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Abstract:

Purpose: The objective has been to assess the impact of the legislation on modernizing 
national administrative system.

Method and Research Design:  Data presented as the basis of analysis is gathered from 
archival documents and library materials 

Findings and conclusion: Reform in recruitment procedures the Qajar era; although 
the first national employment law in Iran didn’t pass through until 1301 H (1922). 
The administrative system in Iran, despite the adoption of this law, was still dealing 
with chaos and old methods, such as bribing, buying positions, seeking proximity with 
political power and nepotism; were continued. The employment law, in second Pahlavi 
era, underwent some changes wherein it was tried to pave the way for entering the 
Experienced and competent employees into the administrative system, by determin-
ing the test as measure for employment, giving credit to education as a principle, and 
employing agencies to monitor the process; and thus play a decisive role in supplying 
the human resources for the administrative system.
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1. مقدمه
قانون استخدام کشوری، به عنوان یکی از مهم ترین قوانین در جوامع مدرن، در سامان بخشی 
به نیروی انسانی موردنیاز در ساختار اداری نقش و کارکردی ویژه دارد. در ایران تا اواخر 
دوره قاجار، قانونی واحد با عنوان قانون استخدام برای تأمین نیروی انسانی اداری وجود 
نداشت. تاریخچۀ پیدایش این قانون در ایران به اواخر دورۀ قاجار می رسد. در دورۀ قاجار 
باوجودِ ایجاد ساختار اداری به سبک غرب، افراد غالباً بدون توجه به تخصص الزم و 
باتوجه به میزان نفوذ سیاسی، ثروت یا انتساب خانوادگی به استخدام دولت درمی آمدند 
)مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 99(. این نوع استخدام 
با اقتضائات زمان همخوانی نداشت و به تحول نیاز داشت. با بروز انقالب مشروطه در 
اواخر قرن سیزده شمسی و رشد تحول خواهی و شروع نوسازی در ابعاد مختلف نظام 
اجتماعی، لزوم تصویب قوانین مختلف در جامعۀ ایران مطرح شد. قانون استخدام کشوری 
یکی از قوانینی بود که کمبود آن در جامعه و مدیریت ساختار اداری احساس می شد. 
بااین حال غلبۀ فضای سنتی و نبود تمایل جدی در مسئوالن به ایجاد نوسازی، مانع از طرح 
و پیاده سازی یک قانون استخدام مدون می شد. باألخره مجلس چهارم، نخستین قانون 
استخدام کشوری را در 22آذر1301ش به تصویب رساند؛ ولی به دالیل مختلف، ازجمله 
قانون گریزی مسئوالن و صاحبان قدرت و مقاومت روش های سنتی، این قانون توفیق 
چندانی نیافت. دولت در دورۀ پهلوی دوم با ایجاد حجم انبوهی از نهادهای اداری و مشاغل 
دولتی جدید ناچار شد تا نیروی انسانی متخصص و شایسته را در نظام اداری به کار گیرد؛ 
بنابراین لزوم احیاء و اصالح قانون استخدام کشوری در این دوره احساس شد. در قانون 
استخدام کشوری دورۀ پهلوی دوم بارها تجدیدنظر و اصالحات انجام شد و در بندهای 

مختلف آن تغییراتی به وجود آمد.
این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به پرسش زیر است:

قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم چه ماهیتی داشته است؟
در راستای پاسخ گویی به این پرسش، نویسندگان با مطالعۀ منابع موجود و تکیه بر 

داده های کیفی موجود در منابع این دوره، به بررسی قانون استخدام کشوری پرداختند.
فرضیۀ پژوهش: به علت تغییراتی که در معیارهای استخدام و ارتقای شغلی در قانون 
استخدام کشوری انجام شد، زمینه برای ورود افراد متخصص و شایسته به ساختار اداری و 

