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چکیده
زمان روی کارآمدن قاجارها ،هيچگونه سيستم ارتباطی منظمی در کشور وجود نداشتت کشتور از
یک دوره نسبتاً طوالنی جنگ و کشمکش نيروهای سياسی برای دست یابی به قدرت ،آستيب جتدی
دید بود و بسياری از زیرساختهای ارتباطی شبکه حمل و نقل ،خصوصاً چاپارخانه ها نابود شتده بتود
در زمان نادرشاه ،حتی سربازان شاغل در این مراکز به ميدانهای جنتگ فراخوانتده شتده بودنتد در
نتيجه هيچ سازمان رسمی جهت فرستادن اطالعات از یک بخش به بخش دیگر از کشور ،حتتی بتين
واليان و دولت مرکزی وجود نداشت اصالحات عميق دامنه دار و وسيعی در خطوط ارتبتاطی و شتبکه
حمل و نقل در دوره پهلوی ایجاد و راههای شوسه ساخته شد بنتابراین ستاختمان پستت مرکتزی در
تهران و برخی از نواحی شهری بزرگ ساخته شد هدف پژوهش حاضر ،بررسی روند چگتونگی شتکل
گيری و گسترش نهاد نوین پست در دوره قاجار و پهلوی اول بود روش این پژوهش ،تاریخی از نتو
تحليلی بود که بر پایه مطالعات و بررسیهای کتابخانه ای و اسناد آرشيوی استت گتردآوری داده هتا
پس از نقد و بررسی مورد تفسير و تحقيق قرار گرفت
کلیدواژه ها :چاپار ،پست ،دوره قاجار ،دوره پهلوی
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مقدمه
در دوره قاجار ،سيستم ارتباطی منسجمی در کشور وجود نداشت جنگ با روسيه در آذربایجتان و
قفقاز و نياز به ارتباط سریع منظم و دائمی با مناطق جنگی در این مناطق ،سبب شد تا اقداماتی جهت
بهبود خطوط ارتباطی و تسهيل ارسال مراسالت به جهت سياسی و نظتامی توست عبتام ميترزا بته
عمل آید اقدام مهم بعدی برای توسعه سيستم چاپارخانه ها توس اميرکبير و همزمان با سایر اقدامات
اصالحی وی صورت گرفت اصلی ترین ویژگی که توس اميرکبير به این سازمان افزوده شد ،این بود
که این سازمان قدیمی که همواره در خدمت خبرگيری و خبررستانی بترای دولتهتا و حکومتهتا عمتل
میکرد به عنوان یک سازمان عمومی درآمد که به عموم مردم نيتز ارائته ختدمت متینمتود کتابچته
دستورالعملی نيز برای چاپارچی ها و مسافران نوشت و در واقع نخستين قانون مدون پستتی را تتدوین
کرد قدم بعدی در سير تحول پست همزمان با صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر برداشته شتد در
واقع تشکيالت پست نوین در ایران ،حاصل تفکرات و اقدامات دوتن از دولتت متردان اصتالل طلتب
عصر ناصری (ميرزا حسين خان سپهساالر صدر اعظم ایران در فاصله ستالهای 9211ق تتا 9215ق و
ميرزا علی خان امين الدوله رئيس چاپارخانههای ممالک محروسه ایران) بوده است ميرزا حسين خان
دور دیگری از نوسازی سازمان دولت را در برنامتههای اصتالحی ختود آغتاز کترد بعتد از ستفر اول
ناصرالدین شاه به اروپا در سال 9215ق یک مدیر پست از کشور اتریش برای انتظام بخشيدن به امور
چاپارخانه ها استخدام شد واژه پست به تدریج از این دوره به بعد در ستازمان اداری کشتور وارد شتد
گام بعدی در سير تحول پست با دولت پهلوی اول شرو شد زمانی که بنيتان ایتران متدرن گذاشتته
شد راههای شوسه ساخته شد شبکه حمل و نقل ریلی شمال و جنوب کشور را به هتم متصتل کترد،
حتی در مقطع کوتاهی پست هوائی با همکاری شرکت هواپيمتائی یتونکرم آلمتانف خطتوط هتوائی
پستی داخلی و خارجی راه انداخت و با ورود اتومبيل و وسایل نقليه ،موتوری انقالبی در سرعت انتقتال
مراسالت و محموالت پستی بوجود آمد ساختمان پست مرکزی در تهران و برخی از نتواحی شتهری
بزرگ ساخته

شد 9

تاریخچه چاپارخانه و پست
یکی از قدیمی ترین اسناد پستی دنيا ،یک ورق پاپيروم مربوط به سال  211ق م مستي استت
که در ناحيه هيبه مصر پيدا شده و متضمن اطالعاتی درباره طرز عمل و سازمان و تشکيالت پيکتی و
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نامه رسانی در مصر قدیم میباشد ضمن این سند ،یک مامور پست مصری در مورد ارسال نامته هتا،
تعداد پيک ها ،راههای ساخته شده نو مرسوالت و نام گيرندگان آنها که بيشتر فرعون مصتر و وزیتر
دارایی او هستند ،اطالعاتی داده است با خواندن این سند روشن میشتود کته پستت و پيکهتای آن
دوران فق در خدمت فراعنه و حکام مصر بوده و موسستات و افتراد متردم از آن استتفاده نکردهانتد
قدیمی ترین سرویس پست رله (ایستگاهی) جهان (تحویل نامه یا مرسوله از شخصی به شخص دیگر
و ادامه عمل تا رسيدن به مقصد نهائی) توس کورش هخامنشی پادشاه پارم (ایتران) در ستال 135
ق م ایجاد گردید هرودت مورخ یونان باستان از ( 521تا  515ق م) در کتابهای تاریخی ختود شترل
مفصل و واضحی از این سيستم بيان میدارد که هيچ روشی سریعتر از طریق ارسال پيام ها که توس
پارسيان کشف شده بود ،وجود نداشت و آن بدین صورت بود که پارسيان ایستتگاههای مختلفتی را در
نظر گرفته و در آن افراد سوارکار با اسب منتظر رسيدن پيام

