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Abstract

The long reign of Nasser al-Din Shah Qajar (1848-1896) has been accompanied by

numerous uprisings that took place in different natures and in the form of individual

movements to collective and widespread actions in the country. The main actors in

these uprisings ranged from the social masses to government and religious leaders.

The purpose of this article is to characterize the uprisings of the Nasserite era and to

study the bedrock factors of these uprisings in a descriptive-analytical method based

on library information. The findings show that the riots of this period with multiple

nature of political (dynastic), tribal, religious (sectarian) and socio-economic (urban

and rural areas) on the basis of dissatisfaction with the existing political structure

and social relations, power-seeking And the political intentions of some activists and

the intervention of foreign interventionist governments in Iran have been formed,

and despite creating some instability and fragility in the Nasserite government, they

have often failed without achieving a specific result.
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چکیده
بـا  م.)1896- 1848ق./ 1313- 1264دوران سلطنت طوالنی ناصرالدین شاه قاجار (حـک:  

هـاي  هـاي مختلـف و در قالـب حرکـت    هاي متعددي همراه بوده است که با ماهیتشورش
گـران اصـلی ایـن   هـاي جمعـی و گسـترده در کشـور رخ داده اسـت. کـنش      فردي تا کنش

تـا بزرگـان حکـومتی و مـذهبی     هـاي اجتمـاعی  اي را از تـوده هـا، طیـف گسـترده   شورش
هاي عصر ناصـري و بررسـی عوامـل    شناسی شورشدادند. هدف این مقاله، گونهمیتشکیل

اي اسـت.  بـر اطالعـات کتابخانـه   تحلیلی و مبتنی- روش توصیفیها بهبسترساز این شورش
اي ایـن دوره بـا ماهیـت چندگانـه سیاسـی(دودمانی)،      هیافته پژوهش نشان داده که شورش

اقتصادي (حوزه شهري و روستایی) بـر بسـتر نارضـایتی    - اي) و اجتماعیفرقهایلی، مذهبی(
طلبـی و اغـراض سیاسـی برخـی     درتاز ساختار سیاسی و مناسبات اجتمـاعی موجـود، قـ   

رغم ایجـاد  است و بهگر بیگانه در ایران، شکل گرفتههاي مداخلهگران و دخالت دولتکنش
ها در دولت ناصري، غالباً بدون دستیابی به نتیجه خاصـی بـه   ها و شکنندگیبرخی ناپایداري

اند.  شکست انجامیده
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هاي شـهري،  هاي ایلی، شورششورشهاي شاهزادگان، عصر ناصري، شورشها:دواژهیکل
.ايهاي فرقهشورش

. مقدمه1
م. وارث 1848ق./1264بـر تخـت سـلطنت در سـال     شاه قاجار پـس از جلـوس   ناصرالدین

هـایی جریـان داشـت. برخـی از ایـن      ها و مخالفـت کشوري شد که از هر سوي آن شورش
اي دیگـر بـر بسـتر    ها در مناسبات اجتماعی پیش از او شـکل گرفتـه بودنـد و پـاره    شورش

ایی نیـز  هـ وي رخ دادنـد. واکـنش  هاي موجود از شرایط سیاسی و اجتماعی زمانـه نارضایتی
ــه ــرفتن در    ب ــرب و قرارگ ــه غ ــا جامع ــردم ب ــنایی م ــل آش ــر در  دلی ــد و تغیی ــیر رش مس
هـاي شـاهزادگانِ مـدعی    وقـوع پیوسـت. مخالفـت   هجري/ نوزدهم میالدي بهسیزدهمسده

تـرین  ها یا حکومت، ادعاي استقالل ایالت، مهمسلطنت، ناآرامی در شهرها علیه حکام ایالت
سـاز  هاي عموم مردم بـه مـذهب نیـز، زمینـه    یوندها و گرایشمعضالت دولت ناصري بود. پ

بـود. عـدم تفـوق سیاسـی دسـتگاه حکـومتی و       طلبان شدهایجاد فرَق مذهبی توسط فرصت
زد. از سـویی،  گردانندگان اصلی جامعه، خود به رشد ناامنی و آشـوب در کشـور دامـن مـی    

سـتعمارگر روس و انگلـیس در   هاي اریزي دولتاجتماعی خاصی که با برنامه- نفوذ سیاسی
افـزود.  تشـدید شـرایط مـی   شـد نیـز، بـه   قالب حمایت یا دریافت امتیاز به حکومت ارائه می

اقتصـادي، مـذهبی   - هاي متعددي با ماهیت سیاسی، اجتماعیرو، در این دوره، شورشازاین
یگانـه  هـاي ب قـدرت و ایلی که ساختار سیاسی و مناسبات اجتماعی موجود همراه با دخالـت 

هـاي متکثـر اجتمـاع    ها را الیهاند، رخ داد. بازیگران اصلی این شورشدر بروز آنها مؤثر بوده
هـاي مردمـی،   هاي مذهبی، رؤساي ایالت و تودهشامل اعضاي خاندان سلطنتی، رهبران فرقه

هاي عصر ناصري و بررسی عوامـل و  شناسی شورشدادند. هدف این مقاله، گونهتشکیل می
ی پـژوهش آن اسـت کـه    هـا اسـت. پرسـش اصـل    اي بسترساز درونی ایـن شـورش  هزمینه
اسـت؟ فرضـیه   هاي عصر ناصري مـؤثر بـوده   عوامل درونی در بسترسازي بروز شورشچه

اقتصـادي موجـود جامعـه قاجـاري     - پژوهش، بر ساختار نظام سیاسی و مناسبات اجتمـاعی 
عنـوان عامـل تشـدیدکننده    اي بـه هـاي فرامنطقـه  عنوان کانون بسترساز و دخالـت قـدرت  به

ها تأکید دارد. این پژوهش از نوع تحلیل تاریخی اسـت و اطالعـات آن بـا تکیـه بـر      شورش
اي گـردآوري شـده و تبیـین    روش کتابخانـه هـا) بـه  منابع تاریخی (تواریخ رسمی و سفرنامه

تحلیلی است.  - شیوه توصیفیموضوع به
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پژوهشۀپیشین1.1
نقـش علمـا در   ، بـه دیـن و دولـت در ایـران   ) در 1369مـد الگـار (  حااز محققان خـارجی،  

اسـت. محقـق   قاجار و تحلیل دو شورش مهم بابیه و تنباکو در عصر ناصـري پرداختـه  دوره
، با بررسی شرایط اجتمـاعی، سیاسـی   »مقاومت شکننده«) در 1392نوآورِ دیگر، جان فوران (

ها در این دوره گاه تنها بـا ذکـر تـاریخ    شورشبروز برخی و اقتصادي جامعه عصر قاجار، به
ــورش ــژوهش   ش ــت. از پ ــرده اس ــاره ک ــا، اش ــی  ه ــی، عل ــاي داخل ــاف و  ه ــر کجب اکب

الگوي مدیریت بحـران در دوره قاجـار بـا تأکیـد بـر نقـش       «) در مقاله1390(هادیانکورش
ـ    » مردان کُرد و مدیریت بحران ساالردولت انـد و  هبه نگاه دولـت در زمینـه اجتمـاعی پرداخت

انـد. نقش کُردها را در تثبیـت حکومـت مرکـزي و مقابلـه بـا بحـران سـاالر بررسـی کـرده         
بنـدي اجتمـاعی موجـود در    ) عوامل شورش در عصر ناصري را در دسـته 1390آزاد (حمید

مانـدگی ایـران   ها را اسباب عقـب شهرها و اختالفات قومی و مذهبی را منجر به تنش و تنش
خـواهی و  تا) شورش شیخ عبیداهللا کُرد را جنبش اسـتقالل آشوري (بیمجید ذکر کرده است.

زدن رهبـران جنـبش بـه    دامـن «است. علت شکست این جنـبش را  گرایی کُردها دانسته ملی
و عثمــانی جهــت تضــعیف حکومــت هــاي انگلســتانو سیاســت» هــاي مــذهبیدرگیــري

شـورش هورآمـان در   «رسـی یـز بـا بر  ) ن1394مظهـر ادواي و هـادي وکیلـی (   .داندمیایران
هـا و  جـویی هورامـان  بـر برتـري  ، دلیل ایـن شـورش را افـزون   »ناصرالدین شاه قاجارعصر

هـا و  شاه در میـان کُردهـا (هـورامی   انگیز ناصرالدینسیاست تفرقهحمالت جاف به منطقه؛ به
بررسـی  نگـاري، بـه  صـورت تـک  دهند. از این نمونـه مقـاالت کـه بـه    ها) نسبت میاردالن

کدام دربرگیرنـده  توان موارد دیگري را برشمرد؛ اما هیچاند، میهاي این دوره پرداختهرششو
هـا نیسـتند. ایـن مقالـه،     رشهاي بروز ایـن نـوع شـو   ها و بررسی زمینهشناسی شورشگونه

شناسـی  شناسی یـا سـنخ  شناختی، ابتدا به گونهاز موارد نام برده شده، با نگرشی جامعهمتمایز
هـاي کلـی و مشـترکی    ها پرداخته و سپس بسترها و زمینه) این شورشTypology(تیپولوژي

اند، بررسی کرده است.  ها در آن رخ دادهرا که این شورش

هاشناسی شورش. گونه2
مقطعی و بدون برنامه یـا واکـنش   یک حرکتمعنايشناسی، شورش بهاز منظر دانش جامعه

هـاي فـردي یـا جمعـی، سیاسـی،      تواند بـه انگیـزه  میدر مقابل یک حرکت است. شورش،
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برنامـه و جمعـی و   آمیـزِ بـی  هـايِ اعتـراض  فرهنگی و اقتصادي رخ دهد. به اغلـب حرکـت  
تـر  ها بیش) که هدف آن6: 1377شود (گر، گروهی مردم در سطح شهرها شورش اطالق می

ــراي نظــام سیاســی مســتقر داشــت آنایجــاد تغییراتــی اســت بــی باشــند.هکــه جــایگزینی ب
تواند مقدمـۀ جنـبش، قیـام، انقـالب و یـا هـر حرکـت اجتمـاعی دیگـر باشـد.           میشورش
توانند با پیشینه و یا بدون پیشینه باشند. اما بسترها، شـرایط و عوامـل گونـاگون    میهاشورش

دلیـل  ها تأثیرگذار باشند. در عصر ناصري بـه توانند در بروز این شورشداخلی و خارجی می
هاي اجتماعی گونـاگونی در کشـور رخ داد کـه در منـابع     بودن ایام سلطنت او، کنشطوالنی

ها با تعابیر مختلـف: اعتـراض، اغتشـاش،    هاي جدید، هرکدام از این کنشتاریخی و پژوهش
گري، ایلغار، یغمـاگري  طغیان، بلوا، غائله، آشوب، تمرد، خودسري، سرکشی، نافرمانی، یاغی

