل
(هاشم میرزا،  فرمان ابراهیم شاه افشار، وکیل الدولۀ ایالت کرمانشاه بود خان گلستانه به

  )31؛ گلستانه، 108- 109
                                                                                                                                        

ولوی افشار به منصـب وکیـل الدولـه انتخـاب     خان به مقام سلطنت، سلیم خان قوت با دستیابی ابراهیم .1
های متوالی ابراهیم شاه از شاهرخ شاه، وی نزد سلیم خان قوتولوی افشار که وکیل  شد. بعد از شکست

اش بود، رو به سوی قلعۀ قراقان قزوین نهاد،ولی وکیل الدوله که دلیلـی بـرای حمایـت از شـاه      الدوله
رخ شـاه، کـور کـرد و در بـین راه مشـهد بـه قتـل رسـاند         فرمان شاه شکست خورده نداشت، او را به

  )102و  31 (گلستانه،
کوشید تا قدرت سرداران خراسـانی را کـاهش دهـد، ولـی چـون منبـع قـدرت         شاه سلیمان دوم می .2

ویـژه امیـر علـم خـان      بخش خود بـه  مستقلی در اختیار نداشت، بعد از مدتی،با همکاری سرداران تاج
. فرمانروا از این جهت که امیر علم خان وکیل الدوله بی سبب شاهرخ را کـور  خزیمه وکیل الدوله شد

طور موقت  کرده است و او در صدد احیای اختیارات شاهی بود، وی را برکنار کرد و وکالت دولت را به
به شرف خان فرزند امیر اصالن خان قرقلو سپرد. هرچند که بعـد از یـک هفتـه، شـاه سـلیمان دوم،      

  .)52 و 46ابقا کرد (همان،   زول را در پست قبلیسرداران مع
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  خان زند منصب وکیل الدوله در دورۀ حکومت کریم
  خان الف) منصب وکیل الدوله کریم

 ۀلطنت در نیمباوجود انحطاط فرمانروایی افشار، منصب وکیل الدوله در میان مدعیان س
علی مردان خان  ،دومین بار چونزند  خان یافت. کریم ادامهغربی کشور همچنان 

 شاه خواند. ۀخود را وکیل الدول ،بختیاری، وکیل الدوله شاه اسماعیل سوم را شکست داد
رساند. بمتنوع موفق شد مقام وکالت دولت را به اوج قدرت  های خان با شیوه کریم
خان زند محسوب  غ ترویج مشروعیت برای کریممبلّ را می توان زندیه دورۀن امورخ

محمدصادق موسوی  ،اند. برای نمونه کردهیاد خان با القاب شاهانه  کریماز  داشت. آنها
در وصف  ،خود خمسهخسرو و شیرین از  ۀنامی اصفهانی در خطبه و دیباچه منظوم

». دور دولتش بادا مخلدوکیل قائم آل محمد که : «نوشته استمقام وکالت خان زند
حضرت «خان را  و برحسب مورد، بارها کریم تاریخ گیتی گشادر متن  موسوی نامی

  .)94 و 8 مقدمه اصفهانی، موسوی( 1است خوانده» وکیل
عنوان وکیل الدوله، جلب  به خان زند از منابع مشروعیت بخش دیگر قدرت کریم

ویژه در  ها و عمران شهری به تمانرضایت اهالی شهرها و مناطق مختلف با احداث ساخ
در  یهای عموم احداث ساختمان ۀپایتختش شیراز بود. برای مثال، ویلیام فرانکلین دربار

آن احداث کرد. مساجد  ۀخان چند قصر در شیراز و حوم : کریمۀ خود نوشته استسفرنام
اطراف  ینواحها شیراز را به دیگر  و بقاع متبرکه را تعمیر و مرمت و با ایجاد شاهراه

اتخاذ  یو همچنین ترتیب یمخروبه را دوباره بازساز یمرتبط نمود. وکیل کاروانسراها
 و  کرد تا تمام تجار و بازرگانان و مسافرین در قلمرو وی بتوانند آزادانه فعالیت و رفت

  )97 ،ی(کروسینسک 2آمد نمایند
عمل  ۀبه شیو بیشتر از آنکه متکی،مین امنیتأخان برای ت حکومتی کریم ۀشیو