بودند 2

اولين پيک وارده ،پيام و بسته ها را تحویل دومين نفتر ميتداد کته او نيتز بطریتق اولتی تحویتل
سوارکار مينمود و کار ادامه مییافت تا اینکه پيام ها به مقصد ميرسيدند و در زبان پارسی باستان ایتن
روند تکرار یا ریل ها به عنوان انکاریون شناخته میشد این روند در طول تاریخ ایتران در هتر دوره از
سلسلههای پادشاهی ادامه یافت و در بعضی از مواقع بهتر و در پارهای از زمان دچار رکود شد و پست
را نداشتند تا اینکه اميرکبير در سالهای اول صدارت ختود همتواره بتا ستایر اصتالحاتی کته در همته
زمينههای سياسی ،اجتماعی ،مالی و قضایی مملکت بعمل آورد چون یک سوم اخبار ایاالت و والیات
اهميت بسيار قائل بود برای ایجاد پست و چاپارخانه نيز دستوراتی صادر کرد و به ایتن ترتيتب ایجتاد
پست منظم برای عموم و وضع مقررات قانونی برای آنها سایر اصالحاتی کته بترای اولتين مرتبته در
ایران صورت میگرفت در سال  9215ناصر الدین شاه همراه جمعی راهی اروپا شتدند و او در کشتور
اطریش از پادشاه وقت آن کشور درخواست منتشتر بترای اداره امتور پستت نمتود و شخصتی کته از
کارمندان عالی رتبه کشور بود بنام گوستاو ریدر برای پایه ریزی پست جدیتد ایتران انتختاب و اعتزام
گردید و نظام نامه ای برای پست ایران تهيه نموده و جهت الحاق ایتران بته اتحادیته جهتانی پستت
کوشش زیادی نمود و باالخره بعد از مکاتبات بسيار ایران در سال  9177ميالدی به عضویت اتحادیته
پستی پذیرفته

شد 3
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چاپارخانه و پست در دوره قاجار
برای انتقال نامه هایی که باید از یک قسمت به قسمت دیگر کشور ارسال شتوند ،از اعتزام یتک
چاپار یا فرستادن یک سوارکار یا یک پيک پياده که قاصد ناميده میشتود استتفاده متینمودنتد ایتن
چاپارها میتوانستند در مدت ده روز فاصله بين تهران و بوشهر را که به گفته نویسنده ،هفتصتد مایتل
مسافت داشته را طی کنند و نيز ریاست چاپارخانه به عهده شخصی بتود کته چاپتارچی باشتی ناميتده
میشد با وجود فقدان ایستگاهها و چاپارخانههای بين راهی ،امنيت نسبی در برختی از راه هتا برقترار
بود اداره چاپارخانه با دولت بود که بودجه این نهاد را از طریتق نقتدی یتا جنستی تتامين متینمتود
چاپارخانه ها در مسيرهای ارتباطی معين به اجاره داده میشد شيوه کار چاپارخانه در این دوره به ایتن
شکل بود که در چنين اوقاتی بسته نامه ها را به یک غالم یا نوکر قابل اعتماد میسپردند و با چاپاری
یا همان پست گسيل میکنند  5چاپارخانه ،صرفاً یک نهاد دولتی بود و از ارائه خدمت به مردم اجتنتاب
میکرد و اشخاصی که برای همان مسير نامه دارند از این فرصت سود میجویند و پاداش ناچيزی بته
قاصد میپردازند و او هم مسئوليت رساندن نامه هایشان را به عهده

میگيرد 1

راهها و خطوط ارتباطی در ایران ،عصر قاجار شرای سخت و نابسامانی داشتت اکرتر ستياحان و
جهانگردان اروپائی که تا نيمه قرن سيزدهم به ایران آمده اند نيز به فقدان شتاهراه و جتاده ختوب در
ایران اشاره نموده و از بدی و ناهمواری آن گله و شکایت کردهاند حتی تا اواخر سلطنت فتحعلی شتاه
که اوضا سياسی به نسبت ثبات و نظم به خود گرفته بود نيز شبکه ارتباطی کشور چندان تغيير نکرده
بود در دوره محمدشاه نيز وضعيت کماکان به مانند سابق بود  9شاید یکی از دالیتل ایتن امتر فقتدان
یک اقتصاد و تجارت پویا به دليل بحرانهای سياسی دهههای منتهی به تشکيل دولت قاجار بود
در دوره فترت سقوط صفویان تا روی کتار آمتدن دولتت قاجتار و تربيتت ایتن حکومتت در دوره
فتحعلی شاه به راهها و خطوط ارتباطی ،آسيبهای بسيار جدی وارد شد چاپارخانه ها نيز گویا در دوره
نادرشاه به علت فراخوانی کارکنان آن ،برای لشکرکشی به هندوستتان تقریبتا نتابود شتدند در اوایتل
شکل گيری دولت قاجار نيز اهميت چندانی به بازسازی و ترميم شبکه راهها داده نمی شد  7این بتی
توجهی تا سالها بعد و تا اواخر قرن سيزدهم نيز ادامه

داشت 1

یکی از دالیل بی توجهی ایرانيها به راه سازی ،عتالوه بتر فقتدان بودجته دولتتی و نبتود توجيته
اقتصادی ،مسائل نظامی و امنيتی ناشی از موقعيت سوق الجيشی ایران و اثرات روانی آن بر نخبگتان
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سياسی دولت قاجار بوده است نابسامانيها و بحرانهای دهههای قبل از شکل گيتری حکومتت قاجتار
زیرساختهای اقتصادی و تجاری کشور را نابود و فعاليتهای تجاری و اقتصادی را سخت دچتار رکتود
کرده و به ایجاد جوامع اقتصادی خودگردان و خودمحور کمک کرده بود درکنار ایتن عوامتل ستاخت
دولت قاجار و نحوه توزیع قدرت سياسی و واگذاری حکومتهتای ایتاالت و والیتات نيتز از متغيرهتای
تاثيرگذار در آنچه که میتوان آن را فقر ارتباطی ناميد ،به شمار

میآمد 1

یکی از پيامدهای مهم این انزواگزینی ،مراکز مسکونی روستایی از نتواحی اطتراف ختودگردان و
خودمحور شدن اقتصادی این جوامع روستایی بود 95یکی از علل اصلی و مهم این پدیده دوری گزینی
از خطوط ارتباطی روشی بود که دولت قاجاری برای اداره امور برگزیده بود ،نحتوه واگتذاری حکومتت
ایاالت و والیات به شاهزادگان و سایر امرا و بزرگان از یک سو و شيوه اداره امور اداری والیات تحت
حاکميت این سرکردگان از سوی دیگر از عوامل گسترش فساد و تباهی اقتصاد کشور بود همه عوامل
ذکر شده به نوعی از موانع ساختاری عمده ای بودند که باعت شتده بتود خطتوط ارتبتاطی و شتبکه
چاپارخانه ها حداقل در نيمه اول قرن ستيزدهم همچتون ستایر ارکتان و زیرستاختهای دولتت قاجتار
وضعيتی نامناسب داشته باشد