درنتیجۀ نوسازی ساختار اداری ازنظر نیروی انسانی، فراهم شد.
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پیشینۀ پژوهش
مقاالتی چند به بررسی پیشینۀ تاریخی قانون استخدام در ایران پرداخته اند؛ ولی هیچ کدام 
به طور مستقل به بررسی تحوالت قانون استخدام در دورۀ پهلوی دوم نپرداخته اند. نخستین 
مقاله ای که در موضوع قانون استخدام به رشتۀ تحریر درآمده است، مقاله ای است با عنوان 
»تاریخچۀ قانون استخدام کشوری« به قلم ابوالفضل صفایی که سال 1355 در مجلۀ »فنون 
اداری« منتشر شده است و به سیر پیدایش قانون استخدام کشوری در ایران تا سال 1345 
اشاره دارد. مقاله ای دیگر با عنوان »اصالح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تأکید بر قانون 
استخدام کشوری«، تألیف علی جعفری، مرتضی دهقان نژاد و فریدون الهیاری، در بهار 
1395 در فصل نامۀ علمی پژوهشی »تاریخ اسالم و ایران« دانشگاه الزهرا چاپ شده است و 
به بحث و بررسی دربارۀ چگونگی اصالح نظام اداری با تأکید بر قانون استخدام کشوری 
در اواخر دورۀ قاجار می پردازد و معتقد است که باوجودِ تصمیم به تحول در ساختار اداری 
با تدوین قانون استخدام کشوری در دورۀ قاجار، قانون گریزی و مقاومت روش های سنتی 
در ساختار اداری، مانع از تأثیرگذاری قانون استخدام کشوری در ساختار اداری و جامعه 
شد. خأل پژوهش درباب جایگاه قانون استخدام کشوری در نوسازی ساختار اداری در 
دورۀ پهلوی دوم نگارندگان را برآن داشت تا دربارۀ ماهیت قانون استخدام کشوری در این 

دوره پژوهشی مستقل انجام دهند.

2. چشم انداز قانون استخدام کشوری در ایران
چگونگی پیوستن افراد به ساختار اداری و دست یابی به مشاغل دولتی در ایران تا دورۀ 
قاجار، حاکی از فقدان قانونی خاص در پذیرش افراد برای مشاغل دولتی بوده است. این 
موضوع با آغاز روابط با غرب و ایجاد نهادها و ساختارهای اداری جدید، نهاد اداری را با 
خأل و آشفتگی روزافزون مواجه کرد. برای نخستین بار در دورۀ قاجار، مستشاران بلژیکی 
مسئول گمرکات ایران در سال 1900م/1317ق به موضوع قانون استخدام توجه کردند و با 
روش های اروپایی، نیروی موردنیاز خود را به استخدام درآوردند. ولی این تجربه به رواج 
قانونی مدون برای استخدام در ایران منجر نشد. با گذشت زمان و تحوالت نوسازی در 
دورۀ قاجار، هرچند نیاز به استخدام افراد در دستگاه های دولتی افزوده شد، ولی همچنان 
نفوذ اعیان، اشراف و اربابان، و انتساب به خانواده های سرشناس و توصیۀ آن ها، عوامل 
تعیین کننده در ورود به ساختار اداری بودند )ساکما، شناسۀ سند: 100750 -240، بازیابی 
13/1/1/100750، سند 109(. قانون خواهی و قانون ستیزی دو رویکرد عمده ای بودند که 
بر فضای نوسازی جامعۀ ایران در دورۀ قاجار سایه افکنده بود. در این میان قانون گریزان 

قانون استخدام کشوری در
 دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد
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ازطریق مخالفت با تصویب قوانین در زمینه های مختلف، از ایجاد تغییرات سودمند در ابعاد 
مختلف نظام اجتماعی ممانعت می کردند. این موضوع در سرتاسر دورۀ قاجار تداوم داشت 
و در زمینه قانون استخدام نیز صادق بود به طوری که افراد غالباً بدون توجه به تخصص 
الزم به استخدام درمی آمدند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 
99(. فقدان قانونی مدون در راستای جذب نیروی انسانی موردنیازِ ساختار اداری، به تدریج 
واکنش نمایندگان مجلس را درپی داشت؛ به طوری که نمایندگان دورۀ دومِ مجلس شورای 
ملی، ضمن اشاره به وجود بی نظمی در شرایط استخدام، بر لزوم تعیین و تصویب شرایط 
منطقی برای استخدام تأکید کردند )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ دوم، 
جلسۀ 234(. مطالعۀ این شواهد از وجود تناقضی عمیق میان قانون و منافع فردی در این 
دوره حکایت دارد؛ به طوری که باوجودِ آگاهی از نیاز به قانون در جامعه و به خصوص در 