خان  نادرشاه افشار شبیه بود. نادرشاه و کریم ۀبه شیو ،صفوی باشد دورۀدیوانساالری 
 بنابراین،دانستند؛  آنان را هوادار دودمان صفوی میبدگمان بودند و  زند، به دیوانساالران

به جابجایی، جدایی و سرکوب ایالت یا  ،االری متمرکز و گستردهسجای برقراری دیوان به
                                                                                                                                        

کـرده اسـت    خطـاب » بنـدگان وکیـل  « و» خاقان وکیـل «زند را  خان میکرمحمد کالنتر نیز میرزا مثال. 1
  .)47و  45(کالنتر فارس، 

ی صنعتی، تجاری و کشاورزی ها تیفعالزند،  خان میکربنا بر گزارش اسقف کارملیت اصفهان در دورۀ  .2
  .)122ها از ایران،  رونق یافت (گزارش کارملیتر دوباره در کشو
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کردند.  نگهداری فرزندان و زنان بزرگان ایالت و حکام ایاالت در دربار خود اقدام می
 خان در نگهداری فرزندان و زنان امرای مختلف در دربار کریم ۀدربار ،کارستن نیبور

های مختلف کشور مسلط  محض اینکه بر ایالت به خان کریم ۀ خود نوشته است:سفرنام
راندند،  یست را به ارث برده بودند و یا مستقال حکومت مشد، بزرگان قبایل را که ریا

او باشند. منظور  ینظام ینمایند یا در خدمت نیرو یواداشت که در شهر شیراز زندگ
وکیل این بود که تمام این اربابان کوچک را تحت نظارت خودش داشته باشد تا  یاصل

  .)46 وجود نیاید (نیبور، هرگز هوس شورش در آنها به
اعزام وکیل به نیابت حکمرانان حکومت مرکزی در زندیه، سنت مرسوم  دورۀدر 

خان زند برای نظارت بر  ایاالت مختلف همچنان تداوم یافت. در این خصوص، کریم
عنوان  بهتر امور، اشخاص کاردان و باتجربه را به ۀعملکرد حاکم و همچنین برای ادار

رمانروای زند، میرزا طاهر چهارمحالی االصل ف کرد. برای مثال، وکیل انتخاب و اعزام می
 ،د. از موارد دیگرفرستاخان به کوه گیلویه   عنوان وکیل و نایب هیبت هللا را به یاصفهان

محمد رشید بیگ، به وکالت ایالت اردالن (کردستان) بود  ،انتصاب یکی از مقامات
  .)530 غفاری، ؛94 اصفهانی، (موسوی

  
  خان زند ریمالرعایایی ک منصب وکیل) ب
قدرت سیاسی در قالب جابجایی و چند پارگی ایالت، انتصاب  ۀخان با توزیع چندبار کریم

وکیالن برای ایاالت و جلب حمایت مردم با عمران و آبادانی، توانست با برگزیدن عنوان 
جای منبع مشروعیت بخش  را به خویش الرعایا تمامی مشروعیت نظری فرمانروایی وکیل

خان  الرعایا ابداع کریم د. عنوان وکیلکنفوی، از عموم اهالی مملکت دریافت پادشاهان ص
برده   این منصب نامبارها از افشاریه  منابع و مآخذ دورۀدر  و مالحظه شد که زند نبود

هبری اهالی شهرها را در برابر حکومت اشده است. متصدی منصب مذکور، نمایندگی و ر
برای این را کدخدای محالت یا اصناف  معموالًاکم حدار بود.  محلی یا مرکزی عهده
ق، نادرشاه، قاسم خان قاجار را 1158در سال  وقتی . برای نمونه،کرد منصب انتخاب می

، جملهآن  از برگزید،وی وکیالن چندی را برای امور مالیاتی شهر  گماشت،شوشتر بر 
یات شوشتر، برادرش قاسم خان افشار، محمدبیگ را وکیل مال .الرعایای شوشتر وکیل

