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*علل ناپایداری امنیتی دوره قاجاریه
1

جهانبخش ثواقب
چكیده

امنيت يكي از مقولههاي اساسي در نظامهاي سياسي است كه ثبات و پايداري آن را رقم ميزند و نيز از جمله شاخصهاي
 از. ش��كنندگي و ناپايداري نظام سياسي را در پي دارد، نبود امنيت.ضروري براي پيش��رفت يك جامعه محس��وب ميشود
اين رو حكومتها به ش��يوههاي گوناگون بر آن بودهاند تا از چالشهاي برهم زنندۀ امنيت قلمرو خود جلوگيري كرده و با
 يكي از مش��كالت حكومت قاجاريه چالشهاي امنيتي بود كه به علّتهای گوناگون با آنها رو به.عوامل ناامني بس��تيزند
 امنيت اجتماعي را به هم ميريخت و با همة تدابيري كه برخی از رجال دولت براي، در اين دوره، عوامل متعددي.رو بود
 در اين مقاله برخي از عوامل مؤثر در بروز ناامني اجتماعي. امنيت پايدار پديد نميآمد،غلبه بر ناامنيها به كار ميبس��تند
، يافته پژوهش نشان میدهد كه از جنبۀ دروني. بررس��ي و تبيين شده است، تحليلي-در دوره قاجاريه به ش��يوه توصيفي
 حاكميت اس��تبدادي شاهزادگان قاجاري در، بافت قومي ـ قبيلهاي جمعيت،س��اختار سياس��ي موجود (تفكر ايلي حاكميت
. مؤلفه اصلي در بسترسازی ناامني در این دوران بوده است،)اياالت
. نيروهاي امنيتي، ايالت، حكام اياالت، ناامني، امنيت، قاجاريه:كليد واژهها

Reasons behind Instability and Absence of Security during
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Abstract
For a political system, security is one of the instrumental categories which determine the
stability of a government, and it is a necessary index of progress in a society. Absence
of security can lead to political instability and impermanence. Using different measures,
therefore, governments have always tried to prevent the factors challenging the security
and peace in their territories. The Ghajarid government suffered from security problems
for different reasons. Various factors challenged the social security, and although some
of the statesmen took drastic measures to prevent unrest and commotion, permanent
stability did not emerge during the period. The present study deals with some of the
main causes of social unrest during the Ghajarid period in a descriptive-analytical
manner. Findings show that the political structure created the predisposition to unrest
and insurrection since it was based on tribal bases of ruling, tribal and ethnic supremacy
and the despotic rule of Ghajarid princes in different provinces; and it was the main
internal root of instability.
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مقدمه
يك��ي از چالشه��اي اصلي نظامهاي حكومتي ايران در درازناي تاري��خ چگونگي برقراري امنيت و
ماندگاري و تداوم آن بوده اس��ت .زيرا ،ش��كنندگي و ناپايداري آن در اثر عوامل گوناگون بر حيات
سياس��ي آنها تأثير منفي ميگذاشت و موجب ميش��د كه تدابيري را براي مواجهه با ناامني بهكار
بندند .در دورۀ قاجاریه نيز به سبب وضعيت گسترده جغرافيايي ،وجود قبايل و عشاير و بافت جمعيتي
عش��يرهاي گوناگون ،راههاي ناامن و ناهموار ،تهاجمات مكرر ايلي به نواحي ش��هري و كاروانها،
ضعف نيروهاي امنيتي و عوامل بازدارنده ،ساختار ناكارآمد نظام اداري ،فقر و تنگدستي و فشار مالي
بر مردم بهويژه روستانش��ينان ،حضور قدرتهاي اروپايي و دخالتهاي آنها در امور داخلي و حتي
دامن زدن به ش��ورشها و تمايالت جداييخواهانه ،جنگهاي متعدد در نواحي غربي ،قفقاز ،شمال
ش��رق و خراسان و  ،...شورشهاي ش��اهزادگان قاجاري ،ناامني شهرها از سوي دزدان و راهزنان و
اشرار و لوطيان ،امنيت كشور در معرض مخاطره قرار داشت و ناامني اجتماعي گريبانگير جامعه بود.
از اين رو برقراري امنيت در پايتخت و اياالت ،راهها و مرزها از حساسيت زيادي برخوردار شد که از
چالشهاي عمدة نظام قاجاري بهشمار ميرفت.
ه��دف اصل��ي در اين مقاله ،بررس��ي و تبيين علل ناپايداري امنيتي در عص��ر قاجاريه از آغاز تا
پايان س��لطنت ناصرالدين شاه است .بر اين مبنا اين پرسش مطرح ميشود كه عامل عمده در بروز
ناامنيه��ا در عصر قاجاریه چه بوده اس��ت؟ مفروض پژوهش عامل اصل��ي ناامنيهاي اين دوره را
از جنبه دروني به س��اختار سياسي و نظام اداره اياالت نس��بت داده كه حضور قدرتهاي مداخلهگر
فرامنطقهاي آن را تش��ديد ميكرده اس��ت .اين پژوهش از نوع پژوهشهاي تاريخي است و با تكيه
بر منابع اصلي تاريخي و س��فرنامهاي ،به روش كتابخانهاي و به ش��يوه توصيفي – تحليلي س��امان
يافته است .با اينكه درباره ساختار اداري و برخي مناصب نظامي عصر قاجاريه پژوهشهايي انجام
ش��ده ،اما گس��تره و اهداف مقالة حاضر را پوشش ندادهاند ،نظیر س��یفی ( )1362که پلیس جدید را
مط��رح کرده ،لمبتون ( )1363به س��یر تکاملی منصب داروغ��ه در دوره صفویه و قاجاریه پرداخته،
فلور( )1366پلیس و پلیس بازار را ،خس��روبيگي ( )1381تش��كيالت اداري و نظامي و یوس��فیفر و
ش��کرزاده (  )1393منصب داروغه را در دوره قاجاریه بررس��ی کردهاند .همچنين پژوهشهايي كه
دربارة نظام قضايي و حقوقي و تاریخ دادگستری عصر قاجاريه انجام شده است .این نوع پژوهشها
هیچک��دام به مبح��ث امنیت و ناپايداري امنيتي اي��ن دوره نپرداختهاند .تنها احم��دزاده ( )1393در
مقال��هاي بس��ترهاي تحديد و توس��عة امنيت اجتماعي در ايران عصر قاجاري��ه را مطرح كرده كه با