نظمـی، هیجـان،   اج، تطاول و چپاول، شرارت، نزاع و مشاجره، بیگري، تاخت و تارو غارت
نشینی و تحصن، فتنه و فساد، قیـام، شـورش، جنـبش و ...،    خروج، جنگ، لشکرکشی، بست

). فهرســتی کــه در 81- 61/ 1: 1363یــاد شــده اســت (بــراي نمونــه، ر.ك. اعتمادالســلطنه، 
ولـت بـراي سـرکوب، تنبیـه و     قـدام د هاي فردي و جمعی، و ااز این نوع کنشاآلثارالمآثرو

شـاه تـا سـال چهلـم     قتل و غارت و اخراج شورشیان از آغاز سـلطنت ناصـرالدین  مجازات،
) کـه بیـانگر وجـود    81- 61مورد اسـت (ر.ك. همـان:   170بر حکمرانی او ارائه شده، افزون
پایــداري و شــکنندگی امنیــت و هــاي مکــرر در ایــن دوره و نانــاامنی و آشــوب و طغیــان

ها از آن روي است که یکـی از معـانی لغـوي    است. اطالق فتنه به غالب این شورشآرامش
جـاري شـود و در آتـش خشـم و قهـر      آن که گداختن در آتـش اسـت، دربـاره شورشـیان     

مثابـه  شد که هر مخالفتی در مقابل شـاه بـه  قاجاریه بسوزند. چراکه این اندیشه ترویج میشاه
معناي ایسـتادن در مقابـل حکـم االهـی اسـت و      شورش بهمخالفت با پروردگار است. پس

گـر اسـت. یکـی از    دانـد در آتـش اسـت؛ پـس فتنـه     هرکس مقابل شـاه بایسـتد خـود مـی    
اطاعت سلطنت و پیـروي اوامـر کـارگزاران    «نویسان سیاسی عصر قاجار نوشته است: رسائل

حفـظ نـاموس   ترین عبادات است؛ زیرا که آسایش مملکت و حضرت براي نوع ملت واجب
... راحـت  به وجود سلطان عصر و حسن اهتمامات کارگزاران آستان خواهد بودرعیت بسته
اي اسـت  سـلطنت، چـون رمـه   باشد که ملت بـی واسطۀ اقتدار و اهتمام دولت میهر ملتی به

هاي این عصر از نظر گسـتره  شورش).652/ 1: 1380، رسائل سیاسی عصر قاجار(» شبانبی
هــاي آرام ولــی ســیال؛ : شــورشنــوع شــورش بــروز یافتنــدر در قالــب ســهو دامنــۀ تــأثی

هـاي نـوع نخسـت اگرچـه خشـن و      هاي پرصـدا. شـورش  صدا؛ و شورشبیهايشورش
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ـ    اما درازدامنهنیستند؛توفنده صـدا گسـتره   هـاي بـی  د. شـورش انـد و در جامعـه تـداوم دارن
هـاي پرصـدا بـا شـدت و     نداشته و حوزه تأثیر آن در جامعه انـدك اسـت. شـورش   چندانی

شـاه بـا   شـیوة مقابلـۀ ناصـرالدین   سـازد.  خشونت و جدال همراه است و جامعه را درگیر می
هـا بسـتگی داشـت.    نـوع آشـوب و شـورش   شورش متفاوت بود. روش برخـورد او بـه  هر

از منظــر پـذیر نیســت.  هـا در یــک الگـو امکــان  گنجانـدن روش ســرکوب تمـامی شــورش  
شوند:هاي عصر ناصري به چهارگونه تقسیم میگران، شورششناسی طیف کنشگونه

هاي شاهزادگانشورش1.2
در داد.طلبی در میـان اعضـاي دودمـان سـلطنتی رخ مـی     ها با اهداف قدرتاین نوع شورش

آرا میـرزا ملـک  ازجملـه؛ عبـاس  عصر ناصري، چنـدین شـاهزاده نگرانـی او را دامـن زدنـد،     
1شـاه م.) و برادر ناتنی ناصرالدین1848- 1834ق./ 1264- 1250دوم محمدشاه (حک: پسر

شـاه قاجـار   ن پسـر دهـم فتحعلـی   السـلطا شـاه ظـل  فرزند بـزرگ علـی  2میرزاالملکو سیف
هـا کـه از ناحیـه رجـال سـلطنتی بـراي       م.). ایـن کـنش  1834- 1797ق.1250- 1212(حک:

صـدا  بـی هـاي گرفت، فاقد پشـتوانۀ مردمـی و از نـوع شـورش    تصاحب قدرت صورت می
(گستره کم و دامنه تأثیر اندك) بودند.

الدولـه و  خان سـاالر فرزنـد اللهیارخـان آصـف    شورش دیگر از این نوع، شورش حسن
شاه بسیار تهدیدکننده بود؛ زیرا به تجزیـه  شاه در خراسان بود که براي ناصرالدینفتحعلینوه

هـا را در ایجـاد یـک دولـت     انگلیسـی انجامید و نقشۀ ایالت خراسان از حکومت مرکزي می
شـورش سـاالر از نـوع شـورش     3بخشـید. حائل بین حکومت قاجار و افغانستان تحقق مـی 

بود.  یافته شکل گرفتهعنوان یک حرکت سازمانپرصدا، به

مذهبی- ايفرقههايشورش2.2
ــه ــورش نمون ــه ش ــن گون ــورش اي از ای ــا، ش ــه   ه ــه ب ــه بابی ــت. فرق ــه اس ــوایی بابی پیش

ــ ــدیدعلیس ــت و   محم ــکل گرف ــار ش ــاه قاج ــیرازي در دوره محمدش ــلطنت  ش ــاز س آغ
هاي سهمگین بابیان در شـهرها و نـواحی مختلـف    شاه نیز مصادف شد با شورشناصرالدین

بـر کوششـی کـه بـراي تغییـر      پیروان فرقه بابیـه افـزون  کرد.که ارکان قدرت او را تهدید می
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دادنـد  مـی را نیز مورد اعتراض و حمله قـرار  دادند؛ روش سیاسی حکومت مذهب انجام می
نام برده شده که پیروان بـاب در راه  هاي متعدديها از شورشدر گزارش). 31: 1362سرنا، (

راه انداختند و با سرکوب از سـوي نیروهـاي   ترویج عقیده خود و نیز در مخالفت با دولت به
بزرگـان و نیروهـاي خـود را    هـا، بابیـان بسـیاري از   دولتی مواجه شـدند. در ایـن شـورش   

دادند؛ ازجمله در واقعه بدشت، شورش مالحسـین بشـرویه در مشـهد و مازنـدران،     ازدست
شورش سیدیحیی اصطهباناتی در نیریز فـارس، شـورش بابیـان در قلعـه طبرسـی، شـورش       

شـورش بـاب بـا سـاختاري اجتمـاعی،      4گستردة بابیان در زنجان و تالش براي تصرف یزد.
قصد ایجاد تغییر در جامعه معاصر رخ داد کـه در آن،  گرایانه و رویکرد مذهبی بهدیدگاهی نو

هـاي  تر بود. شورش بابیـه از نـوع شـورش   به خود او افزونطلبی معاونین باب نسبتقدرت
پرصداست که هم گستره آن وسیع بود و هم حوزه تأثیر آن از سطح توده تا نخبگان سیاسـی  

جود سرکوب، در جامعه تداوم پیدا کرد.و مذهبی را فراگرفت و با و

هاي درون شهريشورش3.2
تجلـی نارضـایتی عمـومی از    «هاي گوناگون، کـه اغلـب   صورتهاي متعدد شهري بهناآرامی

مـت بسـیار زیـاد مـواد غـذایی،      هاي ایالتی بر سر مسائلی همچـون مالیـات اضـافی، قی   مقام
اي عـادي بـود   )، پدیده238: 1392(فوران،» اینها بودنان، حکام و والیان منفور و مانند کمبود

هـاي متفـاوت   هـا بـا ماهیـت   داد. ایـن شـورش  که در دوره قاجاریه و عصر ناصري رخ مـی 
هـا بـراي مثـال بـه    انـد. از ایـن نـوع شـورش    اجتماعی رخ داده- سیاسی، مذهبی و اقتصادي

توان اشاره کرد:مورد میچند
داغـی) در  ، ششـم تبریـز، خاصـه، شـقاقی، قراجـه     شورش سـربازان (فـوج قهرمانیـه   . 1
شاه که به تحریـک درباریـان   خان امیرکبیر صدراعظم ناصرالدینق. علیه میرزا تقی1264سال

اصـالحات مـالی امیـر و کـاهش     باشـی در واکـنش بـه    خـان فـراش  خصـوص اسـماعیل  به
و سـفارت  دلیل صورت گرفت. شورشیان قصد عزل و قتـل امیـر را کردنـد    هاي بیمستمري

ب: 1357؛ اعتمادالسـلطنه،  1006: 1377روس و انگلیس نیز باطناً از آنان دفاع کردند (سـپهر،  
ــتوفی، 236و212- 209 ــانی، ؛ 66- 1/65: 1371؛ مس ــک214: 1391لنج ؛ 47: 1361آرا، ؛ مل

.)377- 347: 1357واتسن، 
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ارگ شـاهی  . شورش و بلواي زنان تهران در اعتراض به قحطی و کمبود نان در جلوي 2
ساختن آنها را داشتند. این شـورش چنـان   هاي شاهی که قصد پراکندهو درگیرشدن با فراش

شاه تعدادي از مسـئولین شـهري را مجـازات کـرد (تفصـیل ایـن       گسترده شد که ناصرالدین
).616- 601: 1389شورش در: بروگش، 

ق. دومـین سـال   1265. شورش مردم اصفهان که از آن تعبیـر بـه فتنـه شـده، در سـال      3
شاه رخ داد و در اثر آن خرابی بسیار به اصفهان و محالت شـهر وارد شـد   جلوس ناصرالدین

ــانی،  ــیل آن در: لنج ــلطنه، ؛227- 214: 1391(تفص ــو، 3/1701: 1367اعتمادالس : 1363؛ هم
).93: 1344؛ خورموجی، 1/63

کـه  مازندرانکالردشتدر م.1891ق./ 1309و پیروان او در سالسیدعالمگیر. شورش 4
).323، 322، 319، 318: 1389فووریه، به شکست و دستگیري او انجامید (

ویـژه تولیدکننـدگان، کسـبه و تـاجران تنبـاکو) بـا همراهـی        . شورش گسترده مردم (به5
روحانیون علیه امتیاز تنباکو و شرکت انگلیسی رژي در شـهرهاي مختلـف ازجملـه شـیراز،     

امتیـاز کـرد و دولـت    اصفهان، تهران، تبریز، مشهد و ...، که ناصرالدین شـاه را وادار بـه لغـو    
: 1361آرا، نشـینی نـاگزیر سـاخت (ر.ك. ملـک    انگلیس و شرکت وابسته به آن را بـه عقـب  

؛ 46- 11: 1384االسـالم کرمـانی،   ؛ نـاظم 56- 45: 1329؛ بـراون،  1373؛ کربالیی، 190- 181
ــه،  ــن 791- 790، 787- 785: 1350؛ اعتمادالســلطنه، 338- 323، 316- 311: 1389فووری ). ای

صـدا و  هاي آرام، بیاز نظر گستره و دامنه تأثیر متفاوت بودند و ترکیبی از شورشهاشورش
پرصدا بودند.

