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  چكيده
هـاي سياسـي موجـب آرامـش روانـي،        نظـام  بـه دسـت  برقراري امنيت اجتماعي 

داران  و مطلوبيت زندگي مردم و تداوم قدرت و حيات سياسي زمام ،مندي رضايت
هـاي گونـاگون،                           هاي ضد  امنيتي، به شيوه  داران با جلوگيري از چالش زمام. دشو   مي

حكومـت قاجـار نيـز بـا عوامـل      . كردنـد  حاكميتي خود را تأمين مـي  ةحوزامنيت 
كشيد و بايـد    رو بود كه موجوديت آن را به چالش مي  نظم و امنيت روبه ةزنند برهم

اما، . ها اقداماتي انجام دهند تا حاكميت خويش را تداوم بخشند  در برابر اين بحران
هـاي بحـران داخلـي و      كـانون تدابير به دليل گستردگي قلمـرو، سـاختار سياسـي،    

امنيـت پايـدار و    ةعهـد اي، از  هاي فرامنطقـه   اثر حضور قدرت  ربپيچيدگي اوضاع 
اساس منابع و   در اين بررسي كه از نوع پژوهش تاريخي است بر. نهادينه برنيامدند

 ةدورتحليلي، برخي از عوامل مؤثر در بروز ناامني اجتمـاعي در   ـ  توصيفي ةشيوبه 
شاه بررسي و اقـدامات قاجارهـا بـراي     قاجاريه، از آغاز تا پايان سلطنت ناصرالدين
دهد كه  پژوهش نشان مي هاي هيافت. شود برقراري امنيت و مقابله با ناامني تحليل مي

هـا،    تر متكي بر اعزام قشون بـراي سـركوب شـورش    اقدامات تأميني قاجارها بيش
بـه    هـاي خشـن نسـبت     بستن مجازات  كار   و به ،تينسكارگيري نيروهاي امنيتي   به

نكـردن بسـترهاي    نبـودن و ايجـاد    عوامل انساني ناامني بود كه به سـبب كارسـاز  
  .ناامني اجتماعي امري متداول بود ةپديدامنيت پايدار،  ةكنند تقويت

  .قاجاريه، امنيت اجتماعي، مجازات، تأسيسات دفاعي، نيروهاي امنيتي :ها كليدواژه
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 مقدمه .1

؛  آن بـود  حفظحكومتي قاجاريه چگونگي برقراري امنيت و    نظام مهاي مه  يكي از دغدغه
زيرا شكنندگي و ناپايداري امنيت عمـومي بـر حيـات سياسـي ايـن سلسـله تـأثير منفـي         

اثـر  بـر  در ايـن دوره  . كـرد   گذاشت و حيات اجتماعي را به از هم پاشيدگي تهديد مـي   مي
. گير جامعـه بـود   امنيت كشور شكننده و ناپايدار و ناامني اجتماعي گريبانعوامل گوناگون 

و  داشـت و مرزها حساسيت زيـادي   ،ها اياالت، راه ،برقراري امنيت در پايتخت ،از اين رو
همين ضرورت حكومت قاجـار  . رفت  شمار مي   هاي عمدة نظام قاجاري به  يكي از چالش

هـدف اصـلي در ايـن مقالـه،     . كـار بنـدد     ه با ناامني بهتدابيري براي مواجهكرد را ناگزير 
داران قاجـاري بـراي برقـراري و تثبيـت امنيـت در       بررسي و تبيين اقدامات مختلف زمـام 

شـود    بر اين مبنا اين پرسش مطرح مي. شاه است كشور از آغاز تا پايان سلطنت ناصرالدين
فرضـية  بسـتند؟    ابيري را بـه كـار مـي   هاي اجتماعي چه تـد   كه قاجارها در مقابله با ناامني