 . درکردالرعایای شوشتر  عباس قلی خان را وکیل مالیات حویزه و حاجی معصوم را وکیل
حاجی محمد و  و دادند کدخدایان شهر را تشکیل می ۀمجموع، حاجیان شوشتر، طبق
  .)95 و 90 ،یشدند (جزائر قلمداد می حاجی محسن از این زمره
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نمایندگی مردم، وظایف حکومتی مرتبط با شغل الرعایا عالوه بر  حاجی معصوم وکیل
دار بود. وقتی طهماسب قلی خان وکیل  ویژه دریافت مالیات از اهالی را عهده خود به

الرعایا  حاجی معصوم خان وکیل ۀدر خان ،ها به شوشتر آمد الدوله بعد از شکست افغان
حاجی  جمله سکونت گزید. طهماسب قلی خان برای تعمیر سد شوشتر حاجیان شهر از

شد به  الرعایا را که از کدخدایان شوشتر محسوب می معصوم بن حاجی تقی قالس وکیل
 مور کرد (همان،أوصول مبلغ هزار و چهارصد و هفتاد تومان از نواحی فیلی و کاشان م

که در  طوری به،داشت بسیاراقدامات عمرانی مذکور برای حکومت و اهالی منفعت  .)88
  مضاعفی از اراضی زیر کشت حاصل شد.سال بعد، محصوالت 

الرعایا حفظ  وکیل زندیه نیز سنت واگذاری نمایندگی اهالی به منصب دورۀدر 
؛ چنانکه، می سپربه یکی از بزرگان معتبر شهر  حاکم جدید ایالترا گردید. مقام مذکور 
 هنگام واگذاری مشاغلی همچون وزارت و کالنتری، آقا محسن یزد حاکم محمدتقی خان

ازجمله  دورهالرعایا، در این  آقا محسن وکیل .کرد  الرعایای شهر را متصدی منصب وکیل
ای  نظامی منطقه، نقش برجستهـ  های سیاسی بزرگانی بود که در جریان کشاکش

علیه  یوی با همدستی میر رفیع خان عرب عامر ق،1166 داشت. برای نمونه، درسال
میر رفیع خان عرب  ۀروز 45ه به حکومت ک کردمحمدتقی خان حاکم یزد لشکرکشی 

  )388 و 309 ،یگردید (نائین منجر یعامر
خان وکیل الدوله برای  الرعایا و کوشش کریم با توجه به سوابق مذکور دربارۀ منصب وکیل

وی وکالت خود را از نمایندگی پادشاه صفوی به اهالی کشور تغییر داد  جابجایی مشروعیت،
قدرت فرمانروایان صفوی متوجه وی نشود. گاسپار دروویل که در  تا ادعایی مبنی بر غصب

خان را در کنار نیک  الرعایای کریم کرد، لقب وکیل اوایل دورۀ قاجاریه از ایران دیدن می
خان با  رفتاری و عدالت وی توصیف کرده است. دروویل در سفرنامۀ خود نوشته است: کریم

با اعتدال و  یوب سپاهیان را به تسخیر درآورد. وظاهر موقر، قدرت طبع و شجاعت ذاتی، قل
الرعایا)  تجمل وکیل (وکیل یوتخت ایران را با اسم ساده و ب سال که تاج یدر مدت س یبردبار

  )23  نمود (دروویل، یها ایستادگ در اختیار داشت در برابر طوفان
اعیل سوم به خان زند توانست با تبعید شاه اسم الرعایا، کریم با انتخاب لقب وکیل

وکالت را  ،پادشاه صفوی را از ذهن مردم بزداید و برای نخستین بارۀ خاطر ،آباده ۀمنطق
خان سایر وابستگان فرمانروای  د. کریمکنبه منصبی مستقل از مقام سلطنت تبدیل 

احمد میرزا،  اقدام نکنند: گرچهصفوی را نیز تحت نظر داشت تا علیه حکومت زندیه 
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ولی  ،برد یاز وکیل در اصفهان به سر م یمکف ییل سوم با دریافت حقوقبرادر شاه اسماع
 ۀالرعایا را در هم شد. فرمانروای زند منصب وکیل یمنصب حکومتی به وی سپرده نم

 الرعایایی قام وکیلم موجب تثبیتو این امر،شهرهای کشور رواج داد و اهمیت بخشید 
الرعایا، به بزرگان  وکیل خان شخص کریمجمله مناصبی که  خان زند شد؛ چنانکه از کریم
خان عالوه بر  در این رابطه، کریم .الرعایایی اهالی بود کرد، منصب وکیل اعطا می شهرها