(ایالت)ايقومی و قبیلههايشورش4.2
هـا و تهاجمـات ایـالت    درگیـري بافت ایلی و عشایري جامعه عصر قاجاریه مسـتعد انـواع  

هـاي  دوره نیـز هماننـد دوره  هاي گسترده ایلی بود که در ایـن  دولت مرکزي و شورشعلیه
تـر در  تاریخی گذشته، از این نوع تحرکات، در جهت کسب قـدرت یـا آزادي عمـل افـزون    

اي در میـان کُردهـا   هاي قبیلـه حوزه استقرار خود، بسیار رخ داده است. برخی از این شورش
عبیـــداهللا شـــمدینی در آغـــا منگـــور و شـــیخهـــاي حمـــزهرخ داد، ازجملـــه؛ شـــورش

عبیداهللا در کسوت پیشواي مذهبی نقشبندیه  و توسل به جهـاد و  م. شیخ1880/ق.1297سال
طلبانـه اتخـاذ کـرد. او    برانگیختگی طوایف مختلف کُرد نواحی غربی ایران، رویکردي قدرت
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با جایگاه مذهبی خویش، کنش رؤساي ایالت کُرد و  مخالفان قاجاریـه را مشـروعیت داد و   
هاي پرصدا همـراه بـا   ش کشاند. این شورش از نوع شورشچالعملکرد حکومت ایران را به

خشونت، خرابی و کشتار بسیار بود و دولت ناصري در یک جنگ گسترده با آن درگیر شـد  
؛ 124- 4، نسـخه خطـی،   تاریخ طغیان اکـراد ؛ غوریانس، 175- 25: 1393افشارارومی، .ك. (ر

ــادرمیرزا،  ــدایت، 352- 304، 299: 1360نــ ؛ 156- 153: 1361، اآرملــــک؛85: 1344؛ هــ
. شـورش کُـردي دیگـر، شـورش     )2010/ 3: 1367اعتمادالسلطنه، ؛283: 1362السلطان، ظل

که ریشه در اختالف و رقابت طوایف هورامـان بـا خانـدان    ق. است 1284در سال هورآمان 
کــردن اردالن و سیاســت دولــت مرکــزي در برانــدازي حکومــت محلــی اردالن و قاجــاري

ــتان و   ــت کردس ــی     حکوم ــاکم اعزام ــه ح ــادمیرزا معتمدالدول ــختگیرانه فره ــدامات س اق
تفصـیل ایـن شـورش و فرجـام آن،     (بـراي آگـاهی از   شاه بـه کردسـتان داشـت   ناصرالدین

؛ 1386؛ هـورامی،  1383؛ شـیدا مردوخـی،   3، ج1367؛ اعتمادالسلطنه، 1375سنندجی، ر.ك.
).  1377بابانی، ؛ 1379، ؛ مردوخ کردستانی1381،نگار کردستانی؛ وقایع1351مردوخ، 

خـان ایلخـانی بختیـاري    قلـی سـین شـدن ح ویـژه پـس از کشـته   ها، بـه شورش بختیاري
السـلطان  هزاده مسـعودمیرزا ظـل  دسـت شـا  لنـگ کـه بـه   خان رئیس ایل هفتجعفرقلیپسر
یابی بـه ثـروت و امـوال فـراوان وي و نیـز      ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان، براي دستپسر

؛ 80- 79: 1344هت شورش احتمالی او علیه شـاه، انجـام گرفـت (خورمـوجی،     نگرانی از ج
ــه،  ــرزن، 375: 1389فووریـــ ــل، ؛ 359- 2/358: 1373؛ کـــ ؛ 325- 323: 1382اورســـ

).310- 309، 287، 242- 239: 1362السلطان، ؛ ظل186، 151، 150: 1394بنجامین،
بلوچستان در راسـتاي  ها با دخالت دولت انگلستان درها،؛ این شورشهاي بلوچشورش

هـاي تجـاري و زائـران    ها کـاروان بلوچگرفت.سیاست استعماري خود در ایران صورت می
، 96- 95: 1344دادند (ر.ك. خورمـوجی،  رضا(ع) را بارها مورد تهاجم و غارت قرار میامام
. دادها در اثر تحریکات مأموران و جاسوسان انگلیسی رخ مـی ). تمامی این غارت248و 129

انـدازي فرانسـه و   در این دوره تالش انگلیس در جهت حفـظ حـدود هندوسـتان از دسـت    
ها پرداخت.  تحریک بلوچدلیل، بههمینبود. بهروسیه افزایش یافته
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هاشورشها و عوامل درونی. بررسی زمینه3
هاي عصر ناصري هم عوامل داخلی بسترساز تأثیر داشت و هـم تحریکـات   در بروز شورش

هـا  هاي استعماري با اهداف دخالت در امور سیاسی ایـران در برخـی از ایـن شـورش    دولت
تعبیر فوران، کنش متقابل فشارهاي خارجی با ساختار از پـیش موجـود و   بهاست. مؤثر بوده 

هـاي حاصـل از   اي شد که تـنش جاري جامعه ایرانی موجب بروز مناسبات اجتماعی پیچیده
خواهانـه و  هـاي جـدایی  هـا، جنـبش  هـا، انقـالب  ها، شورشراضرشته اعتصورت یکآن به

برابـر  هاي گونـاگون جامعـه در  کودتاها رخ نمود و سرچشمه آنها در مقاومتی بود که بخش
در ادامه بـه  ).19: 1392، دادند (فورانهاي سلطه خارجی و خودکامگی دولتی نشان واقعیت

، انـد هـا بـوده  ساز بروز شورشکه زمینه)ساختاريبرخی از عوامل مهم داخلی (عوامل درون
شود.اشاره می

ماهیت ایلی حکومت1.3
اي اي از یک جامعه عشایري و ایالتی بود و مناسبات ایلـی و عشـیره  ایران عصر قاجار نمونه

در سرتاسر دوره حاکمیت قاجارها بر ایران رواج داشـت. سـران و رهبـران قبایـل و ایـالت      
دادنـد. از سـویی،   جار، اشرافیت سیاسی نظامی این دوره را تشکیل میهمراه با شاهزادگان قا

هاي درونـی قـدرت در میـان شـاهزادگان     ماهیت ایلی حکومت قاجار، خود زمینۀ کشمکش
کـرد و  هـاي مکـرر فـراهم مـی    سلطنتی و بزرگان قاجـار را در شـکل اعتـراض و شـورش    

سـرایی  ادگان که حاصل نظام حـرم صورت امري عادي درآمده بود. چراکه تعداد زیاد شاهزبه
بـود؛  بود، مشـکالت فراوانـی را باعـث شـده    شاه و پس از آن شاهان قاجار از عهد فتحعلی

میري، شاهزادگان براي تصاحب تـاج و تخـت   دنبال هر واقعۀ تغییر سلطنت یا شاهازجمله به
افتادند.  جان هم میو یا گسترش قلمروهاي خود به

رتبه ناپلئون به ایران، افراد ایـل قاجـار در سراسـر مملکـت، مقامـات      نقل فرستاده عالیبه
حساس برجسته و موقعیتی ممتاز داشتند و امور خطیر مملکت، فرماندهی واحدهاي نظـامی  

). حکومت بیشـتر ایـاالت   179: 1395و حکومت والیات منحصراً در دست آنان بود (ژوبر، 
کـاره بـود کـه هرکـدام     شاه، خیل شاهزادگان بیي پسران، برادران، عموها و منسوبانبرعهده

هاي گـزاف خـود را از مـردم زیـر حاکمیـت      دربار و تشکیالتی خاص خود داشتند و هزینه
پـوالك،  ؛161: 1395ژوبـر،  ؛ 568و1/539: 1373کردنـد (ر.ك. کـرزن،   خویش تـأمین مـی  
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حکومـت اصـفهان،   مسعودمیرزا پسر ناصرالدین شـاه  السلطانبراي نمونه؛ ظل).274: 1368
فارس، یزد، خوزستان، لرستان، بروجرد، کردستان، کرمانشاهان، بختیـاري، عـراق، گلپایگـان،    

296، 1/287: 1301خوانسار، محالت، کمره و درجزین را در اختیار داشت (اعتمادالسـلطنه،  
ــه ــواب 61و خاتم ــه و اب ــراي اداره آن، تشــکیالت و دفترخان ــددي داشــت  ). ب ــی متع جمع

). او قواي نظامی مهمی شامل افواج متعددي از تمام ایاالت تحت حاکمیـت  61ان: هم(ر.ك.
اسـت  ذکر شدهالشمسمطلعخود با تعداد نفرات مشخص براي خود تشکیل داده بود که در 

السلطنه وزیرجنگ پسر دیگر شاه نیـز حکومـت تهـران،    میرزا نایب). کامران63(ر.ك. همان: 
گرگان و ترکمان، قم، ساوه، شاهسون بغدادي، مالیر، تویسـرکان،  گیالن، مازندران، استرآباد،

که مردي بـود  - میرزا). دستگاه کامران63- 62نهاوند، دماوند، فیروزکوه و ... را داشت (همان: 
طـور  شاه نظیر دستگاه خود شاه بود. همـان در زمان پدرش ناصرالدین- عیاش و خوشگذران

السلطنه نیـز تمـام آنهـا را دارا بـود     دمت داشت، نایبمنصبان گوناگونی در خکه شاه صاحب
اي در امـور نظـامی داشـته باشـد،     که سررشـته ). این شاهزاده بدون آن3/157: 1363(بامداد، 

دار وزارت جنگ و رئیس کل قشـون شـامل توپخانـه، قورخانـه، زنبورکخانـه، افـواج،       عهده
). او در ایـن  12/ خاتمـه 1: 1301طنه، نظام و خـارج نظـام شـد (اعتمادالسـل    نظام، پیادهسواره

آوري ثروت براي خود بـود. خزانـه نظـام را کـه بـراي پرداخـت       سمت، بیشتر به فکر جمع
حقوق به افراد لشکر بود، به خویش اختصاص داد. در زمـان او، درجـات نظـامی در مقابـل     