ساختار اداری، از تعیین قانونی مدون در حوزۀ استخدام جلوگیری می شد.
دراین میان وجود عاملی قدرتمند هم چون روابط خارجی و مقتضیات آن در ترویج 
و پیاده سازی برخی قوانین ازجمله قانون استخدام کشوری تأثیرگذار بود. به طوری که 
سرانجام براساس الگوی قوانین استخدامی کشورهای مترقی و نظر مستشارانی که در 
ایران فعالیت داشتند، طرحی درزمینۀ قانون استخدام تهیه شد و به نام قانون استخدام 
کشوری با هدف تدوین اصول و ملزومات و شرایط به کاربستن نیروی انسانی در ساختار 
اداری، با تشکیل مجلس چهارم شورای ملی )1300 تا 1302ش( در دورۀ قاجار، وضع 
شد )صفایی، 1355، ص58(. به موجب قانون استخدام کشوری مصوب 22آذر1301ش، 
تغییراتی در شرایط ورود افراد به خدمات دولتی به وجود آمد. بررسی مفاد این قانون 
درباب چگونگی استخدام افراد حاکی از تصمیم به ایجاد تحوالتی در نحوۀ پذیرش افراد 
و ورود آن ها به ساختار اداری است. این قانون درصدد بود تا از شیوه های سنتی به کارگیری 
افراد در مشاغل اداری فاصله بگیرد. یکی از شرایط داوطلبان داشتن تصدیق نامۀ سال سوم 
تحصیالت متوسطه بود )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ چهارم، جلسات 
157 و 158(. هم چنین براساس مادۀ سوم و چهارم داوطلبان می بایست از تخصص الزم 
برای ورود به خدمات دولتی برخوردار می بودند و الزاماً ازطریق آزمون استخدامی وارد 
خدمات دولتی می شدند )کمام، شناسۀ سند: 411255، بازیابی: 5/106/16/1/18، سند 1(. 
مفاد مندرج در نخستین قانون استخدام کشوری، ایجاد تحول در ساختار اداری و نوسازی 
در حوزۀ نیروی انسانی را نوید می داد؛ بااین حال گذشت زمان ثابت کرد که این قانون در 

حوزۀ عمل موفق نبوده است.
اصل  و  اداری  هرج ومرج  کشوری،  استخدام  قانون  نخستین  تصویب  باوجودِ 
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به علت  که  می رسد  به نظر  نیافت.  پایان  رشوه  و  هدیه  تقدیم  یا  مشاغل  موروثی بودن 
جو سنتی و قانون گریز حاکم بر کشور و سطحی نگری و بی توجهی در اجرای قانون 
اثربخش  چندان  قاجار  دورۀ  اداری  ساختار  نوسازی  در  قانون  این  کشوری،  استخدام 
نبوده است )جعفری، 1395، ص32(. قانون استخدام سال 1301ش، عالوه بر مواجه شدن 
با چالش هایی در حوزۀ اجرا، در مفاد خود نیز دارای کاستی هایی بود که با تسریع جریان 
نوسازی در دورۀ پهلوی و پیدایش تحوالت در ساختار اداری، این نواقص مشهودتر هم 
شد. ازمیان این کاستی ها به مواردی چون تناسب نداشتن در میزان حقوق کارمندان با ارزش 
کار آن ها، و توجه نداشتن به صالحیت فنی و علمی افراد می توان اشاره کرد )ساکما، شناسۀ 
سند: 100750-240، بازیابی 13/1/1/100750، سند 1(. این ضعف در دورۀ پهلوی اول 
نیز در قانون استخدام کشوری وجود داشت و علی رغم تغییرات تدریجی که در برخی 
مصوبات ایجاد شد، تغییری در شرایط استخدام به وجود نیامد؛ به طوری که در یکی از 
مصوبه های مربوط به قانون استخدام در سال 1307ش، آمده است: »حقوق مصوب در 
بودجه مربوط به شغل است و ربطی به رتبه ندارد و حقوق رتبۀ مقید در قانون استخدام 
فقط برای تعیین حقوق انتظار1 و حقوق تقاعد2 است...« )ساکما، شناسۀ سند: 21981-

با  240، بازیابی: 13/1/21839، سند 7(. این ویژگِی نخستین قانون استخدام کشوری 
نادیده گرفتن تأثیر میزان تخصص افراد در درآمد آن ها و آشفتگی در رتبه بندی شغلی، از 
اصل شایسته ساالری و به کارگیری نیروی انسانی متخصص برای پیش برد جریان نوسازی 

و همراهی با مقتضیات زمان جلوگیری می کرد.
جامعۀ ایران طی دورۀ پهلوی دوم )1320-1357(، با یک جریان گستردۀ نوسازی 
و تجددخواهی مواجه شد. ازآنجاکه نوسازی به تغییراتی در بینش و سازمان دهی جوامع 
منجر می شود )باتامور، 1358، صص 323-325(، قوانین دورۀ پهلوی دوم نیز تاحدودی 
دستخوش دگرگونی شدند. فراگرد نوسازی دورۀ محمدرضاشاه پهلوی که با مدیریت 
دولْت سازمان دهی می شد، نیازمند تحوالت عمده در عرصۀ قانون و قانون گذاری بود. 
یکی از قوانینی که در این دوره به تغییر و اصالح نیازمند شد، قانون استخدام کشوری 
بود. در نخستین سال های حکومت محمدرضاشاه پهلوی، ناهمخوانی مفاد قانون استخدام 
با شرایط جدید اجتماعی و اقتضائات نوسازی به مخالفت هایی منجر شد. بی توجهی به 
موضوع لزوم ارتباط سطح تحصیالت افراد با میزان حقوق آن ها از ناکارآمدی های نخستین 
قانون استخدام کشوری بود که با آغاز دورۀ پهلوی دوم با واکنش گروه هایی از کارمندان 