99

اصالحات امیرکبیر درخصوص چاپارخانه ها
اميرکبير در مدت چهار سال مأموریت سياسی استانبول که برای تحدیتد حتدود مترزی ایتران و
عرمانی به سال 9211ق صورت گرفت ،عالوه بر مأموریت اصلی خود در سيستم اداری این دولت نيتز
دست به تحقيق زد و همچنين به دستور وی کتابی بنتام جهتان نمتای جدیتد در احتوال جغرافيتائی،
تاریخی ،سياسی و اقتصادی جهان تاليف شد مطالب این کتاب چنانکه آدميت متینویستد :روی هتم
رفته یکدست تدوین شده و در خصوص هر مملکت اطالعات درستی ذکر گردید بخصتوص احصتائيه
جمعيت ،مصنوعات ،منسوجات ،واردات و صادرات ،نظام لشکری بحری ،مدرسه ،کتابخانته ،دارالشتفا ،
موزه ،تماشاخانه ،مجمع صنایع ،باسمه خانه ،نقاشخانه ،بانک ،پوست خانه و کاغذ اخبار

دارد 92

اميرکبير در 22ذیقعده 9295ه ق بته صتدارت رستيد و اصتالحات در حتوزه چاپارخانته هتا را در
9297ه ق شرو کرد اصالحات اميرکبير در نظام چاپاری هم شامل ایجاد و ساخت چاپارخانه ها و هم
وضع قوانين و مقررات در قالب کتابچه بود اما مهمترین دستاوردی که اقدامات اميرکبيتر داشتت ایتن
بود که چاپارخانه را از حالت دولتی صرف خارج کرده و جنبه عمومی به آن بخشيد یعنی چاپارخانته را
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ملزم کرد که به مردم عادی از تجار و سپاهی و رعيت نيز خدمات ارائته دهتد اميرکبيتر همزمتان بتا
ساخت چاپارخانه ها در صفر 9297ه ق کتابچه ی دستورالعملی هم برای چاپتارچی باشتی و متترددین
نوشته قوانين و مقررات ارسال مراسالت و حمل و نقل مسافر را برای آگاهی عمومی به حکام ایتاالت
و والیات فرستاد این نخستين قتانون متدون پستتی کتابچته ی تشتخيص منتازل و فرستخ ممالتک
محروسه که چاپارخانه بسته میشود خوانده میشد

93

اوضاع عمومی چاپارخانه ها از امیرکبیرتا میرزا حسین خان سپهساالر
در فاصله زمانی بين عزل اميرکبير از صدارت در ستال 9291ق تتا انتصتاب ميترزا حستين ختان
سپهساالر به مقام صدر اعظمی به سال 9211ق که ساختار سازمانی پست نوین شکل گرفت نزدیتک
به بيست سال طول کشيد درطی این دوره زمانی دو گام اساسی در جهت حرکت به سوی نظام پستی
جدید برداشته شد نخست اینکه در جمادی الرانی 9279ق برامتور مربتوط بته چاپارخانته هتا کتابچته
دیگری مشتمل بر قوانين و دستورالعملهای جدید چاپارخانه تدوین و برای اجرا ابالغ شد از مهمترین
عناصر این مجموعه قوانين و مقررات لزوم صدور قبض رسيد دریافت امانتات پستتی از ستوی نایتب
چاپارخانه بود و دیگر اینکه به امير نظام گروسی وزیر مختار ایران در پاریس دستورداده شد کته بترای
تهيه و چاپ تمبر پست مناسب با طرفهای اروپائی گفتگو کند ماحصل ایتن اقتدام رایتج شتدن تمبتر
پست در جمادی الرانی  9211ق در چاپارخانههای ایران بود هرچند اقدام جدی برای الصاق تمبتر بته
مرسوالت و محموالت از سال 9211ق و با انتصاب ميرزا علی خان امين حضور به ریاست چاپارخانته
ها معمول شد ،در برخی خطوط چاپاری نيز چاپارخانههای جدید ستاخته و یتا بازستازی شتد موضتو
دیگر استفاده از ضاب چاپار برای ارسال عرایض و شکایات مردم بود که با اصتالحات ناصتر -التدین
شاه در زمينه ایجاد دولت نوین و نظام قضائی عادالنه مربوط است و از آن به نام صندوق عتدالت نتام
برده میشود این صندوق در قسمت غربی باغ گلشن که در سال 9219ق بازسازی شتده بتود ،نصتب
میشود و به منزله زنجير عدل نوشيروان هرکس عرضی داشت بطور آزاد آنجا رفته ،عریضه خود را در
آن صندوق میانداخت به هر هفته یکبار از نظر مبارک میگذشت و جواب صادر میشد متحد الشکل
کردن لبام کارکنان دولت که شامل کارکنان چاپارخانه نيتز شتد و در ستال 9275ق بته موقتع اجترا
گذاشته شد
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گسترش ساخت و رواج تمبر در چاپارخانه ها
ساخت چاپارخانه در برخی از خطوط چاپاری از سال  9275ه ق به بعد کم و بتيش ادامته یافتت
نخستين کاربرد تمبر در چاپارخانههای ایران مربوط به سال 9211ه ق است ،یعنی سه سال بعد از این
که به دستور ناصر الدین شاه اميرنظام گروسی سفير ایران در فرانسه و هيأت همراه وی مأمور شتدند،
برای تهيه و چاپ تمبر با الگوهای ایرانی با طرفهای فرانسوی وارد گفتگو شوند در ستال 9211ه ق
با انتصاب ميرزا علی خان منشی حضور به ریاست چاپارخانه ها ،استفاده از تمبر در ارستال مکاتبتات و
امانات پستی الزامی گردید و صورت منظم تری بخود گرفتت اداره کتل چاپارخانتههای کتل ممالتک
محروسه به ميرزا علی خان منشی حضور همایون تفویض شد 91ميرزا علی خان اقداماتی جهت بهبود
عملکرد چاپارخانه انجام داد اسمعيل خان بشير الدوله را بجای ميرزا تقتی ختان چاپتارچی باشتی بته
سرپرستی این سازمان برگزید لبام و نشان مخصوص جهت چاپاران دولتی وضع کرد تا همانند سایر
کارکنان دولت لبام و نشان مخصوص بخود داشته باشند اسب هایی تازه بجای اسبان استقاط شتده
خریداری نموده و در چاپارخانه ها به خدمت گمارد این اقدامات از نظر روزنامه ایران موجب تسریع در
ارسال و ایصال مرسوالت و نوشتجات استت والیتاتی کته در ستابق چاپتاران در ده دوازده روز طتی
مینمودند ،حال با وجود کمی آب در بعضی منزلهای راه فارم و کرمتان و گرانتی عليتق التدواب در
مدت پنج شش روز میروند و مراجعت مینمایند و بهبود مهمترین کارکرد چاپارخانه نيز روی داد و در
رسانيدن روزنامجات و سایر نوشتجات دولتی که عمده خدمت آنهاست کمال دقت و اهتمام را به عمل
میآورند و نوشتجات و امانات تجار را بدون عيب و نقصان میرسانند
شکل گیری پست مدرن
نخستين ریاست ميرزا علی خان امين الدوله بتر چاپارخانته هتا در ستال 9211ق بتود و بختاطر
تدارک سفر ناصرالدین شاه به اروپا از این سمت خود استعفا داد بعد از اینکه شاه برای بتار دوم مقتام
صدارت را ملغی کرد ميرزا علی خان عالوه بر سمت وزارت رسائل به عضویت مجلتس شتورای وزرا
نائل آمد  99دوره دوم ریاست وی بر چاپارخانه ها با استخدام مستشاران پستی اتریشی پستت انجتام و
زمينههای تشکيالت پست متدرن مهيتا شتد در گتزارش روزنامته ایتران ارگتان رستمی دولتت ورود
مستشاران پستی و ضرابخانه در محرم9212ق اعالم شده است ،جالب اینکه برای اولتين بتار در یتک
اعالن رسمی از واژه پست استفاده شده است همچنين یتک نفتر معلتم و متدیر (پوستت خانته) کته
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چاپارخانه باشد از دولت مزبور (اتریش) اجير شده او هم با ضرابی وارد شده و مأمور پوستت خانتههای
ایران هم کمال انتظام را پيدا خواهد کرد و نوشتجات دولتی و متردم بقاعتده فرستتاده خواهتد شتد و
بقاعده جواب خواهند گرفت 97بعد از انتصاب مجدد امين الدوله به ریاست چاپارخانه ها در سال ،9212
گوستاو ریدر از کارمندان بلند پایه پست اتریش و معاونش موریس مونوارد فرزند یکی از مقامات ارشد
پست اتریش بعد از چند ماه بالتکليفی و بيکاری به سرعت دستت بته ستازماندهی تشتکيالتی پستت
زدند گوستاو ریدر در مدت سه سال خدمت در ایران سازمان چاپارخانه ها را به پست نوین عبتور داد
ریدر در شرو کار تأسيس تشکيالت نوین پستی خ پستی محدوده تهران – شتميرانات را برنامته
ریزی و راه اندازی کرد ریدر شرل اقدامات خود را طی دو نامه برای مجله اتریشی لين زر زایتونتگ و
نوی فرای ارسال کرد لبام فرمی نيز برای تشخيص کارکنان پست طراحی شتد مقتدم و مهمتتر از
همه تهيه اونيفورم (لبام متحدالشکل) است نصب صندوق پست که یکی از نشانههای اصتلی پستت
مدرن بود و همچنين توس تمبر فروشی و شعبه پستی که بوسيله کسبه محل انجام می -گرفت ،دائر
کرد یکی دیگر از نشانههای پست مدرن جمع آوری هر روزه مراسالت پستی