- 3/154: 1363، شـد (بامـداد  میتملق و تقدیمی به او، بدون هیچ استحقاق به این و آن داده
155 ،157 -158.(

ه به تجمل و شـکوه دربـار شـاهی عـادت کـرده و هریـک در ایـاالت        این شاهزادگان ک
و براي همچشمی و رقابت، موکب و مالزمـان بسـیاري   دستگاه بزرگی براي خویش داشتند

هـاي کشـور را   بـزرگ تمـام قسـمت   از مأموران دولتی در خدمت داشتند؛ مانند یک شـبکه 
کشـور  کردنـد. حکومـت عمـده شـهرهاي     بودند و از سلسله قاجـار پشـتیبانی مـی   گرفتهفرا
مخـارج ایـن خیـل    کردنـد.  دست آنان بود کـه آن را تیـول خـویش کـرده و غـارت مـی      در

کردنـد. پیشـکاران از   شاهزادگان گزاف بود و آن را از مباشران و پیشکاران خویش طلب مـی 
از مردم. درنتیجه مردم در اثـر ایـن فشـارهاي مـالی     گرفتند و نهایتاً آنهابزرگان و خوانین می

؛ 142: 1389بـروگش،  (یافـت  افتادند و فقر و پریشانی کشور هـم افـزایش مـی   فالکت میبه
بـاري بـراي   نتیجه زیان). این دربارهاي پرهزینه85: 1364؛ فریزر، 210- 209: 1372کورف، 

منـابع کشـور بیهـوده بـه     شـد؛ درآمد کشور داشـت. خزانـه از درآمـدهاي ملـی خـالی مـی      
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شـدند؛ وضـع کشـاورزي خـراب و     منظور اخـاذي شـکنجه مـی   رفت؛ روستائیان بهمیهدر
قاجـاري کـردن حکومـت ایـاالت و     ). 86- 85: 1364(فریزر، شدبازرگانی آشفته و راکد می

پیامـد ایـن   گرفـت و  ماهیت نظام ایلی نشأت مـی مناصب عالی سیاسی و نظامی دولت که از 
منصــبان مــردم کــه در معــرض فشــارها و تحمــیالت ایــن حکــام و صــاحبسیاســت بــر 

آورد.ها پدید میها و طغیانگرفتند، بستر مناسبی را براي بروز انواع شورشمیرقرا

جانبهساخت قدرت یک2.3
یکی از انواع جوامع در مدل ماکس وبر، جامعۀ سنتی مبتنی بر سلطه اسـت کـه در آن اقتـدار    

شود. در جامعه سنتی، سلطۀ ناشی از اعمـال قـدرت نیـز    جامعه مستقر میهايبرمبناي سنت
بـه او صـالحیت اعمـال قـدرت     اي سنتی است و رئیس جامعه، یعنی کسی که جامعهمقوله
است، فردي سنتی، یعنی تابع سنت خواهد بود. چنین رهبر و رئیسی، از طریق ارثـی بـر   داده 

کنـد  هاي پذیرفته شدة عمومی کسـب مـی  از سنتنشیند و اقتدار خویش رامسند قدرت می
وبـر انـواع سـلطه سـنتی را     ). 120- 119: 1375؛ مـورو دوبلـن،   101- 99و 93: 1368(وبر، 

خوردگـان یـا   حکومـت سـال  Gerontocracy)(کنـد: ژنتوکراسـی  این ترتیـب تقسـیم مـی   به
ــم (  ــاالري؛ پاتریارکالیس ــاهی؛ پا Patriarchalism)پیرس ــا پدرش ــاالري ی ــم مردس تریمونیالیس

)(patrimonialism) و سلطانیسمSultanism   پیرساالري و پدرشاهی مبین نظامی هسـتند کـه .(
رسـد.  هاي گذشتگان نیز آگاهی و دانش دارد، میترین فرد، که از سنتدر آن قدرت به مسن

ـ   در نظام پدرشاهی قدرت به یابـد.  ک خـانواده اسـتمرار مـی   صـورت مـوروثی و در درون ی
هـا و  واسطه افـزایش نقـش  پاتریمونیالیسم، شکل توسعه یافته نظام پدرشاهی است و بهنظام

). 329: 1374شود (وبـر،  همراه افزایش فساد حاصل میوظایف دیوانی و توسعه اقتصادي به
اش را بـر شـخص دیگـر یـا گروهـی از اشـخاص تحمیـل کنـد        تواند ارادهفرد برگزیده می

هاي سنتی تفویض قـدرت  نتی براین باور مبتنی است که شیوهاقتدار س). 387: 1396(کوئن،
مقدسند. این اقتدار ممکن است هم به سـمت و هـم بـه شخصـی کـه آن سـمت را اشـغال        

گونـه و  . درنتیجـه؛ حـاکم موجـودي برتـر و قهرمـان     )389(همـان:  است واگذار شودکرده
کوشـند تـا   ین نظامی، افراد تابع میکند. در چننوعی قداست پیدا میکند و بههمتا جلوه میبی

رو، دست آورند و به حریم او نزدیک شـوند. ازایـن  به هرنحوي که شده رضایت حاکم را به
.  )158: 1387(بشیریه، یابدطلبی و چاپلوسی گسترش میفضاي فرصت
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تـوان پاتریمونیالیسـم یـا حکومـت     برمبناي این مدل، سـلطنت در عصـر ناصـري را مـی    
در نظـام  کـه فـردي از میـان ایـل  از طریـق وراتـث برگزیـده شـده اسـت.          موروثی نامیـد 

هاي خاصی بود، کشور بـه دو حـوزه   پاتریمونیالی قاجاریه که مشروعیت شاه وابسته به سنت
اش در آن قـرار داشـتند؛ و   قدرت تقسیم شده بود. یکی حوزه پاتریمونیال که شاه و خـانواده 

مـا، اصـناف و رؤسـاي قبایـل. در     مهمی چـون عل هايدیگري حوزه پیرامونی شامل قدرت
هاي سیاسی که عمدتاً فاقد مشروعیت تأسیسی بودنـد، فقـدان قـانون اساسـی،     گونه نظاماین

نحـوي کـه شـاه تجسـم قـواي      اري بـه جدایی دولت از جامعه، اعمال قدرت شاه بر نظـام اد 
). 77: 1385ود (قنبـري،  رشـمار مـی  هاي عمده بهگانه بود و فقدان تفکیک قوا، از ویژگیسه

جانبـه بـود. در سـاخت    شناسـی، یـک  ساخت قدرت از نظر جامعهدر نظام سلطنتی قاجاریه، 
ز منـابعی غیـر از جامعـه (مـردم)     جانبـه، قـدرت سیاسـی مشـروعیت خـود را ا     قدرت یک

ــه ــتب ــیدس ــارکت  م ــراي مش ــایی ب ــه نهاده ــروهآورد و درنتیج ــاعی در  گ ــاي اجتم ه
تمرکـز حکومـت بـر منـابع     ).298: 1386وجود نداشت (بشـیریه،  هاي سیاسی گیريتصمیم

. )22: 1387(بشـیریه،  دادقدرت، رقابت سیاسی و توسعه و مشارکت عمومی را کـاهش مـی  
الطوایفی و تمایل بـه تمرکـز   هاي ملوكقاجارها عنصر قدرت را در میان خود مانند حکومت

).47کردند (همان: در خانواده تقسیم می
اینکه سنت پادشـاهی و تفکـر مشـروعیت الهـی پادشـاهان، نـزد بسـیاري از        نکته دیگر
. تا پیش از انقالب مشروطه، شـاه  شدتبع ایشان عامه مردم امري طبیعی تلقی میخواص و به

العنـان کشـور بـود و در نظـر مـردم      الرقاب و صـاحب مطلـق  در نظام سیاسی قاجاریه مالک
درنـگ  کرد که قادر بود هرچه را که اراده کند بـی یموجود فوق بشري و فعال مایشاء جلوه م

شاه مالک بر جان و مـال تمـام مـردم،    ).1/526: 1373؛ کرزن، 198: 1362انجام دهد (اوبن، 
توانسـت  کـرد و مـی  هاي خویش بود. او همۀ وزیران را منصوب میشاهزادگان و صدراعظم

کنـد و قـادر بـود کـه هریـک از      منصبان و مأموران و قضات را برکنار تمام ایشان و صاحب
بزرگان و رجال را به قتل برساند و اموال ایشان را ضبط کند. رسـم سـالطین قاجـار آن بـود     

؛ 1/565: 1373یک از بزرگان و رؤسا اقتدار و قدرتی داشـته باشـند (کـرزن،    که نگذارند هیچ
تأسیســات ). تمــام حقــوق و مزایــا ماننــد 35- 34: 1364؛ مارکــام، 620- 617: 1383ملکــم، 

آهن، تراموا و غیـره؛ و  ها، راهعمومی، استخراج معادن، کشیدن خطوط تلگراف، ساختن جاده
برداري از همۀ منابع کشور متعلق به شاه بود؛ سه قـوه حکومـت (مقننـه، قضـائیه و     حق بهره

اجرائیه) در وجود او متمرکز بود؛ شاه، محوري بود که تمام اساس زنـدگانی عمـومی کشـور    



259و دیگران)فریده مروتی(...وهاي عصر ناصريشورششناسیگونه

سپاه، قدرقـدرت و  جاه، انجماهللا، قبله عالم، جمبتنی بود. او شاهنشاه یا شاه شاهان، ظلبرآن م
کـس را در برابـر   خان ظهیرالدوله، هیچتعبیر علیبه).566/ 1: 1373صولت بود (کرزن، فلک

دوسـت ایـن بـود    حکم نافذ پادشاه مجال گفتگو و چون و چرا نبود. تکلیف نوکرهـاي شـاه  
ته عقل شاه بر سـایر عقـول رجحـان دارد و بیـنش و دانـش او از تمـام رجـال        بگویند البکه

اي بود از استبداد آسیایی و رسـوم  ). بنابراین دولت آمیزه70: 1362زیادتر است (ظهیرالدوله،
ـ  پدرشاهی ایلی و قبیله کوشـید ناامیدانـه و سرسـختانه    د مـی اي که در برخورد با تمـدن جدی

دولت قاجاري، استبداد شرقی کهـن بـا قسـاوت و خودسـري     ساخت کهن را حفظ کند. در 
). در ایـن نظـام، دولـت، دربـار و     21: 1360اي در هم آمیخته بـود (فشـاهی،   ایلیاتی و قبیله

گرفـت. شـاه   چیز از شـاه آغـاز و بـا او پایـان مـی     ناپذیر بودند. همهسلطنت مقوالتی تفکیک
معنی اعمـال قـدرت   دانست. حکومت بهمیاگرچه تئوکراتیک نبود؛ اما خویشتن را سایه خدا 