دولت مواجه شد )مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 101(.
کانون  ازجمله  داشت.  تداوم  استخدامی  قانون  معایب  و  کاستی ها  به  اعتراض 

1. حقوق انتظار: این حقوق به گروه هایی 

داده می شد که به عنوان منتظران خدمت، 

و  اداری  ساختار  به  ورود  برای  انتظار  در 

مشاغل دولتی بودند )ساکام، شناسه سند: 

297/21268، سند 1، 1303؛ ساکام، شناسۀ 

 ،13/1/20880 بازیابی:   ،240/21022 سند: 

سند 1، 1304(.

2. تقاعد /taqā’od/: بازنشستگی.
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دانشجویان دانشکدۀ فنی تهران، طی نامه ای در سال 1322ش، مراتب اعتراض خود را 
به مجلس در این زمینه اعالم کرد و تغییر در قانون استخدامی را خواستار شد: »تقریبًا 
برای  کشور  تحصیل کردۀ  طبقۀ  باألخره  و  دانشگاه  استادان  و  مهندسین  است  ماه  دو 
انجام تقاضاهای مشروْع ناچار از کار کناره گیری کرده اند... و ازاینجا معلوم می شود که 
نظر خوشی به طبقۀ تحصیل کرده وجود ندارد و عناصری درصدد اضمحالل این طبقه 
می باشند. بااین حال الیحۀ تعلیم اجباری به مجلس تقدیم و تقاضای تصویب آن می شود. 
معلوم نیست درصورتی که دولت نمی خواهد یا نمی تواند از دانشمندان فعلی کشور استفاده 
کند و ارزشی مجلس برای زحمات تحصیلی آن ها قائل شود، تعلیمات اجباری را به چه 
منظور پیشنهاد می نماید...« )کمام، شناسۀ سند: 386787، بازیابی 13/128/9/1/59، سند 
3، 1322(. همان طورکه این سند گویاست، دانشجویان خواستار ایجاد فرصت شغلی 
متناسب با تحصیالت خود بوده اند؛ نکته ای که در نخستین قانون استخدام کشوری از 
آن غفلت شده بود و می توانست از یک سو، هم مانع جدی در راستای جریان نوسازی 
باشد و هم زمینه ساز پیدایش نارضایتی های اجتماعی شود. بنابراین اقداماتی در راستای 
ایجاد تحول در قانون استخدام کشوری انجام شد. وزارت دارایی در نامه ای به مجلس در 
1338/1/18نوشت: »باتوجه به اینکه از سال 1328 دولت نیروی انسانی جدیدی را جذب 
نکرده است و باتوجه به اجرای اصالح قانون بازنشستگی سال 1337 تعداد زیادی کارمند 
بازنشسته شده اند، برخی از وزارت خانه ها مانند وزارت امورخارجه، وزارت دادگستری، 
به  احتیاج  به عالوه  و  مواجه اند  کارمند  کمبود  با  و سایر وزارت خانه ها  وزارت کشور 
استخدام در بعضی از دستگاه ها ]و[ نیز توسعۀ سازمانی ازقبیل ایجاد دادگاه ها و ازدیاد 
بخشداری ها احتیاج به استخدام عده ای کارمند تحصیل کرده دارند. باتوجه به اینکه جوانان 
تحصیل کرده در رشته های مختلف از دانشگاه های ایران و خارج فارغ التحصیل اند، الزم 
است به این مسئله توجه گردد...« )ساکما، شناسۀ سند: 750552-240، سند 7، 1338(. این 
سند گویای تأثیر فراگرد توسعه بر لزوم تصحیح قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی 
دوم است. بدین ترتیب تالش هایی برای اصالح برخی مفاد قانون اساسی برای همراهی با 

جریاِن نوسازی در این دوره آغاز شد.
قانون استخدام کشوری در سال 1346 اصالح و ارزیابی شد. البته براساس مادۀ 2 
قانون استخدامی در سال 1346ش، قانون استخدام کشوری ای که برای ادارات دولتی 
پیش بینی شده بود، برخی ارگان ها و نهادها را شامل نمی شد و آن ها هریک ازنظر استخدام 
تابع مقررات خاص خود بودند؛ سازمان هایی مانند وزارت دربار شاهنشاهی، سازمان 
اطالعات و امنیت کشور، شرکت های دولتی مصوب 5خرداد1352ش، شهرداری ها و 
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مؤسسات تابعۀ آن ها، نیروهای مسلح، دانشگاه ها، مجلس، و وزارت امور خارجه )وهمن، 
به  قانون واحد  برمبنای  ادارات دولتی  اکثر  به بعد  از آن زمان  1355، ص2(. به هرحال 

استخدام نیروی موردنیاز خود پرداختند.