بود 91

وضعیت پست در انقالب مشروطیت
انقالب مشروطيت ،دو تاثير عمده در اداره پستت برجتای گذاشتت نخستت تستل مستشتاران
بلژیکی بر این سازمان را به مقدار بسيار زیتادی کتاهش داد و ستبب تغييتر و تحتوالت عمتده ای در
ساختار سازمانی این اداره برای رفع انحصار بلژیکی ها شد اداره گمرک و پست از یکدیگر جدا شتد و
برای مدتی کوتاه این اداره را تحت مدیریت وزارت ماليه قرارداد و در نهایت این سازمان زیر مجموعه
وزارت داخله شد ،دوم اینکه نابسامانی ها و اغتشاشات متعاقب انقالب مشروطيت و از بين رفتن همان
نيم بند اقتدار دولت مرکزی سرقت و غارت محموالت و مرسوالت پستی در سرتاسر کشتور را بستيار
عمومی و شایع کترد حضتور و انحصتار بستياری از مشتاغل عمتده در دستت بلژیکتی هتا و اعمتال
سياستهای غل از سوی نوز به یکی از عوامل شتاب دهنده انقالب مشروطيت تبدیل شد وضتع بتد
اقتصادی در سالهای منتهی به انقالب مشروطيت و اعمال عوارض گمرکی از سوی نوز که کتامال بته
زیان بازرگانان ایرانی بود و تصدی مشاغل مهمی چون وزارت گمرک ،پست و خزانته داری کتل کته
مخالفتهای شدید گروههای گوناگون جامعه را در پی داشتت از عوامتل شتتاب دهنتده بته انقتالب
مشروطيت ایران
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نوز و کارکنان ادارات پست و گمترک بواستطه اینکته سياستتهای روستيه را در ایتران اعمتال
میکردند  25از مخالفان مشروطيت بودند پس از برکناری نوز از ریاست ادارت گمرک و پست به تاریخ
29ذی حجه 9325ق این ادارات از یکدیگر جدا و تحت نظارت وزارت ماليه در آمتد ژوزف مرنتارد بته
ریاست اداره گمرک گمارده شد و کاميل موليتور به ریاست اداره پست منصوب شد وی تتا هفتتم دی
ماه 9355ش9355/ق که پایان قرارداد وی بود در ریاست ایتن ستازمان بته فعاليتت ختود ادامته داد
نابسامانیهای و ناامنیهای حاصل از حذف اقتدار دولت سبب شد که هرج و مرج در ایاالت و بواسطه
آن ناامنی در راهها و خطوط پستی در سرتاسر دوران مشروطه به یک پدیده غالب و رایج تبدیل شود
بازتاب این غارت ها و سرقتهای پستی در بيشتر گزارشات ارسالی سفارت انگلستتان بستيار مشتهود
است اوضا نه تنها با گذشت زمان بهتر نمی شد بلکه ،بر شدت بی نظمیهای موجود میافتزود 29در
برخی از خطوط مرل مسير پستی بوشهر – شيراز و یزد – نائين بعلت ناامنی به کلی ارسال مرسوالت
و محموالت پستی متوقف شده بود در جریان اغتشاشات و بی نظمیهای انقالب مشتروطه خستارات
زیادی به امانات پستی خارجی وارد شد درنامه وزارت امور خارجه به اداره پست عنوان شده است کته
تعداد  9255امانت پستی خارجی و مقداری امانات داخلته در انزلتی از ميتان رفتته استت و همچنتين
سوارهای رحيم خان در مابين جلفا و تبریز تعداد بسيار زیادی از پاکت ها و نامههای پستتی را از بتين
برده اند و سفارت خانههای خارجی درخواست نموده اند مبلغ 35هزار تومان بابت غرامت اشيا مفقوده
از سوی اداره پست پرداخت شود در پاسخ اداره پست به نامه وزارت امورخارجه درباره نحوه محاسبه و
پرداخت هزینه و خسارت بستههی و امانات پستی سرقت شده در جریان انقالب مشروطه و ميتزان و
تعداد این محموله ها آمده است قریب یک هزار و دویست امانت پستتی خارجته بتا مقتداری امانتات
داخله در زمان انقالب اخير در انزلی از ميان رفت و نيز مقدار کريری از پاکات و سایر مرسوالت پستی
را سوارهای رحيم خان فی مابين جلفا و تبریز غارت نمودند و ادارات خارجه غرامات این امانات را کته
بالغ بر سی هزار تومان است مطالبه میکنند و مطابق قانون پستت بتين الملتل اگتر مراستالت آنهتا
بالجواب بماند و تکليفی معلوم نشود ادارات خارجه غرامات را بفرستندگان امانات تادیه خواهند نمود
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ساخت پستخانه مرکزی در تهران و سایر استان ها
در دوره پهلوی اول یک تغييرنگرش کلی و تحول اساسی در معماری و شهرسازی بوجتود آمتد و
آن گذار از معماری سنتی ایران به معماری مدرن اروپای قرن نوزدهم بود شاخصهای ایتن معمتاری