ـ     ب شـامل شـاه تـا کدخـداي یـک ده      خودسرانه از ناحیه کسانی بود کـه بنـابر سلسـله مرات
).20شد (همان: میکوچک

شاه نمونه شـاخص زمامـداري مختـار مطلـق و عـاري از مسـئولیت و فاعـل        ناصرالدین
اتباع خویش داشت؛ حتـی  به جان و مال هریک ازحد و حصري نسبتمایشاء بود و حق بی

ــی  ــانی م ــدك زم ــز در ان ــدانش نی ــاز خــویش را  توانســت از ســويفرزن ــت ممت او موقعی
ن بنـابر میـل او برقـرار و یـا     دهند و به خواري یا فقر و تنگدستی فرو افتنـد. وزیـرا  ازدست

افـراد رسـمی اختیـاراتی از جانـب     الرقاب بـود و تمـام   شدند. او یگانه وجود مالکمیخوار
اشتند و هیچ مرجع رسمی نبود که قادر باشد حقوق و مزایاي او را محـدود سـازد و یـا    داو

ــر همــان آســانی). بــه513/ 1: 1373آن را تغییــر دهــد (کــرزن،  کــه تمایــل شــاه وزرا را ب
کرد. در این مورد، سرنوشـت امیرنظـام،   آورد، خشم او نیز آنان را از کار برکنار میمیسرکار

انی نمونه بارزي است. این وزیر مقتـدر کـه مـردي بـود فعـال، کـاردان،       خان فراهمیرزا تقی
اي را در کشور انجام داد، فرمان قـتلش بـه دسیسـه    باهوش و درستکار و اصالحات گسترده

).327: 1382دشمنان، از سوي شاه صادر شد (اورسل، 
ور هـاي آنهـا و دخالـت خـویش در همـه امـ      اعتنایی به وزرا و تصـمیم روش شاه در بی

اي )، از پـاره 46: 1363، م1887ق/1305گزارش ایران بـه سـال   ؛ 1/5250526: 1373(کرزن، 
هـا را  کـرد و آن آور بود؛ زیرا از مسئولیت مدیران کشور و اعضاي دولت کم مـی جهات زیان

دلیـل  کـرد. نگرانـی شـاه بـه    مسئولیت میکار، غیرمبتکر و بیتبدیل به افرادي ترسو و محافظه
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هـا  نسبت به صدراعظم، وزیران و افراد درجه اول بود و ترس از اینکـه مبـادا آن  اعتماديبی
وجود بیاورند. درنتیجه، کلیـۀ مسـائل مهـم مربـوط بـه      اقدام به خیانت کنند و دردسرهایی به

وسیلۀ مالقات سفیران خارجی با شـاه و مـذاکرات بـا    روابط خارجی و دیپلماسی مستقیماً به
).  190: 1394جامین، شد (بنوفصل میاو حل

افـراد ناکارآمـد؛ بـاالگرفتن    گـرفتن و فـروختن نشـان و لقـب نظـامی بـه      شیوع رشـوه 
ستانی آشکار، مهاجرت ایرانیان به خارج از کشـور از ظلـم   فروشی و رشوهکُشی، ملکرعیت

سـاختن  خواه، عدم اقـدام بـراي انجـام اصـالحات؛ ضـعیف     رساندن افراد ترقیقتلو ستم؛ به
انـدازي سـتیزه بـین وزرا و درباریـان؛     دادنـد؛ راه ی که اندك قوتی از خـود نشـان مـی   وزرای

هـاي  هـاي نامشـروع دولـت   شدن در برابر خواستههاي بزرگ؛ تسلیم ساختن خاندانضعیف
شـاه اسـت کـه مـورد نقـد یکـی از       اروپایی؛ برخی از عملکرد و شیوه زمامداري ناصرالدین

هرحـال، شـاه   ) قرار گرفته است. بـه 100- 1/99: 1384رمانی، االسالم کمورخان داخلی (ناظم
توانسـت در آن  میل خـود مـی  کرد و بهکه مالک سرزمینی بود که بر آن سلطنت میغیر از آن

توانسـت بـه   آمد و میشمار میکرد بهتصرف نماید؛ وارث حقیقی هر ایرانی نیز که فوت می
ویژگـی سـاختاري   ). این341: 1389فووریه، اراده شخصی خود تمام اموال او را ضبط کند (

که جزء ماهیت نظام سیاسی و سرشت ذاتی سـلطنت قاجـاري   جانبه و تمرکزگرا قدرت یک
گـران اجتمـاعی، رؤسـاي    و عصر ناصري بود و تضاد منافع آن با سطح مطالبات مردم، کنش

ها تأثیرگذار بود.تمرکزگریز ایلی و ناراضیان، در بسترسازي شورش

ساختار اجتماعی و اقتصادي3.3
) بـه شـهرهاي متعـدد بـا     60- 52/ 1: 1363ایران عصر ناصري در فهرسـت اعتمادالسـلطنه (  

اختیـار،  منصـبانی بـا عنـوان صـاحب    عناوین مملکت، ایالت و والیت تقسیم شده و صاحب
در م.1889انـد. کـرزن در   کـرده والی، فرمانفرما، حکمران و سرحددار این شهرها را اداره می

هـاي  فهرستی تفصیلی، کشور را به ایاالت، والیات و شهرهاي داخلی و توابع با ذکـر حـوزه  
ــرده  ــیم ک ــا تقس ــرزن،  اداري آنه ــت (ک ــه570- 571/ 1: 1373اس ــوالك در  ). ب ــزارش پ گ

شـین یـا والیـت تقسـیم شـده بـود و       نشاه، مملکت ایران بـه بیسـت حـاکم   ناصرالدینعهد
ها. ارکان و اعیـان دولـت   ها و دهها، قصبچهد با شهرها، قصبهشوالیت به بلوك تقسیم میهر

شدند؛ حکـام جـزء کـه    در والیات عبارت بودند از: حکام اصلی که از طرف شاه گمارده می
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ترتیـب ریاسـت شـهر و    کرد؛ کالنتـر و کدخـدا کـه بـه    حاکم اصلی آنها را عزل و نصب می
از نظــر قضــایی و حقــوقی تــابع زمحــالت را برعهــده داشــتند. عشــایر و چادرنشــینان نیــ

کردنـد. ایلخـانی   شدند، تبعیـت مـی  مینبودند؛ بلکه از رؤساي خود که ایلخانی نامیدهحکام
آمــد شــمار مــیشــأن حــاکم داشــت و از ارکــان دولــت بــهخــود مقــامی در عــرض و هــم

). فهرست تفصیلی اعضاي دایره دولـت  569- 1/568: 1373؛ نیز کرزن، 296: 1368(پوالك،
ــرالدین د ــان ناص ــلطنه،    ر زم ــت (اعتمادالس ــده اس ــابع آم ــاه در من ؛ 429- 1363:1/345ش

شـماري داراي عنـوان   که تعـداد بـی  ). با این297- 296: 1368؛ پوالك، 63- 1/8: 1301همو،
اي وجود داشت و نه تشکیالت مرتبی در کـار بـود. صـاحبان ایـن     وزیر بودند، نه وزارتخانه
شـدند و از برکـت   یاي مربوط، راحت و آسوده در ایالتی مستقر مـی عناوین، با استفاده از مزا

).  198: 1362گذراندند (اوبن، مقام بدون مسئولیت خویش، روزگار می
عنـوان مثـال؛   کرد. بهشده از تقسیم قدرت را خود طراحی میناصرالدین شاه شکل ترسیم

یک حاکم قرار داده بود کـه او  اداره کلیه امور شهر تهران و نظم و انضباط آن را در دست او 
هاي تهران را نیـز بـین   نوبه خود یک وزیر داشت و امور شهر را به او سپرده بود. محلهنیز به

هـا تقسـیم   هـا را نیـز بـین داروغـه    چندین کدخدا که معتمد و یا محافظ محله بودند و بـازار 
را برعهده داشـتند و از  ها و کدخداها همراه افراد خویش، گشت و بازرسی بود. داروغهکرده

که حـاکم نیـز بـه طرقـی دیگـر نظیـر       کردند؛ چنانگرفتند و آنها را سرکیسه میمردم باج می
ایـن سـمت نیـز    ). 273- 272: 1389(ر.ك. بروگش، کرد کردن نان بر مردم اجحاف میگران

شد.  مانند حکومت ایاالت با توصیه و یا دریافت هدیه واگذار یا در اصل فروخته می
جامعـه ایـران عصـر قاجـار در اصـل، مرکـب از دو طبقـه        بندي اجتمـاعی، از نظر طبقه

دهنـده دولـت؛ و   مشخص بود. طبقه یـا طبقـات حاکمـه (دولـت= شـاه و عناصـر تشـکیل       
).367- 366: 1375روحانیت) و طبقات یا طبقه محکوم (سایر افراد جامعه ایـران) (شـمیم،   

بنـدي  تـوان نـوعی طبقـه   مـی کلی حاکم و محکـوم،  بنديفارغ از این طبقهدر عصر ناصري 
اي را در هرم اجتماعی جامعه ترسیم کرد. پس از شاه و خاندان سلطنتی، دیگر طبقـات  حرفه

اجتماعی عبارت بودند از: اشرافیت سیاسی نظامی، کـه در ازاي خـدمات سیاسـی و نظـامی،     
ــی  ــالتی را تصــرف م ــا ای ــات وبخشــی از شــهر ی ــد؛ در کســب مالی ــروتکردن ــدوزي ث ان

؛ کـرزن،  199، 187: 1395سپردند (ژوبـر، آن را نیز به دربار میکردند و بخشی از میتالش
)؛ اشــرافیت اداري؛ روحــانیون یــا اشــرافیت دینــی و فقــاهتی؛ ایــالت و 569- 1/568: 1373
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وران (اصـناف) و پـس از   دکانـداران و پیشـه  ؛عشایر؛ شهرنشینان (طبقه تاجران و بازرگانان)
هـا،  شـاگرد مغـازه  «ان، طبقات پایین شهر، که زندگی مناسبی نداشـتند، عبـارت بودنـد از:    آن

هـا و  و لـوطی )31: 1377(آبراهامیـان،  »هـا هـا و فعلـه  گردها، نوکرها، حمـاالن، عملـه  دوره
شــاورزان کــه بــا عنــوان رعیــت هــاي محــالت؛ طبقــات فرودســت (روســتائیان و کجاهــل
5شدند).میشناخته

ایـالت رؤسـاي نیـز ونظامیواداريرتبهعالیمأمورانشاهی،خاندانقدرت،ساختاردر
). وسـعت زیـاد   286: 1362(لمبتـون،  نـد رفتمیشماربهکشوردارانزمینترینبزرگعنوانبه