 ةديدكننـد هبـراي رفـع بسـترهاي ت    ييپژوهش آن است كه اقدامات تأميني قاجارها زيربنا
سـاختار  . ها براي تداوم قدرت سياسي بود  اي با بحران  هاي مقابله  بلكه واكنش ،امنيت نبود

بسترسـاز نـاامني اجتمـاعي    اي از جمله عوامل   هاي فرامنطقه  نظام سياسي و دخالت قدرت
  .اند  در اين دوره بوده

هاي تاريخي است و با تكيـه بـر منـابع اصـلي تـاريخي و        اين پژوهش از نوع پژوهش
در . تحليلـي سـامان يافتـه اسـت     ــ  توصـيفي  ةشيواي و به   خانه اي، به روش كتاب  سفرنامه

 و پليس، )1362سيفي، (نظميه  ةدربارهايي كه   تحقيق گفتني است پژوهش ةپيشينخصوص 
انجـام  ) 1393فر و شـكرزاده،    يوسفي؛ 1363لمبتون، (داروغه  و ،)1366فلور، ( بازار پليس

 نظام اداري و نهـاد قضـايي و دادگسـتري ايـن دوره    دربارة هاي ديگري كه   شده و پژوهش
و كاركردهـا بررسـي    ،وظـايف  ،گيري  شكل ةجنبصورت گرفته، اين نهادها و مناصب را از 

در مقالة خود بسترهاي تحديـد و توسـعة امنيـت اجتمـاعي در     ) 1393(احمدزاده . اند  كرده
نيز علل ناپايداري امنيتي اين دوره را ) 1393- 1394(ايران عصر قاجاريه را مطرح و ثواقب 

مقالـة  فقـط  . انـد   سازي امنيتي قاجارهـا نپرداختـه    اما به اقدامات مصونكرده است، بررسي 
هاي عرفي مجرمان در عصر قاجاريه، يكي از اقدامات   دربارة مجازات) 1394(ثواقب  ديگر

پژوهش حاضر بـر اقـدامات قاجارهـا بـراي      ،از اين رو. دهد  امنيتي اين دوره را پوشش مي
 خـأل تواند   هاي تهديدگر اين دوره تأكيد كرده و متمايز از موارد ذكرشده، مي  مقابله با ناامني

  .دكنوجود در اين زمينه را برطرف م



 31   سودابه معظمي گودرزيو  جهانبخش ثواقب

  

  ر ناامني اجتماعيدعوامل تأثيرگذار . 2
گذاشت كـه موجـب گسـتردگي      قاجاريه عوامل گوناگوني بر مؤلفة امنيت تأثير مي دورةدر 

ايـن عوامـل هـم ريشـه در     . شد  دامنة ناامني و كاهش ضريب امنيت اجتماعي در كشور مي
گـر نظيـر دخالـت كشـورهاي       هم متغيرهاي مداخلهساختار سياسي نظام قاجاري داشت و 
تأمين حفظ جان، مال و «مراد از امنيت اجتماعي نيز . زد  بيگانه در امور داخلي آن را دامن مي

» هاي اجتماعي از طريق برقراري نظم و قانون  آسيب«همة شهروندان و جلوگيري از » ونئش
اي كـه مـردم از     به گونـه  ،)46: 1393احمدزاده، (ها و نهادهاي رسمي است   دولت از سوي
ها، قتـل و غـارت، از دسـت دادن      زني آميز و راه  مختلف شامل حمالت خشونت هايتهديد

و  اشـند نـابودي سـرمايه و حـق مالكيـت در امـان ب     و سالمت جسماني و آرامش روانـي،  
  .نكننداحساس خوف و خطر 
فهرسـتي از عوامـل بـروز نـاامني در     توان بـه    ها در تاريخ قاجاريه مي  از مجموع آگاهي

 :از جملـه  ،گذاشت  ثباتي و شكنندگي اوضاع اجتماعي تأثير مي  كشور دست يافت كه در بي
قاجار، گستردگي قلمرو قاجاريه و دور بودن اياالت  ةدوراي نظام اياالت   ساختار سنتي قبيله