3. ماهیت قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم
3 .1.  رشایط استخدام

قانون استخدام کشوری و بسیاری از قوانین مصوب دیگر در دورۀ پهلوی دوم، درصدد 
ایجاد تحول موردنیاز برای همراهی با جریان نوسازی بودند. ایجاد فرصت برابر در رقابت 
برای افراد متخصص در حوزه های مختلف از ویژگی های بارز قانون استخدام کشوری در 
دورۀ پهلوی دوم بود. هرچند در نخستین قانون کشوری اصل مسابقه به عنوان شرط ورود 
افراد به خدمات دولتی تعیین شده بود، ولی این قانون در حوزۀ اجرا موفق نبود. نخستین بار 
در سال 1321ش در معیارهای استخدام تغییراتی جدی به وجود آمد و به اصل مسابقه برای 
استخدام کارمندان توجه شد )مشروح مذاکرات مجلس ملی، دورۀ سیزدهم، جلسۀ 54(. 
قانون استخدام دورۀ پهلوی دوم با تعیین شرایط یکسان برای ورود افراد مختلف به مشاغل 
دولتی، با تکیه بر اصل امتحان و رقابت، در ایجاد فرصت برابر در دست یابی به مشاغل 
دولتی تأثیری به سزا داشت. در قانون استخدام این دوره، تدابیر بیشتری در ورود افراد به 
مشاغل دولتی اتخاذ شد تا از هرگونه کوتاهی و بی عدالتی در ایجاد فرصت های برابر 
برای ورود به مشاغل دولتی جلوگیری شود. در عصر محمدرضاشاه پهلوی، برای نظارت 
بیشتر بر این اصل، سازمان کارگزینی کل کشور مسئولیت برگزاری امتحان و مسابقه برای 
جذب کارمند در تمام وزارت خانه ها و بنگاه های دولتی را برعهده گرفت و طرز تشکیل 
شورای عالی امتحانات و طریقۀ دعوت از داوطلبان و انجام مسابقات و برنامه و مواد 
امتحانی براساس آیین نامه ای تعیین می شد که به تصویب هیئت وزیران می رسید )ساکما، 

شناسۀ سند: 100750-240، بازیابی: 13/1/1/100750، سند 2، 1334(.
در برخی از اصول قانون استخدام کشوری که در مردادماه سال 1325 به تصویب هیئت 
وزیران رسید، تالش برای ایجاد فرصت های برابر برای استخدام افراد و رتبه بندی شغلی 
مشهود است. براساس اصل اول این قانون، اصل وحدت قوانین استخدامی مطرح شد و 
براساس آن، قوانین متعدد با شرایط نامساوی در استخدام افراد حذف شد. براساس اصل 
دوم که مربوط به طبقه بندی شغلی بود، معیارهای ناعادالنۀ گذشته در ارتقای شغلی حذف 
شد و تمام افراد براساس مدارج تحصیلی و معلومات و نوع شغل، رتبه بندی می شدند و 
براساس شرایط یکسان و مشخص ارتقا می یافتند )روزنامۀ اطالعات، 1325، 16 مرداد، 
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ش6111، ص1(. این رویکرد حکومت پهلوی با ایجاد فرصت های برابر برای ورود به 
ساختار اداری و ارتقای شغلی، براساس قانون استخدام واحد، زمینۀ ورود افراد متخصص 
به ساختار اداری کشور را فراهم کرد؛ کشوری که قرار بود نوسازی شود، به سرمایه گذاری 
برای نیروی انسانی خود نیاز داشت )وینر، 1355، صص 349-351 و 360(. از دیگر 
اقداماتی که در راستای سامان دهی به موضوع استخدام انجام شد طرح ادغام شورای عالی 
امور اداری و سازمان خدمات کشوری بود. این طرح سبب شد تا از هرج ومرج موجود 
در استخدام نیروی انسانی جلوگیری شود و بر استخدام افراد نظارت بیشتری بشود. 
شورای عالی امور اداری و سازمان خدمات کشوری در بهمن 1340ش، در یکدیگر ادغام 
شدند و این سازمان با عنوان سازمان امور اداری و استخدامی کشور به فعالیت خود ادامه 
داد. این سازمان وظیفۀ طرح قانون جدید استخدام را برعهده گرفت )ساکما، شناسه سند: 
297/7126، سند 2، 1340؛ صفایی، 1355، صص 60-61(. اتخاذ رویکرد نوسازی در 
دورۀ محمدرضاشاه پهلوی، متضمن به کارگیری نیروی مستعد برای برعهده گرفتن مشاغل 
حرفه ای بدون درنظرگرفتن خاستگاه اجتماعی، بود؛ زیرا معموالً در جوامع صنعتی یا در 
مسیر توسعۀ صنعتی، انتخاب نیروی کار برای ساختار اداری ازطریق شایسته ساالری و 
رقابت انجام می شود و براین اساس به تدریج مکانیسم تحصیالت، جایگزین روش هایی 
چون ارث و جانشینی در دست یابی به مشاغل دولتی می شود (Brown, 2013, p679)؛ قانون 