هاي سلطنتی و امالك رجال بزرگ و گسترش روزافزون موقوفات، یکی از علـل اولیـه   زمین
هـایی کـه در آن   در کشور بود. روستائیان که امیدي به تملـک زمـین  رکود و تنزل کشاورزي 

اي بـه بهبـود وضـع کشـاورزي و بـاالبردن سـطح       کردند نداشـتند؛ عالقـه  کشت و زرع می
دادند. وضع صنعت نیز همانند کشاورزي رونق و شـکوفایی الزم  محصول از خود نشان نمی

هـا  پرداختند؛ اما این پـول انان مالیات میکه دهقبا این). 312، 311: 1382را نداشت (اورسل، 
گرفت یا تبـدیل بـه   ها مورد اختالس قرار میرفت؛ بلکه از طریق واسطهبه خزانه دولت نمی

شد. در واقع تمـام دارایـی   شد؛ گاه نیز به جیب صاحبان تیول واریز میحقوق و مستمري می
ـ   عنوان پیشکش تقدیم شاه میو هستی کشور به صـورت انعـام بـه رجـال و     هشـد و او نیـز ب
داد. شاه با دادن همین عناوین توخالی درجه، مستمري، تیول، لقب، انعـام و  اطرافیان خود می

).199- 198: 1362کـرد (اوبـن،   کاره و الابالی، بر کشـور حکومـت مـی   خلعت به رجال بی
ا از هسـتی  گرفتند، روسـتائیان ر از روستاها می» صادر«هایی که دولتیان تحت عنوانپیشکشی
هـاي کشـور متعلـق بـه طبقـه معـدودي از       ). همۀ زمین325: 1382کرد (اورسل، ساقط می

بودنـد.  اشراف بود که یا از راه اعمال قدرت و یا از طریق مذهب به ثروت کالن دست یافته 
شـان را مفـت از   گرفت و حاصل دسـترنج همین طبقه اشراف بر توده عادي مردم سخت می

).202کرد (همان: میچنگ آنان خارج 
ـ هاي مختلفی وصول میدر این دوره مالیات هـا  واع، میـزان و نحـوه وصـول آن   شد که ان

؛ کـرزن،  77- 72: 2536؛ میلسـپو،  319- 318، 312تفصیل در منابع آمده است (ر.ك. همان: به
ــان و احشــام 581- 580، 562- 2/560: 1373 ــات چهارپای ــین؛ مالی ــات زم ــه مالی و )؛ ازجمل

» خـانواري ). «2/560: 1373ور و کسـب و کـار (کـرزن،    ي؛ مالیات بر دکاندار و پیشهدارگله
جـاي فرسـتادن سـرباز    عنوان سربازگیري و بـه نوعی مالیات مرسوم اهالی روستاها بود که به
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صـورت اجناسـی مثـل گنـدم، جـو، کـاه، بـرنج و سـایر         ها بهشد. بیشتر مالیاتپرداخت می
). در گزارش اورسل، کلیـه ایـاالت یـا فقـط     75: 2536سپو، شد (میلمحصوالت پرداخت می

شـدند.  العاده(صادر) میبعضی از آنها برحسب کاالي خاصی که داشتند، مشمول مالیات فوق
شد و مبـالغی نیـز در جیـب مـأموران و     از این راه ساالنه مبلغ هنگفتی عاید خزانه دولت می

هـاي فـراوان و مـداخل    بهانه و منبـع اخـتالس  ماند. این نوع مالیات داران مالیات میتحصیل
نـوع  200گزارش میلسپو، درحدود ). به319- 318: 1382بسیار درخور توجهی بود (اورسل، 

هاي محلی شـامل  عنوان رسوم و مالیاتمالیات متفرقه در ایران وجود داشت که بیشتر آنها به
ا اغلـب باعـث نـاراحتی    هـ آوري این نوع مالیـات ونه شغل و حرفه بود. جمعصدوچهلیک

).  76: 2536مردم و ایجاد مشکالت فراوان بود (میلسپو، 
سلطه حکومت خودکامه و دستگاه حاکمه بر بازاریان و تجار، فشارهاي گوناگونی را بـر  

شد. مصادره امـوال  کرد و اموال آنها مشمول مصادره میاموال و حقوق تجارتی آنان وارد می
درگذشـتگان؛ خـودداري حکـام و عمـال بلندپایـه دیـوانی از       تجار بـزرگ؛ مصـادره امـوال    

گرفتند؛ خودداري از پرداخت بهاي کاالهایی کـه از تجـار   هایی که از تجار میپرداخت قرضه
ها و بازارها از سوي شاهزادگان و قشون دولتـی؛ اخـاذي   کردند؛ غارت کاروانخریداري می

پیشـکش و تعـارف و تـأمین مخـارج قشـون؛      هاي گوناگون ماننـد  عناوین و بهانهاز تجار به
هاي حکومت؛ برخـی  اعمال فشار بر تجار و بازاریان در صورت ایستادگی در برابر زورگویی

). همین فشارها، بازاریـان را بـه   40- 39: 1359ها بود (ر.ك. اشرف، از این فشارها و مصادره
و نهضـت مشـروطیت   کشاند و در برخی وقایع مهم نظیر واقعه رژيشورش علیه دولت می
نقش فعالی ایفا کردند.

دیـوانی بـه سـبک و سـیاق غـرب در      رغم برخـی اقـدامات در گسـترش تشـکیالت     به
هاي بارز جامعـه ایـران ایـن    ماندگی تمدنی از ویژگیناصري، فقر و محرومیت و عقبعصر

دوره بود که ریشه در ساختار اجتمـاعی و اقتصـادي موجـود داشـت. نـاظران خـارجی بـه        
املی چون: وضع و موقع جغرافیایی کشور؛ دور بـودنش از سـایر مراکـز تمـدن و ترقـی؛      عو

: 1362ماندگی علمـی (سـرنا:   ها و نبود وسایل آسان نقل و انتقال؛ ضعف و عقبنداشتن راه
رانـی؛ دشـواري در برقـراري    هاي قابل کشـتی خیزي زمین؛ کمبود رودخانه)؛ عدم حاصل84

هـاي  اي بازرگانی؛ وضعیت آب و هـوایی و نحـوه کـار سـازمان    هروابط بین خطوط و جاده
یـزرع بـودن   آبی و لماند. مشکل کم) اشاره کرده209- 208: 1372اداري یا حکومتی (کورف، 
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آهـن در  هـاي ارتبـاطی و نبـود راه   هاي کشور، در کنار نامناسب بودن جـاده بسیاري از زمین
دلیـل  یـافتگی کشـور بـود. بـه    نوسـعه بروز مشکالت داخلی مـؤثر بـود و خـود بخشـی از ت    

رفـت. کمبـود   هاي کشور زیر کشـت نمـی  اي، بسیاري از زمینهاي توسعهماندن طرحناموفق
مختصر یا بدي محصول کافی بود که چنان قحطی و نایابی وحشتناکی بروز کند که حتـی در  

مشـهد  تهـران و زمان عادي، قیمت گندم یا بـرنج در بعضـی از شـهرهاي بـزرگ؛ مـثالً در     
فـروش برسـد. در   یا پـنج برابـر بیشـتر از شـهرهاي تولیدکننـده ایـن محصـوالت بـه        چهار
اي سرتاسـر ایـران را بـه نـابودي کشـاند.      سابقهم. قحطی و گرسنگی کم1861ق./1278سال

هاي زیـادي را کـه   حتی در تهران منجر به شورش و آشوبی خونین گردید. در این ایام زمین
تریـاك اختصـاص دادنـد و میـزان     شـد، بـراي کشـت    غلـه کاشـته مـی   پیش از این در آنها 

).  311: 1382توجهی تریاك به خارج از کشور صادر شد (اورسل، قابل
هـاي ذاتـی، جلـوي کـارآیی     اي محـدودیت در چنین ساختار اجتمـاعی، در عمـل پـاره   

بـرد  مـی کفایتی و سوء عملی رنج گرفت. دولت در سراسر دوران قاجار از بیحکومت را می
بنـدي، آشـفتگی سـازمانی و فسـاد داشـت. دربـار و       هاي مالی، دستهکه ریشه در محدودیت

اشراف عواید دولت را، اعم از اراضی و یـا از منـابع دیگـر، غنـایم مشـروع ناشـی از سـلطۀ        
رو، رسـاندند. ازایـن  مصرف معیشت خویش مـی دانستند و آنها را در درجۀ اول بهخویش می

شـد. مقامـات دولتـی ایـن غنـایم را بـا خـانواده        صرف توسعۀ مملکت میندرت درآمدي به
کردند تا مزایاي اقتصادي خـویش را از دسـت ندهنـد و    سلطنتی و اشراف قاجار قسمت می

نتیجـۀ چنـین وضـعیتی    ). 43- 42: 1385دستگاه دیوانی را در قبضۀ خود نگه دارند (امانـت،  
مملکت در حـال نـزع، تمـام رعیـت بیچـاره      «السلطنه دختر شاه، بود که در توصیف تاجآن

ها آثار نارضایی ظـاهر و  ... از تمام چهرهمفلوك، حکام با منتهاي قدرت مشغول ظلم و جور
طـور عمـوم و   هاي شدید مردم بهاین ناایمنی).48: 1378(اتحادیه و سعدوندیان، »هویدا بود

ناایمنی عمومی در کشور کـه بـا بـروز    طور خاص و نیز وران بهناایمنی تجار و کسبه و پیشه
آمد، همه به تعبیـر  هایی از سوي خوانین، متنفذین محلی، شاهزادگان و مردم پدید میشورش

داري صنعتی در کشور بودند که این امـر نیازمنـد   اشرف، موانع داخلی رشد و توسعه سرمایه
ماعی قاجاریـه ایـن   که سرشت حکومت و نهادهاي سیاسی و اجتثبات و امنیت بود. درحالی

هـا  ) و زمینه مساعد را بـراي بـروز شـورش   41- 38: 1359زد (اشرف، ها را دامن میناایمنی
کرد.فراهم می
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فسادزایی نظام اداري4.3
بندي وبري گفته شد که کنش حکـم و اطاعـت در جامعـۀ عصـر ناصـري از نـوع       در تقسیم

دن گـرایش دارد، دسـتگاه   شـ سنتی است. از آنجا که سیاست سـنتی در عمـل بـه شخصـی     
دیوانی حکومت سنتی اغلب متشـکل از وابسـتگان، خویشـاوندان و خـدمتگزاران شـخص      