هم در شهرسازی و هم در معماری بناهای دولتی و ساختمانهای اداری بروز و ظهور داشت یکتی از
این مشخصه ها معماری سنتی پدیده درونگرایی بود که در معماری مدرن به برون گرائی تغييرکرد در
شهرسازی نماهای تازه ای حاصل شد کته شتاخص تترین آن خيابتان بتا تمتام نمایشتها ،منظرهتا و
فعاليتهای آن بود همچنين در این دوره در اکرر مراکز استانها ساختمانهای نوینی هم از نظر عملکرد
و هم ازنظر فرم ساخته شدند که بيشتر این بناها شامل ساختمانهای شهرداری ،شهربانی ،فرمانتداری،
دارائی پست و نيز چندین بيمارستان ،دبيرستان و یا دبستتان بتزرگ هستتند 22در ستال  ،9359نقشته
جامعی برای ميدان مشق تهران تهيه گردید که به نام باغ ملی – بته دليتل وجتود ستردرباغ ملتی –
خوانده شد و شامل بلدیه محل نمایش سينما و ورزش بود ليکن پس از چندی با توجته بته نيازهتای
موجود و نزدیکی این محل به ميدان توپخانه ارگ سلطنتی و کاخ مرمرکه در ابتدای سلطنت رضاشتاه
ساخته شده بود مجموعه ای از ساختمانهای اداری و نظامی کته شتامل ستاختمانهای پستت ،کتاخ،
شهربانی ،ثبت احوال ،وزارت خارجه ،باشگاه افسران ،موزه ایران باستان ،کتابخانته ملتی ،وزارت دفتا
(جنگ) و هنرستان عالی دختران بود
نخستين ساختمان چاپارخانه متعلق به اميرکبير بود که در زمان صدارت به احداث آن اقدام نمود
و به سرای امير معروف و مشهور بود بعد از ایجاد پست نوین در زمان ریدر همين مکان ،مرکز اصتلی
پست بود در زمان خدمت مستشاران بلژیکی ،ساختمان مرکزی پست به ابتدای خيابان الله زار جنتب
بانک بازرگانی انتقال یافت این ساختمان عبارت بود از یک تاالر با دو انبار که در طرفين قرار داشتت
و گيشههای پستی که در تاالر مرکزی قرار داشت و به امين الدوله متعلق بود همزمان با متوجی کته
برای اخراج کاميل موليتور از ریاست اداره پست و عدم تجدید قرارداد وی در روزنامه جتارچی ملتت و
توس هيأتی که خود را هيئت اصالل طلبان اداره پست میناميدند و خصوصا توست اتحادیته پستت
سلسله مقاالتی نيز در این روزنامه به چاپ میرسيد که برنامه هایی پيشنهادی برای بهبتود کتارائی و
ارائه خدمت این سازمان ارائه میداد در یکی از این مقاالت که به قلتم نویستنده ای ناشتنام تحتت
عنوان اصالحات اساسی –اداره پست به چاپ رسيده نویسنده در ضمن برشمردن برخی از راهکارهای
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خود برای ارتقای کارائی این اداره خطاب به مقامات مسئول به بعضی از مشتکالت و مستائل اساستی
سازمان پست نيز پرداخته و یکی از عيوب این مرکز را نداشتن یک اداره و ساختمان مرکزی دانسته و
مینویسد :از جمله اسراف کاریهای این اداره ،دادن قریب سيصد چهارصد تومان وجته ادارات مختلفته
است که تاکنون اداره پست همواره با اجاره نشينی بسر برده و از این رو مبلغ مهمی تحميتل آن اداره
میشود در صورتی که ممکن بوده در عرض این مدت یک محل مخصوصی برای خود تهيه و ترتيب
دهد و هر روزی از یک محل به محل دیگر آرشيو و اسناد و اثاثيه پستخانه را حمل و نقتل ننماینتد و
برای آنکه در آتيه پستخانه یک عمارت کافی و محل خوب مناسبی از خود در مرکز شهر داشته باشد
ما محض تذکر اوليای امور پيشنهاد میکنيم مهمترین نقطه برای عمارت پستخانه کته تمتام دوایتر و
شعبات مختلفه آن در یک مرکز قرار بگيرد محوطه وس ميدان توپخانه استت کته اوال بته مناستبت
وسعت و مرکزیت آن یک ساختمان کافی و عالی است که تمام پستخانه در آن بتواند بگنجد درحاليته
یک محوطه خالی بی فایده بيرون شهرافتاده و محل رجاله بازی و انوا فستخ و فجتور واقتع شتده و
هرگاه آنجا را به ساختمان پستخانه تخصيص داده شود منظر توپخانه آباد و اداره مزبور از اجاره نشين
و دادن هر ماه مبلغ متنابهی وارسته میشود در صورتی که غالب ادارات عمارت مخصوصتی را بترای
خود تخصيص داده و حتی اخيرا مدرسه سياسی عمارت اتابکی خریداری نموده ولی اداره پستت اجتاره
نشين و محوطه مرکز توپخانه عاطل و باطل افتاده اميدواریم هيئت محترم دولتت در ایتن بتاب بتذل
توجه فرموده این پيشنهاد را به حسن تلقی