استخدام کشوری در دورۀ پهلوی دوم این امکان را فراهم کرد.

 3 .2. اهمیت اصل تحصیالت در قانون استخدامی دورۀ پهلوی دوم
بر  تأکید  از  حاکی  مذکور،  دورۀ  در  کشوری  استخدام  قانون  به  مربوط  اسناد  بررسی 
تحصیالت و ارزِش محوری آن در قانون استخدام است. درحالی که در نخستین قانون 
استخدام کشوری در 1301ش، بر مؤلفۀ تحصیالت در استخدام و ارتقای شغلی افراد 
چندان تأکیدی نشده بود، در قانون استخدامِ دورۀ محمدرضاشاه، بر اصل تحصیالت تأکید 
زیادی شد. براساس قانون استخدام کشوری سال 1301ش، انتخاب افراد برای اشتغال در 
سیستم اداری براساس مالک هایی چون مسابقه و داشتن تصدیق نامۀ سال سوم تحصیالت 
متوسطه یا دادن امتحانی بود که برای تحصیالت متوسطه معین شده بود )کمام، شناسۀ 
سند: 411255، بازیابی: 5/106/16/1/18، سند 2: 1301؛ ساکما، شناسۀ سند: 297/32518، 
سند 1: 1301(. این اصل از قانون استخدام باوجودِ تعیین سطحی از تحصیالت برای ورود 
به مشاغل دولتی، در دورۀ پهلوی اول با اعتراضاتی ازسوی وزارت معارف مواجه شد؛ زیرا 
سطح تحصیالت تعیین شده با مقتضیات نوسازی همخوانی نداشت. وزارت معارف در 
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دورۀ پهلوی اول طی نامه ای این اصل را مخالف با شرایط خاص ایران در مسیر نوسازی 
دانست و خواستار تعیین امتیازات بیشتر برای اصل تحصیالت در قانون استخدامی شد: 
»توجه به مالک تحصیالت در جذب نیروی اداری موجب تشویق افراد در کسب علم 
است« )ساکما، شناسۀ سند: 31763-294، سند 1: 1306(. بااین حال در دورۀ پهلوی اول 
تدبیری در اصالح این بخش از قانون استخدام اتخاذ نشد و تا پایان این دوره همچنان در 
شرط تحصیالت برای ورود به خدمت تغییری حاصل نشد )ساکما، شناسۀ سند: 1869-
297، سند 1: 1315(. نوسازی و توسعه در گام نخست نیازمند نیروی انسانی متخصص 
و شایسته است؛ ولی باوجودِ نیازی که به نیروی متخصص در جامعه مقارن با تصویب 
نخستین قانون استخدام کشوری وجود داشت، به میزان تحصیالت کارمندان دولت توجه 

کافی نشد.
طی جریان نوسازی و گذار جوامع از سنتی به مدرن تغییراتی متعدد در سطوح 
مختلف جامعه ایجاد می شود و این خود باعث تغییراتی در انتظارات و خواسته های افراد 
جامعه می شود. این موضوع بازتابی روشن در واکنش گروه های نوظهور اجتماعی در دورۀ 
پهلوی دوم داشت؛ به طوری که آشفتگی در تأثیر تحصیالت در قانون استخدام و ارتقای 
شغلی، موجب نارضایتی گروه های متخصص کارمند در این دوره شد. این نارضایتی ها 
در سال 1322ش ازسوی قشر مهندسان آغاز شد. در سال 1322ش گروه های زیادی 
از مهندسان ازطریق کانون مهندسان به علت فقدان قانون استخدامی مناسب برای شغل 
مهندسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی آن، مراتب اعتراض خود را به مجلس و دولت 
اعالم کردند و احقاق حقوق خود را در این زمینه خواستار شدند )کمام، شناسۀ سند: 
386787، بازیابی: 13/128/9/1/59، سند 4، 1322(. سرانجام در راستای اصالح قانون 
استخدام کشوری الیحۀ مربوط به قانون استخدام مهندسان در مرداد 1322ش به مجلس 