معنــاي بوروکراســی عقالنــی بــههــاي دیــوانی نســبتی بــاگونــه دســتگاهحــاکم اســت. ایــن
ی بـه نزدیکـی و خویشـاوندي بـا     ندارند؛ زیرا در آنهـا کسـب منصـب بیشـتر بسـتگ     مدرن
ه دیـوانی دولـت سـنتی دسـتگاهی     ت و صـالحیت فـردي. دسـتگا   دارد تـا بـه مهـار   حاکم
گیرد و مناصـب سیاسـی   صورت نمینیست، ارتقاء و ترفیع برحسب ضوابط مشخصیمنظم

رو، امنیـت شـغلی وجـود نـدارد. رسـم      شود و ازایندست میبهناپذیر دستبینیطور پیشبه
). 60- 59: 1386بشـیریه،  هاي سنتی وجـود دارد ( فروش مناصب دیوانی نیز در اغلب دولت

اریـه منـابع قـدرت در قبـال پـول      هاي موجود حکایت از آن دارد کـه در عصـر قاج  گزارش
شد؛ درنتیجه، تالشی براي رشد و توسعه نبود. خریداران قدرت براساس لیاقـت و  واگذار می

). بیشتر افـراد در سلسـله مراتـب دسـتگاه    198: 1362شدند (اوبن، یا شایستگی انتخاب نمی
اداري، شغل و مقام خود را از شاه یا وزیر یـا حـاکم ارشـدي کـه بـه او منصـب داده، نقـداً        

کسـی کـه وجـه    کردند. گاه در صورت وجود چند داوطلب براي یک شغل، آنخریداري می
). هر مأموري نـاگزیر بـود بهـاي مقـام     1/572: 1373شد (کرزن، داد کامیاب میتري میبیش

ــراي دو  ــدیم و ب ــی م خــود را تق ــاله مبلغ ــز هرس ــافتی،  ام آن نی ــان مواجــب دری ــادل هم ع
کند. حکام ایاالت ملزم بودند که هرساله مالیات حوزه خـود را مطـابق میزانـی کـه     پرداخت

شود پرداخت کنند؛ ولی بنابر قاعده، هریک از ایشان حـق داشـت مبلغـی    اول سال تعیین می
لی، دادن هدیـه تقـدیمی(پول) بـه    در انتصاب حکام اص). 573هم اضافه وصول کند (همان: 
ال صاحب نفـوذ بـه سـمت خـویش     تر نیز با دادن هدایا به رجشاه مؤثر بود و مأموران پایین

گرفـت؛ تعـداد و درجـه    یافتند. انتخاب وزیران نیز اغلب بنا به میل شاه انجـام مـی  دست می
). 326: 1382ورسـل،  کرد و معموالً افراد الیقـی نبودنـد (ا  اهمیت آنان را خود شاه تنظیم می

تـر  هـا پـیش  عبارتی، انتصاب حکام ایاالت معلول نوعی مزایده دولتی بـود. منتظرالحکومـه  به
کردند که از هر ایالتی چه مبلـغ عایـدي درخواهـد آمـد و از آن مبلـغ چقـدر بـه        برآورد می

عنوان مداخل به جیب حاکم ریخته خواهـد شـد. در عیـد نـوروز     صندوق دولت و چقدر به
کردنـد.  طلبان حکومت ایاالت، براي دریافت فرمان این منصب مبلغی به شاه پیشنهاد مـی داو
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شد. حاکم جدید نیـز  نام او صادر میبود، فرمان بهکردهکسی که بیش از دیگران پول پیشنهاد 
کـرد. ایـن   این پول تقدیمی را از کیسه ضعیف فردفرد ساکنان حـوزه مـأموریتش تـأمین مـی    

کـرد  جـا در خـود جمـع مـی    مدنی، نظامی، اداري و قضایی منطقه را یـک حاکم کلیه قدرت 
هـا یـا فرمانـداران    کردند، نظیر حـاکم منصبانی که زیر دست او کار می). صاحب317(همان: 

ها و کدخدایان، در اغلب موارد، هرکـدام مقـام خـویش را مـدیون     والیات، کالنترها، داروغه
دادند. میزان این هدایا هر مقـدار کـه بـود،    االدست میتحف و هدایایی بودند که به مقامات ب

ــی    ــود درم ــت خ ــأموران زیردس ــیش از آن را از م ــی ب ــان:  مبلغ ــد (هم ).318- 317آوردن
در بـاره وضـعیت اسـفناك ایـران     الدین اسدآبادي در نامه خود به ملکه ویکتوریـا سیدجمال

را پـول و رشـوه  تهاي شـغلی براسـاس پرداخـ   ناصري، همین شیوه دریافت موقعیتعهد
و نتیجه گرفته که یک والیت بـا حکمـران   هاي سیاحان اروپایی، مطرح کردههمانند گزارش

شد و همۀ اجزاي حکومت در فکر مـداخل  جدید مورد تعدیات و اجحافات زیادي واقع می
).  36- 34: 1360اندازي به عیال و اموال مردم بودند (اسدآبادي، و نهب و غارت و دست

کردنـد و  دوره کسانی که در مسئولیتی بودند، غالباً از زیر بار وظیفه شانه خالی میدر این 
گیري در میـان کارکنـان دولـت امـري عـادي و      دادند. رشوهکار مربوط به خود را انجام نمی

قـدري رایـج بـود کـه از     امـر بـه  اي بود که ریشه دوانیده بـود. ایـن  رایج و از بالهاي عمده
). هــدف 41: 1387فــت (گوبینــو، گرأمور جــزء دولــت رشــوه مــیگرفتــه تــا یــک مــشــاه

و » مـداخل «ترین کدخدا تا مقتدرترین وزیر این بود که از هرجا شـده بایـد در فکـر    کوچک
اي درخـور،  ). مأموران دولتی با تقدیم هدیـه 325: 1382پرکردن جیب خویش بود (اورسل، 

رو، شـدند؛ ازایـن  ام خـود برکنـار مـی   مقـ یافتند و با اغراض این و آن از به منصبی دست می
شد که از فرصت ناپایدار خود بیشترین اسـتفاده  تمامی کوشش مأموران دولتی صرف این می

: 1360؛ اسـدآبادي،  323را بکنند و جیب خویش را از دسترنج زیردستانشان پر کنند (همان: 
36  .(

کـرد؛ زیـرا   ي کسب میمنصبان درآمد زیاددادن به درباریان و صاحبشاه از رسم خلعت
هـاي طـال) بـه شـاه     زشی (غالباً سـکه آنان ناگزیر در برابر خلعت و هدیه شاه، پیشکشی باار

ــی ــدیم م ــه تق ــد و خــود ب ــول کردن ــن پ ــف ای ــاوین مختل ــاعن ــتان ه ــا و زیردس را از رعای
بـرد و  ها بیش از همه سود مـی گرفتند. شخص شاه از نظام خرید و فروش پستمیخویش

هـاي  آمد که بابـت واگـذاري پسـت   دست میاز درآمد خزانه او از وجوهی بهقسمت مهمی
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همچنین شاه هرساله از محـل درآمـدها   ).169: 1394کرد (بنجامین، مهم به افراد دریافت می
کـرد؛  فقط مخارج و هزینه اداره مملکت را تـأمین مـی  گرفت نههایی که از مردم میو مالیات

اش چنـدین برابـر زمـانی شـد کـه بـه       افزود؛ و سـرمایه م میبلکه بر دارایی شخصی خود ه
خـوار و متجـاوز   همواره افکار عمومی، مأموران دولت را رشوه. )425سلطنت رسید (همان: 
دانست و حکومت نیز از مطالبه مبالغ کالن از آنـان پـس از چنـد سـال     به حقوق دیگران می

کی از نمونه شـاهزادگانی کـه بـا    ). ی325: 1382کرد (اورسل، اشتغال به خدمت کوتاهی نمی
السلطان والی اصفهان و چند ایالت دیگر بـود.  گرفت، ظلرحمی از دیگران پول گزاف میبی

اي از آن، دریافت پول از خان بختیاري بود کـه جـانش را نیـز از او سـتاند و سـیاحان      نمونه
) و یـا قتـل   150: 1394، ؛ بنجـامین 325- 323: 1382انـد (ر.ك. اورسـل،   تفصیل آن را آورده

ــود بازرگــان ثروتمنــد اصــفهانی پــس از اینکــه مقــدار زیــادي پــو  ل از او وصــول کــرده ب
گیـري  رت خـویش تصـمیم گرفـت رشـوه    ).  امیرکبیر در زمـان صـدا  186: 1394(بنجامین،

).42: 1387براندازد که با واکنش مستخدمین دولت مواجه شد (گوبینو، را
هد ناصري یکی از عوامل بازماندن ایران از پیشـرفت را بـه فسـاد    سفیر آمریکا در ایران ع

کنـد کـه بسـیاري از    کند. او اشـاره مـی  کلی که در طبقه حاکمه ایران وجود داشت مرتبط می
ف، با دریافت رشـوه و بـاج،   طرق مختلرتبه ایران فاسدند و به کشور خویش بهمقامات عالی

قشه و طرحی در امور اقتصـادي یـا زیربنـایی کشـور     کنند و در برابر هر اقدام و نخیانت می
). خریـدن مشـاغل حکـومتی یـا     426- 425: 1394کنند (بنجـامین،  مخالفت و کارشکنی می

گاه در فشار گذاشتن مـردم بـراي دریافـت غرامـت یـا مالیـات و یـا واگـذاري         مالیاتی و آن
صـورت اجـاره بـه    آوري مالیات بـه خدمات عمومی مانند پست، تلگراف، ضرابخانه و جمع

خصـی اداره شـود و هـیچ نظـم و     سـلیقۀ ش بود که نقـاطی از کشـور بـه   اشخاص باعث شده
هـا  نظمی). شاید همین بی130: 2536باشد (میلسپو، اي در سراسر کشور وجود نداشته قاعده

ایـران در بنـا و   «است کـه  ، نوشتهرساله اصالح امورو فسادهاي نظام اداري بوده که نویسنده 
]هـا، موانـع  بازدارنـده [واسـطۀ عوائـق  است، لیکن به]سلطنت معتدله[ان سلطنتش تعدیلی بنی

اي که مطلوب اسـت،  اعتدالی حکام و عدم دستورالعمل مکتوب، هنوز به درجهخارجی و بی
).  500: 1380، رسائل سیاسی عصر قاجار» (نرسیده است

نفـع  کـه بـه  دستورهایش درصورتیالعنان بودن؛ ولی رغم مستبد و مطلقشاه بهناصرالدین
). 82: 1362آمـد (سـرنا،   مرحله اجرا درنمیاساس بههاي بیوزیران و سران قوم نبود، به بهانه
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گونـه  ان سـودجو افتـاد، هـیچ   دسـت مـأمور  او بر بسیاري از کارهاي مهم که تصـویب و بـه  
هــاي خــاص بایســت بــراي طــرحنداشــت و بخــش زیــادي از وجــوهی کــه مــینظــارتی