بپذیرد 23

شاید این نياز و بيان آن از سوی کارکنان و کارمندان این سازمان باع شتد کته بحت ایجتاد و
احداث یک ساختمان مرکزی و بزرگ برای اداره پست در دستور کار هيئت دولت قرار بگيرد به همين
منظور دولت در اطالعيه ای از اشخاص متخصص برای ترسيم نقشه پستت و تلگتراف فراختوان داده
بود که شش قطعه نقشه تهيه و تقدیم شده بود برای انتخاب یکی از نقشه هتا کميستيونی مرکتب از
کفيل بلدیه مستر پولند رئيس اداره راه آهن محتشم السلطنه ميرزا حسن ختان شتقاقی معمتار بانتک
شاهنشاهی شيخ حسن خان عضو بلدیه و چند نفردیگر با حضور آقای وزیر پست و تلگراف تشتکيل و
نقشههای تهيه شده تحت مطالعه قرار گرفت که پس از انتخاب یکی از آنها شرو بته احتداث محتل
پستخانه و گمرک جدید (که در باغ ملی خواهد بود) بنمایند  25کميسون مذکور نقشته را کته از طترف
مسيو مارکوف مهندم طراحی شده بود چون در نقشه قسمتهای الزمه کامال در نظر گرفتته نشتده
بود با حضور کميسيونی مرکب از وزیر پست و تلگراف و رئيس پست و رئيس تلگراف تشکيل و نقشه
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ساختمان را تحت مطالعه قرار داده و پس از تبادل افکار محلی برای نصتب دستتگاه اختذ و ارستال و
بعضی دوایر پستی به نقشه مذکور اضافه نموده و به مهندسين مأموریت ساختمان داده شده است کته
هر چه زودتر شرو به کار نمایند ساخت بنا در حدود پنج سال به طول انجاميد گویا طتوالنی شتدن
احداث بنا یکی از دالیلی بوده که رضاشاه از مخبر السلطنه هدایت میخواهد که استعفا دهتد مخبتر
السلطنه مینویسد که به چند دليل شاه این دستور را داد من میدانستم کته بتر ستر بطئتی پيشترفت
ساختمان عمارت پستخانه ازصور دلتنگند از تقی زاده بدو جهت دلتنگ بودند 21از این رو محمد علتی
فروغی در 29شهریور 9392بجای مخبر السلطنه هدایت که شش سال رئيس الوزرا بود کابينه خود را
به شاه و مجلس معرفی کرد در این کابينه محمدعلی ميرزا دولتشاهی وزیر پستت و تلگتراف