تقدیم شد )روزنامۀ اطالعات، 1322، 28 آبان، ش5248، ص4(.
در مفادِ قانون استخدام در دورۀ محمدرضاشاه پهلوی، به علت کمبود نیروی متخصص 
و کاردانی که با جریان نوسازی در این دوره همراه و همگام باشد، در جذب افراد جدید 
بر اصل تحصیالت تأکید شده و آمده است: »چون افراد تحصیل کرده در ادارات َدرحدِّ 
کفایت وجود ندارد، الزم بود موجبات تهیۀ افراد الیق برای رشته های مختلف فراهم گردد 
و داشتن معلوماْت شرط ورود به خدمت قرار داده شد« )ساکما، شناسۀ سند: 10050-
240، سند 18: 1334(. عالوه بر تأکید بر تحصیالت به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های 
نیز بر لزوم کسب  ورود به خدمت دولتی، در ترفیع کارمندان و ورود به طبقۀ باالتر 
تحصیالت تأکید شده است )ساکما، شناسۀ سند: 10050-240، سند 19: 1334(. دولت در 
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این دوره، در برنامۀ استخدام خود برنامه ای ویژه در راستای جذب نیروی تحصیل کرده در 
پیش گرفت. طبق مفاد یکی از اسناد، وزارت دارایی در نامه ای به نخست وزیری به تاریخ 
1338/1/18 بر استخدام فارغ التحصیالن دانشکدۀ حقوق و دانشکدۀ علوم اجتماعی برای 
تأمین بخشداری ها تأکید کرده است )ساکما، شناسۀ سند: 275055-240، سند 6، 1338(. 
از دیگر مزایای تحصیْل در قانون استخدام این دوره، معافیت از دورۀ کارآموزی بود. در 
آیین نامۀ ارتقای معلمان مصوب آذرماه 1352 آمده است: »معلمانی که درحین خدمت موفق 
به اخذ مدرک تحصیلی باالتری شوند، ]اگر[ ازنظر استخدامی مورداحتیاج وزارت مذکور 
باشد، از گذراندن دورۀ کارآموزی مربوط به رشته یا طبقۀ شغلی جدید معاف اند« )وهمن، 
1355، ص81(. این رویکرد به اصل تحصیالت در قانون استخدام کشوری، به دلیل نقشی 
که قوانین در ایجاد ارزش های و هنجارها دارند، در تبدیِل تحصیالت و تخصص به 

ارزش های برتر اجتماعی نقشی مهم داشت.
مطالعۀ اسناد موجود درزمینۀ تصویب قانون استخدام و واکنش ها به آن، گویای 
تعیین کننده بودن مالک تحصیالت در جذب، و ارتقای شغلی کارمندان دولت است. هرچند 
در ابتدا پررنگ شدن مالک تحصیالت به عنوان ارزشی در قانون استخدام با واکنش هایی 
ازسوی کارمندان قدیمی فاقد تحصیالت یا با تحصیالت پایین مواجه شد، ولی به تدریج 
به عنوان مؤلفه ای مهم در استخدام دولتی، ارتقای شغلی، و دریافت تسهیالت اهمیت 
یافت. نامه های متعددی از برخی از کارمندان قدیمی دولت در اعتراض به اهمیت یافتن 
اصل تحصیالت در استخدام و ارتقای شغلی، به مجلس و ادارۀ امور استخدام فرستاده 
شده است. جمعی از کارمندان دولت در خوزستان ضمن گالیه از مفاد قانون استخدام به 
مجلس شورای ملی می نویسند: »محترماً در این موقع که قانون استخدام کشوری اجرا و 
صادر گردیده، الزم است به وضع پرسنلی کارمندان قدیمی که معلومات خیلی از این ها از 
دیپلمه های جدیداالستخدام بیشتر است، رسیدگی شود؛ بنابراین اینکه دو گروه، همه در 
گروه 4 قرار گیرند، نیاز به اصالح است« )کمام، شناسۀ سند: 4099123، بازیابی: 2/176-
22/22/2/176/2، سند 1، 1334(. گروهی دیگر از کارمندان دولت در اعتراض به تأکید 
بر اصل تحصیالت در قانون استخدام و رده بندی های شغلی می نویسند: »در قانون جدید، 
کارمندان رسمی و غیررسمی قدیمی را که 25 سال سابقۀ خدمت دارند، به علت نداشتن 
مدرک تحصیلی الزم در گروه 2 قرار داده اید؛ این بی عدالتی است...« )کمام، شناسۀ سند: 
4099123، بازیابی: 2/176-22/22/2/176/2، سند 7: 1334(. باوجودِ این اعتراضات تأکید 
بر اصل تحصیالت و تخصص گرایی در جذب نیروی انسانی موردنیاز در ساختار اداری، 