شد و متصدیان امـور بـا زرنگـی خـاص از     شد، توسط این افراد حیف و میل میمیفصرم
هـاي دولتـی در   عملکـرد سـازمان  ). 527/ 1: 1373رفتنـد (کـرزن،   ها طفره مـی اجراي طرح

هـا منـافع کشـور را در اختیـار     نوشـته کـورف، ایـن سـازمان    کردن مردم تأثیر داشت. بهفقیر
که مالکیت فرودستان هـیچ مصـونیتی نداشـت و    آنند؛ حالدادصاحبان مقام و ثروت قرار می

هر حاکمی از والیات، مالک مطلق و اختیاردار امـوال خصوصـی اشـخاص بـود و در برابـر      
ج سـالیانه بـه شـاه، از هـرکس کـه      کس پاسخگو نبود. حاکم ایاالت براي پرداخت خـرا هیچ
و افـراد تـوانگر بـه    شـد  سـتاند. درنتیجـه، ثـروت مـردم کاسـته مـی      توانسـت پـول مـی   می

خاطر پرداخت باج و خراج کمرشـکن بـه رؤسـاي    افتادند. بسیاري از بزرگان بهمیفقروفاقه
شـدند؛ یـا پشـت دیوارهـاي قصـر حـاکم از       والیات و مباشران ایشان، از هستی سـاقط مـی  

ل دلیـ آمدند تا از جور حکام به شاه تظلم کننـد؛ امـا بـه   دادند یا به تهران میگرسنگی جان می
). 209: 1372رسـید (کـورف،   رحم، صداي آنها بـه گـوش شـاه نمـی    خیل انبوه درباریان بی

سـتانی، اجحـاف و سـتم و    هـاي آن ناکارآمـدي، رشـوه   چنین نظام فاسد اداري که از مؤلفـه 
نی، حیـف و میـل امـوال عمـومی،     بنـدي و تبـا  تحمیالت گوناگون بر مردم، دسیسه و دسـته 

کشور و مواردي ازاین قبیل بود، بسـتر مناسـبی را بـراي بـروز     اي درماندن امور توسعهراکد
کرد.  هاي گوناگون فراهم میشورش

گیرينتیجه. 4
دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصـادي موجـود، ماهیـت نظـام سـلطنتی      عصر ناصري به

هــا و فســادهاي نظــام اداري، مناســبات ایلــی و عشــایري موجــود ونظمــیبــیاســتبدادي، 
آمدهاي آن بـروز  رو بود که از پیناقص و ضعیف شاه با معضالت فراوانی روبههاي سیاست

هـا و تهاجمـات   بافت ایلی و عشایري جامعه مسـتعد انـواع درگیـري   ناآرامی و شورش بود.
هاي گسترده ایلی بود که این نـوع تحرکـات، در جهـت    ایالت علیه دولت مرکزي و شورش

داد. تر در حـوزه اسـتقرار خـود، رخ مـی    نعمل افزوکسب قدرت یا منافع بیشتر و یا آزادي
هـاي گونـاگون، کـه اغلـب تجلـی نارضـایتی مـردم از        صـورت هاي متعدد شهري بهناآرامی

هـاي  دریافت مالیات اضافی، افزایش قیمت مواد غذایی، کمبود نان، سوء رفتار حکام و مقـام 
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کـه ماهیـت ایلـی حکومـت قاجـار،      افتاد. ضمن اینمحلی و از این قبیل بود؛ بارها اتفاق می
هاي درونی قدرت در میان شاهزادگان سـلطنتی و بزرگـان قاجـار را در    خود زمینۀ کشمکش

کرد. تمایل بسیار شاه بـه ثـروت   هاي مکرر بر سر قدرت فراهم میشکل اعتراض و شورش
و کسب درآمد از هر راه، حتی با فـروش کشـور در قالـب امتیـازات گونـاگون، و سیاسـت       

عـدم اعتمـاد بـه اطرافیـان     و قرار دادن مردم شهرها و یا ایـالت در برابـر یکـدیگر   درستنا
شـد  هاي اجتمـاعی مـی  ویژه وزراء و شاهزادگان سببی و نسبی، خود بسترساز برخی کنشبه

نظمـی و فسـاد   هاي آن بـود. ناکارآمـدي نظـام اداري و بـی    ها یکی از تجلیکه بروز شورش
ندگی حرکت توسعه و پیشرفت کشور، تحمیالت گوناگونی را بـر  حاکم بر آن، ضمن بازدار

هـاي مختلـف بـود.    صـورت کرد که نتیجۀ آن واکنش در برابر نظام سیاسی بـه مردم وارد می
اسی، نظامی و دیـوانی براسـاس رشـوه و    منصبان سیشیوه واگذاري مقام و منصب به صاحب

ساخت، به خشـونت،  ر را بر امور مسلط میتدبیکفایت و بیکه رجالی بیبر اینمزایده، افزون
هاي پرداختـی مناصـب   گیري و فشارهاي مالی این مقامات بر مردم براي جبران هزینهسخت

نوبـه خـود بـر نارضـایتی مـردم و      انجامید که بـه به دربار و ادارة دستگاه پرهزینۀ خویش می
ذاشــت. نبــود گیر مــیهــاي اجتمــاعی در برابــر حاکمیــت قاجــاري تــأثروآوري بــه کــنش

گونـه فشـارها و تضـییع حقـوق انسـانی،      حقوقی و عدلیه کارآمد براي بازدارندگی ایـن نظام
کرد که به هر حرکت ضد نظام بپیوندنـد. وضـعیت سیاسـی و اجتمـاعی و     مردم را ناچار می

هـاي مـذهبی، زمینـۀ ظهـور     نگـرش هـا و  اقتصادي نابسامان موجود و بروز برخـی اندیشـه  
بـه  کـرد کـه بـراي تثبیـت موقعیـت خـود در جامعـه دسـت        را فراهم مـی هاي مذهبی فرقه

گر روسیه و انگلیس در کشـور  اي و سلطههاي فرامنطقهزدند. حضور مؤثر قدرتمیشورش
و مداخله در امور سیاسی و اقتصادي ایـران؛ دریافـت امتیـازات گونـاگون در دوره ناصـري؛      

طلبان وابسته بـه درگیـري   رانگیختن قدرتسازي مذهبی؛ بدخالت در تحریکات ایلی و فرقه
هـا  با دولت مرکزي، براي حفظ و تداوم منافع سیاسی و اقتصادي خویش، به برخـی نـاآرامی  

ها در این دوره دامن زد. با بررسی جامعه ایران عصـر ناصـري بـا انـواعی از ایـن      و شورش
، نداشـتن اهـداف   برنـامگی ها مواجهیم که از آنها یـاد شـد؛ امـا مقطعـی بـودن، بـی      شورش

درازمدت و طرح جایگزین قدرت سیاسی، عدم همبستگی اجتمـاعی نهـادي گسـترده ایـن     
شـدن ایـن   ها و سیاست سـرکوب و خشـونت حاکمیـت قاجـاري، مـانع از تبـدیل      شورش

تحرکات به یک حرکت عمومی براندازانۀ حکومت شد؛ هرچند عوامل و بـازیگران دیگـري   
اکمیت قاجاریه در قالب نهضت مشروطیت فراهم کردند.زمینه را براي نوعی تغییر در ح
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ــور(  ــو، ژورف آرت ــران )، 1387گوبین ــال در ای ــه س ــ س ــه ذب ــاپ دوم،  یح، ترجم ــوري، چ اهللا منص

نگارستان کتاب.تهران:
.و فرهنگیعلمی: تهرانامیري،منوچهر، ترجمهایراندرو زارعمالک)، 1362لمبتون، آن(

، االخبار(بخش تـاریخ زندیـه و قاجاریـه)   جنه)، 1391لنجانی اصفهانی، محمدحسن بن محمدرحیم(
تصحیح میرهاشم محدث، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسالمی.
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کوشش ایرج افشـار،  ، ترجمه میرزارحیم فرزانه، بهتاریخ ایران در دوره قاجار)، 1364مارکام، کلمنت(
فرهنگ ایران.جا: بی
.کارنگ:تهران،مردوختاریخ)، 1379محمد(شیخکردستانی،مردوخ
.غریقیکتابفروشی: سنندج،و کردستانکردتاریخ)، 1351محمد(مردوخ،
.ایرانتاریخ: تهران،روحانیونبابابمحمدعلیسیدو شنودهايگفت)،1388حسن(وند،مرسل

، چـاپ سـوم،   من یا تاریخ اجتمـاعی و اداري دوره قاجاریـه  شرح زندگانی )، 1371مستوفی، عبداهللا(
تهران: زوار.

نـوایی، عبدالحسـین کوشـش بـه ،آراملـک میـرزا عبـاس حـال شـرح )، 1361میـرزا( آرا، عبـاس ملک
.بابک:تهران

.سنائی: تهراناسماعیل حیرت،میرزاترجمه،ایرانتاریخ)، 1383سرجان(ملکم،
ــوئی( ــورودوبلن، لـ ــه)، 1375مـ ــدارجامعـ ــی اقتـ ــه عشناسـ ــی،  ، ترجمـ ــیالنیان طوسـ ــی سـ لـ

فردوسی.دانشگاهمشهد:
، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران: پیام.ها در ایرانمأموریت آمریکائی)، 2536میلسپو(

، چـاپ سـوم،  محمـد مشـیري  ، شرح و تعلیقات جغرافی دارالسلطنه تبریزتاریخ و،)1360(ادرمیرزان
ل.اقباتهران: 

، چاپ هفتم، تهران: امیرکبیر.تاریخ بیداري ایرانیان)، 1384االسالم کرمانی، محمدبن علی(ناظم
چهـارم، چـاپ مازنـدرانی، وحیـد ترجمـه ،قاجاریهدورهایرانتاریخ)، 1357کرنت(رابرتواتسن،

.امیرکبیر: تهران
ــر، ــاکس(وب ــاد)، 1374م ــهاقتص ــه،و جامع ــاسترجم ــوچهري؛عب ــردادمن ــیمه ــژاد تراب ون

.مولی: تهرانعمادزاده،مصطفی
، ترجمه احمد صدارتی، چاپ دوم، تهران: مرکز.شناسیمفاهیم اساسی جامعه)، 1368ماکس (وبر،

،کردسـتان) و تاریخجغرافیا(درالظفرو مرآتناصریهحدیقۀ)، 1381اکبر(علیکردستانی،نگاروقایع
.توکلی: تهرانتوکلی،محمدکوششبه

.زوار: تهران،و خطراتخاطرات)، 1344مهدیقلی، (هدایت(مخبرالسلطنه)،
.احسان: تهرانسردشتی،تدوین نادرکریمیان،هورامانتاریخ)، 1386سلطانی(مظفربهمنهورامی،