و   ، محصص، کالنتر، نقیب، محتسبیشامل وزیر، مستوف ،تعیین حاکم، هفت عامل
 ؛207 نیبور،که از نظر دریافت حقوق یکسان بودند ( برگزید رای شهرها بالرعایا  وکیل
  .)320 الحکما، رستم
  
  نتیجه

الدوله در سقوط نهایی قدرت خاندان صفوی، تضعیف دیوانساالری صفوی  نقش منصب وکیل
و واگذاری قدرت آنان به سران ایلی کشور قابل توجه بود. احیای نهاد وکالت که معنای 

باری با اختیارات منصبی در لغوی و اصطالح آن به مفهوم واگذاری قدرت پادشاه به صاحب
نظامی و سیاسی بسیار بود، در واقع موجب سلب اختیارات فرمانروا گردید. سلب اختیارات و 
انزوای پادشاه موجب شد که مردم به حضور وکیل نیرومند خوبگیرند و شاهزادۀ صفوی بی 
هیچ اختیاری، در دربار خویش تحت نظارت قرار داشت. چنین نهادی در بلندمدت موجب 

  شاهزادگان صفوی از عرصۀ قدرت سیاسی کشور گردید.حذف 
مدعیان  ۀولی با غلب ،اندک بود از ایشان پشتیبانی ایلی و وکیالن اولیهقدرت 

در آغاز چنانکه مضاعف یافت. وکالت در ی نیرومندتر، منصب وکیل الدوله نیز اهمیت
تدریج  ی بهول ،نظامی داشت ۀد، بیشتر جنبش نادر مالحظه می  قدرتافزایش مراحل 

برای جلوگیری از سلب می کوشیدند ابعاد سیاسی نیز یافت. شاهزادگان صفوی همواره 
وجود، اقدامات آنان به سبب  وکیالن نیرومند برهانند. بااین ۀاختیارات، خود را از سلط

 ،نظامی نشدـ  قدرت سیاسی ۀتنها موجب تعادل موازن فقدان قدرت نظامی مستقل نه
 صفوی ۀو شاهزادرفت  از میدان به در میتر  کوچک به بار آورد: سپاهنتیج برعکس بلکه 

 ی برایکه طبعا موجبات استقالل عمل بیشترتر بپیوندد،  سپاه بزرگبه  ناچار بود
  آورد. صفوی را فراهم می ۀنظامی شاهزادـ  تر سیاسی جدید و وابستگی کامل ۀالدول وکیل

و وابستگی طبقات را قبضه می کردند تمامی اختیارات فرمانروا ها  وکیل الدوله
ویژه قشون ایلی از  گوناگون جامعه به آنان، در ابتدا موجب هواداری قشرهایی از جامعه به
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ها  کیل الدولهو و گردید. تمامی وکیالن مذکور خاستگاه ایلی و نظامی داشتندمی آنان 
برای حفظ های متفرقه جنگجو  نظامی ایالت و دستهـ  با پشتوانه حمایت سیاسی

وفاداری آنان و هم به خاطر بدبینی به اهالی شهرها که تحت نفوذ و سلطۀ دیوانساالران 
صفوی بودند، دست به چپاول شهرها گشودند. سرداران ایلی برای حفظ و بسط سلطۀ 
خویش، ساختار دیوانساالری موجود را تغییر دادند؛ مثال مقامات دیوانی را کنار زدند و 

ها دربارۀ تمامی مناصب  رسپردگان خود را به کار گماشتند. وکیل الدولهخویشاوندان و س
سپاهی و دیوانی، مقام وکیل را گسترش دادند تا آنان را وامدار قدرت خویش کنند. افزون بر 

الرعایا نیز توجه شد.  خان زند به منصب قدیمی وکیل این تحوالت، در دورۀ فرمانروایی کریم
الرعایا در چارچوب  وکیل الدوله با استفاده از منصب قدیمی وکیلخان  در این میان، کریم

جلب حمایت اهالی شهرها با ترویج عدالت، عمران و آبادانی توانست منصب وکالت را به 
  نهادی کامال مستقل از مشروعیت فرمانروایان صفوی تبدیل کند.
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