در سراسر این دوره تداوم یافت.
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تداوم رویکرد ارزش گذاری به تحصیالت در این دوره را در آیین نامۀ استخدام پیمانِی 
مورِخ 1351/12/24ش نیز می توان مشاهده کرد. در مادۀ اول این آیین نامه، مدت قرارداد 
استخدامِ پیمانی برای افراد دارای مدرک باالتر از لیسانس یک سال درنظر گرفته شده است، 
درحالی که مدت مجاز برای استخدامِ پیمانی متصدیان زیر لیسانس به مدت سه ماه مطرح 
بوده است )وهمن، 1355، ص43(. توجه به موضوع تحصیالت در تبدیل کارمندان پیمانی 
به رسمی نیز مطرح شد، به طوری که در مصوبۀ قانون تبدیل کارمندان پیمانی به رسمی 
در سال 1325ش، آمده است: »کسانی که قبل از ورود به خدمت دارای درجۀ لیسانس یا 
باالتر بوده باشند و یا در خالل کارمندی خدمت اداری دارای تحصیالت بیشتری گردند، 
می توانند از این قانوِن تبدیل از پیمانی به رسمی بهره مند گردند« )روزنامۀ اطالعات، 1325، 
20 مرداد، ش6114، ص1(. این نکته گویای ارزش تحصیالت در استخدام و مزایای آن در 
قانون استخدام و ایجاد امنیت شغلی بیشتر با داشتن تحصیالت، در دورۀ پهلوی دوم است. 
اینجاست که می توان گفت: زمینه برای پیدایش نگرش های تازه به اهمیت تحصیالت در 
تعیین پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد به تدریج شکل می گیرد؛ زیرا پیدایش نگرش نویْن 
نتیجۀ آموزش های اجتماعی است که در نهادهای اجتماعی مانند خانواده، مدرسه و یا 
نهاد حکومت صورت می گیرد )روشبالو و بورونیون، 1373، ص124(. قانون استخدام 
دورۀ پهلوی دوم با طرح تحصیالت، به عنوان عاملی تعیین کننده در استخدام، سبب شد تا 
به تدریج زمینه برای جذب نیروی متخصص و کارآمد در ساختار اداری این دوره فراهم 

شود.

نتیجه گیری
قانون در جوامع مختلف از مهم ترین الگوهای رفتار عملی است؛ بنابراین عرصۀ قانون گذاری 
در هر مقطعی از زمان می تواند نقشی تعیین کننده در طرح هنجارها و ارزش های عملی 
موردنیاز جامعه داشته باشد. قانون استخدام کشوری یکی از قوانین مهم در جوامع مدرن 
است که باتوجه به ارتباط مستقیمی که با وضعیت شغلی و اجتماعی دارد، موردتوجه افراد 
جامعه است. قانون استخدام کشوری با موقعیت شغلی افرادی که جذب ساختار اداری 
می شوند، مستقیماً ارتباط دارد و چون موقعیت شغلی افراد و مؤلفه های تأثیرگذار در 
کسب مشاغل، نقشی مهم در ترسیم رویکردهای اقتصادی دارند، بنابراین تدوین قانون 
استخدام و تعیین اولویت های استخدامی تأثیری به سزا در تبدیل شدن برخی از اولویت ها 
به رویکردهای جدید اقتصادی و اجتماعی دارد. قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی 
دوم با تغییر در معیارهای استخدام چون تحصیالت و برگزاری آزمون و تأکید بر اجرای 

قانون استخدام کشوری در
 دورۀ پهلوی دوم با تکیه بر اسناد



84
گنجینۀ اسناد، سال 30، دفرت اول، بهار 1399، شامرۀ پیاپی 117

آن ازطریق نهادهایی جدید چون سازمان خدمات کشوری و شورای عالی امور اداری 
زمینه را برای گسترش نظام فرصت در جامعه فراهم کرد. این موضوع به استخدام نیروی 
انسانی متخصص در راستای نوسازی نظام اداری ایران منجر شد. باتوجه به جریان گستردۀ 
نوسازی در این دوره و اهمیت تأمین نیروی انسانی، قانون استخدام در این دوره در مفاد 
خود با این جریان همراهی داشت. تغییرات در قانون استخدام کشوری در دورۀ پهلوی 
دوم حاکی از پیدایش رویکردی نوگرایانه در این قانون است که درصدد بوده است تا خود 

را با مقتضیات نوسازی در این دوره هماهنگ سازد.
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