بتود 29

باالخره در ششم مرداد ماه  9393ش ساختمان پست و تلگراف با صرف مبلغ 1395593ریتال هزینته
تکميل و بوسيله محمدعلی فروغی افتتال شد به مناسب افتتال ساختمان بزرگ و جدید پستت کتارت
پستالی به رسم یاد بود چاپ و توزیع شد این ساختمان که یکی از زیباترین ساختمانهای دولتی است
از سه طبقه تشکيل شده است یک قسمت آن به پستخانه تعلق گرفته و قسمت دیگر به اداره گمرک
امانات پست اختصاص یافته است  27ساخت دفترهای پستی عالوه بر تهران در سایرشهرها نيز در جز
برنامههای عمرانی قرار گرفته و شرو شد اداره پستت و تلگتراف گتيالن کته یکتی از ستاختمانها و
معماریهای تاثيرگذار این دوره است در فروردین افتتال شد 21از چند سال به این طترف کته در تمتام
شئون کشور ترقياتی حاصل شده وزارت پست و تلگراف در نظر گرفت برای ادارت پستت و تلگتراف
شهرستانها عمارات آبرومندی که مطابق با متقضيات عصر حاضر باشد ساختمان نماید و به این منظور
همه ساله مبلغی در بودجه منظور و عماراتی جهت ادارات شهرستانها تهيته گردیتده استت و در ستال
جاری هم ساختمان بعضی ازعمارات تکميل و برای بعضی از شهرستانها عمارت یتا زمينتی خریتداری
شده است 21سند دیگری که در این زمينه در دسترم است گزارشی مربوطه به فعاليتهتای عمرانتی
در اداره پست که کارهای ساختمانی در آنها شرو شده است در این گزارش فهرستی از مراکزی کته
عمليات ساختمانی برای احداث و تکميل دفترها پست و تلگراف در آنجا ارائه گردیده است در بروجرد
عمليات ساخت دفتر پست در سال 9391شرو و جمع هزینته ان بتالغ بتر 255555ریتال گردیتد در
اردبيل در عمليات ساختمانی در 9397شرو و ميزان هزینه آن بالغ بر 917555ریال برآورد گردیتد در
امانيه (اهواز) دیوار کشی زمين ساختمان پست شرو شتد در آمتل مازنتدران تکميتل بنتای پستت و
تلگراف شرو شده بود در ینگی امام (هشت جرد) ساختمان پست و تلگراف در دستت اقتدام بتوده و
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سفت کاری آن به اتمام رسيده بود در داش برون و در بندر شاهپور نيتز ستاختمان پستت و تلگتراف
مراحل آغازین کار خود را شرو کرده بود (صورت کارهای ساختمانی وزارت پست و تلگتراف و تلفتن
که مقرر است در سال 9391در شهرستانها انجام شود)
در شهرهای شهربانو ،باخرز از شهرستان تربت حيدریه ،روانسر در کرمانشتاه ،جتوقين در تهتران،
نورآباد در شيراز ،دمينه در اصفهان جوانرود دودان و انجيرک در سنندج  ،شتادمهر در تربتت حيدریته،
بخش خدا آفرین در تبریز منجيل در رشت ،اهرم در بوشهر بخش فالورجان در اصفهان بختش تفتت
در یزد بوکان ،در رضائيه پاریز ،در کرمان بيد در سبزوار دفترها یا صندوقهای پستتی تتا پایتان ستال
9391تأسيس شد
اوضاع پست در سال 3131
درخصوص ساختار سازمان وزارت پست و تلگراف و تلفتن همتان ترتيبتات ستال 9351جتاری و
ساری بود اداره مرکزی در تهران و دفترهای پستی در ایاالت و والیات که خود به پنج دستته درجته
بندی میشدند کارمندان به چند گروه تقسيم میشدند کارمندان رسمی که از پایه 9تتا 1رتبته بنتدی
میشدند کارمندان جز که به سه دسته رسم ،کنتراتی و روزمرد تقسيم میشدند جمع کتل کارمنتدان
در تهران 577نفر بودند و در مرکز استانها و شهرستتانها 2159نفربودنتد و جمتع کتل کارمنتدان ایتن
وزارت خانه 3559نفر بودند تا آخر سال 9399در 571نقطه تأسيسات پستی برقرار بتود در ایتن نقتاط
325دفتر پست59 ،شعبه پستی و 511صندوق پستی بود طول کل طرق پستی 21959کيلومتر بود که
شتامل راه آهتتن 712کيلتتومتر ،کشتتتی وکرجتی 257کيلتومتر ،اتومبيتتل93979کيلتتومتر ،پيتتک ستتوار
1119کيلومتر ،پيک پياده 2515کيلومتر میشد تعداد مرسوالت داخله 91111193فقره تعتداد امانتات
داخله 221117فقتره تعتداد مراستالت خارجته فرستتاده شتده 9575595فقتره تعتداد امانتات رستيده
5177315فقره تعداد امانات فرستاده 9351فقره و تعداد امانات رستيده 35917فقتره ميباشتد و بودجته
درآمد وزارت پست و تلگراف و تلفن 13311192ریال و بودجه هزینه وزارت پست و تلگتراف و تلفتن
39999995ریال میباشد دفترها مبادله تمام دفترها پستی ایران با دفترها پستی خارجه مبادله کيسته
کاغذ مستقيم ندارند مرسوالت پستی که مقصد آنها کشورهای خارجه است در دفترهای کته در ذیتل
میآید جمع آوری شده و از این دفترها مستقيما با خارجه فرستاده میشوند همچنين مرسوالت پستی
خارجه به مقصد ایران به همين دفترها واصل و به نقاط مربوطه خود فرستاده میشوند این دفترهتا را
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که واسطه وصول و ایصال مرسوالت پستی با خارجه هستند بالغ بتر 29دفتتر بودهانتد دفترهتا مبادلته در
شهرهای تهران ،تبریز ،خرمشهر ،اهواز ،آبادان ،مشهد ،باجگيران ،رشت بنتدرپهلوی ،کرمانشتاه ،خستروی،
آستارا ،همدان ،بوشهر ،زاهدان ،بندرچابهار ،بندرجاسک ،بندر لنگه ،بندرعبام ،جلفای تبریز و ماکو

رواب پستی بين المللی ایران با کشورهای دیگر بعد از پيوستن به اتحادیه پستت جهتانی شترو
شد و تا سال 9399براسام قراردادها و مقاوله نامه هتایی کته در کنگترههای جهتانی پستت و بتين
کشورهای ایران و سایر دولت ها بصورت دوجانبه منعقد شد گستردگی و وستعت بستياری پيتدا کترد
دولت پهلوی اول که تشکيالت اداری کشور را بطور کلی و اساسی نوسازی کترد در حتوزه ارتباطتات
اقدامات وسيعی را انجام داد مهمترین اقدام ،احداث راه آهن بود جاده سازی و احداث جاده شوسته و
استفاده از وسای نقليه موتوری به رونق حمل و نقل و گسترش ارتباطات کمک بسياری کترد پستت
هوائی (هرچند کوتاه مدت) براه افتاد نظامنامه ای متدون بترای وزارتخانته پستت و تلگتراف و تلفتن
تدوین شد که شاکله و ساختار حقوقی این سازمان را مدون کرد مدرسه ای بترای تربيتت و آمتوزش
کادر اداری متخصص افتتال شد و دفترها و شعبات پستی بسياری در نقاط مختلف کشور تأسيس شد
نتیجه گیری
برای اداره نظامهای سياسی با قلمرو جغرافيایی وسيع ،داشتن یک سيستم ارتبتاطی قتوی بستيار
ضروری است دولت قاجار هم بنا به ضرورت و با توجه به شرای و مقتضيات زمانی ،اقداماتی در ایتن
زمينه انجام داد فرایند بازسازی سيستم چاپاری در دوره قاجار با کندی بسيار زیادی آغاز شد علت آن
وجود برخی موانع و مشکالت به جای مانده از یتک دوره شتدید جنتگ و آشتفتگی سياستی متعاقتب
سقوط صفویان تا تشکيل دولت قاجار بود که عبارتند از کاهش شدید جمعيت ،ویرانی شتهرها ،از بتين
رفتن تجارت و بازرگانی ،تخریب زمينهای کشاورزی ،عوامل ناشی از ناتوانی اقتصادی و مالی دولتت
قاجار ،نو تقسيم بندی سيستم اداری و تشکيالتی این دولت و نحوه واگتذاری ایتاالت و والیتات بته
شاهزادگان بود عالوه بر اینها بی نظمتی و آشتفتگی در اختذ ماليتات از شتهرها و روستتاها و لجتام
گسيختگی نظاميان در عبور از نواحی مسکونی که باع دور شدن روستاها از جادهتا و رفتتن بته دل
کوهها و نواحی صعبت العبور میشد و همچنين وجود ایالت و عشایر ناآرام در برخی از نقاط کشور که
عبور و مرور و امنيت را مختل میکردند در این زمينه دخيل بودند با وجود این دالیل از ستوی دیگتر
عوامل متعدد دیگری باع شد تا دولت قاجار به تدریج اقداماتی برای بازسازی مجدد سيستم چاپتاری
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را شرو کند آغاز جنگهای ایران و روسيه شترو ایتن رونتد بتود ارتبتاط گستترده دیپلماتيتک بتا
کشورهای اروپایی و آمد و شد مداوم و مستمر مأموران اداری و لشکری بين تبریز و تهران و گفتگوها
و مذاکراتی که بين مأمورین سياسی و سفرای کشورهای اروپایی و سران دولتت قاجتار دربتاره نحتوه
اداره امور سياسی و اداری در اروپا در میگرفتت بته اضتافه ستفر ایرانيتان بته فرنتگ و آشتنائی بتا
ساختارهای اداری و نهادها و موسسات عمومی این کشورها و چاپ این گزارشها در قالتب ستفرنامه و
دست آخر رونق تجارت در ربع آخر قرن سيزدهم به تسریع این روند کمک بسياری نمود
نخستين اقدامات جدی در این زمينه و البته در مقيام کوچک توس عبام ميرزا شرو شد وی
شبکه راههای آذربایجان را بازسازی ،چاپارخانه ها را تعمير و بودجه ستاليانه ای را بترای ایتن مراکتز
چاپاری تعيين کرد اما در سایر بخشهای کشور اوضا هيچ تغييری نکرد گام مهتم بعتدی در دوران
صدارت اميرکبير برداشته شد او چاپارخانه را از یک سيستم تماما دولتی که صرفا اختصتاص بته امتور
دولتی داشت به یک سيستم عمومی تبدیل کرد که به رعایای ممالتک محروسته نيتز ختدماتی ارائته
مینمود از این رو باید اميرکبير را پایه گذار پست عمومی شمرد ،هرچند در حوزه پست ختارجی هتيچ
اقدام خاصی صورت نگرفت
در فاصله بين صدارت اميرکبير تا دوران صدارت ميرزا حسين ختان سپهستاالر در ستال 9211ق
تقریبا اقدام خاصی صورت نگرفت با صدارت ميرزاحسين خان سپهساالر و با سفر اول ناصرالدین شاه
به اروپا گوستاو ریدر اتریشی ،برای راه اندازی پست مدرن در ایران استخدام شد پست به تدریج جای
چاپارخانه را گرفت و این اصطالل در مکاتبات اداری بجای چاپارخانه به کار گرفته شد گوستاوریدر از
کارمندان بلند پایه پست اتریش را پایه گذار و معمار پست مدرن در ایران مینامند اقدامات وی بترای
راه اندازی پست جدید در ایران از نظر زمانی کوتاه مدت اما از لحاظ تغييرات صورت گرفتته عميتق و
همه جانبه بود وی در ابتدا فعاليتهای درون شهری را شرو کرد تعليم افراد متخصتص و کاربلتد و
آموزش آنها نخستين اقدام بود برای این افراد لبام متحدالشکلی فراهم کرد و خ پستتی تهتران –
تجریش را راه اندازی کرد تا همه روزه مراسالت پستی را جمع آوری و توزیتع کننتد نصتب صتندوق
پستی در تهران نيز برای نخستين بار توس وی انجام شد ریدر همچنتين در دوران کوتتاه اقامتت در
ایران نظامنامه ای پستی مطابق با ضواب اتحادیه پستی تدوین و به عنتوان راهنمتای عمتل دفترهتا
پستی منتشر کرد مسيرها و خطوط پستی هفتگانه ای در سرتاسر کشور راه اندازی کرد و رواج تمبر را
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که از چندی پيش در کشور رایج شده اما مورد سو استفاده قرار گرفته و مدتی نيز از اعتبار افتاده بود
با انتشار مجدد تمبر از نو برقرار ساخت مذاکره و گفتگو برای پيوستن ایران به اتحادیه جهانی پستت،
آخرین اقدام ریدر بود در دوره مظفرالدین شاه اداره پست در اختيار مستشاران بلژیکی قرار گرفتت تتا
شتترو جنتتگ جهتتانی اول در ایتتران طتتول خطتتوط پستتتی کشتتور مجموعتتا نزدیتتک 2711فرستتخ
(97127کيلومتر) بود
در دوره جنگ جهانی اول ،روسيه در شمال و انگلستان در جنوب به دقت خطوط ارتباطی و مراکز
پستی را کنترل میکردند در فاصله بين کودتای 9211تا استقرار دولت پهلوی دو اقدام مهم در حتوزه
پست انجام شد نخست اخراج کليه مستشاران پستی بلژیکی بخصوص کاميل موليتور کته بته متدت
شانزده سال در رام این وزارت خانه قرار داشت از این وزارتخانه و دیگری تالشهای دیپلماتيکی که
در کنگره پستی مادرید انجام شد و منجتر بته تعطيلتی دفترهتا پستتی انگلتيس در جنتوب کشتور و
جایگزینی تدریجی آن با دفترها پستی داخل کشور گردید با تأسيس دولتت پهلتوی برنامته نوستازی
کشور با شدت و گستردگی همه جانبه ای آغاز شد وزارت راه تأسيس گردید همچنين وزارت پستت،
تلگراف و تلفن نيز یکی از وزارتخانههای مهم و از نظر ردیف بودجه جز چهتارمين وزارت خانتههای
کشور محسوب میشد در دوره پهلوی اول تغييرات وسيعی در وزارت پست بوجود آمد هر چند در این
دوره نظامنامه وزارت پست و تلگراف و تلفن تصویب و شاکله بندی حقوقی و ساختار تشتکيالتی ایتن
وزراتخانه بوسيله این نظامنامه مدون گردید ادارات پست از جهت اهميت درجه بندی شد کادر اداری
نيز دارای نظام رتبه بندی گردید وظایف روسا و مدیران اداری مشخص شد و همچنين مدرسه پستت
و تلگراف نيز جهت آموزش کادر اداری و فنی متخصص شرو به فعاليتت کترد همچنتين ستاختمان
پست مرکزی در تهران و برخی از شهرهای کشور نيز ساخته شد در ادامه این روند پست هوائی برای
نخستين بار خطوط هوائی پستی داخلی و خارجی براه افتاد و بدین ترتيب سيستم چاپاری دوره قاجتار
در قالب یک وزارتخانه عریض و طویل با یک نظامنامه مدون و کادر اداری متخصص به بدنه ساختار
تشکيالتی دولت ملحق گردید در این مقاله پژوهشی کوشش شده است تا سير این تحول بتا نگتاهی
نو توصيف و تبيين شود
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