ها   ن اين اياالت، كشمكشهاي طوالني و متعدد بي وضعيت نامناسب و ناامن راه ،ديگر از يك
هاي برخـي    هاي داخلي شاهزادگان قاجاري براي تصاحب تاج و تخت، شورش  و درگيري

امنيتـي   دضگر پيشين، تحركات  طلب و وابستگان خاندان حكومت  سرداران و حكام قدرت
هاي متعدد در ايام سلطنت هـر پادشـاه،     كشان، وقوع شورش طلبان و ياغيان و گردن  فرصت

ختار ناســالم نظــام اداري و رواج رشــوه و فســاد در ميــان كــارگزاران دولــت، رفتــار  ســا
آميز و عملكرد نادرست و شيوة مديريت حكام و مأموران دولت قاجار، درگيري و   خشونت

ديگر، تجاوز و زورگويي نظاميـان، ناكارآمـدي نيروهـاي امنيتـي      جدال حكام اياالت با يك
امنيتي، ضعف حكومت ايالتي در جلوگيري يا  داقدامات ضدارندة زباتي و ضعف عوامل نس

شد، روحية سودجويي و ظلم برخي از   زنان كه موجب ترغيب آنان به حمله مي مجازات راه
كاري برخي از  و هم با دزدان مأموران امنيتيبرقراري امنيت در شهرها، تباني ول ئمسمقامات 

هـا و    ها دربارة كـاروان  ان و دادن اطالعات به آنزن مقامات دولتي و نگهبانان و ديگران با راه
مسافران، ناتواني تفنگچيان و سربازاني كه وظيفة برقـراري امنيـت مسـافران و كاروانيـان و     

ها بر عهده داشتند در انجام وظيفة خود و رو آوردن بـه كارهـاي    زنان را در راه مبارزه با راه
اي گوناگون و   عشاير و بافت جمعيتي عشيره اي براي كسب درآمد، وجود قبايل و  غيرحرفه

دسـتي و فشـار       ُ              و ل ر، فقر و تنـگ                        ُ            بردهاي ايالت تركمن و ك رد و بختياري حمالت و دست
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شـد،    هـا مـي    ويژه روستانشينان و عشاير كه موجب پيوستن آنان به شـورش   مالي بر مردم به
اي و   وجود منازعـات فرقـه  ها و   هاي لوطي  ضعف محاكم قضايي و نقص نظام حقوقي، نزاع

مجرمان تدريج به ابزاري براي فرار   نشيني كه به  ت بستنهاي گروهي در شهرها، س  كشمكش
هاي متعدد   از قانون و مجازات و دست زدن به كارهاي خودسرانه و ناامني تبديل شد، جنگ

هاي ايران   نظير دو دوره جنگ( ...در نواحي غربي، قفقاز، شمال شرق و خراسان، جنوب و 
دورة هرات قضية ها به نواحي جنوبي در   ها با عثماني، لشكركشي انگليسي  و روس، درگيري

هاي دولت مركزي بـه خراسـان بـراي درگيـري بـا        شاه، لشكركشي  ناصرالدينمحمدشاه و 
 امـور  در ها آن هاي  دخالتهاي اروپايي و   ، حضور قدرت)ها و ديگر عناصر ناراضي  تركمن
 و طلبـان   فرصـت  ميان در خواهانه  جدايي تمايالت و ها  شورش به زدن دامن حتي و داخلي
براي تفصيل اين ( بابيه، محالتيه، ساالريه و از اين قبيل   شورش نظير قاجاري، نظام مخالفان
  ).104- 103: 1393 رجايي، ؛142- 109: 1394- 1393ثواقب،  ←موارد 
  

       امنيت         برقراري    در         قاجارها         اقدامات  .  3
 اهميـت  و طوايـف  و ايـالت  هـاي     ناامني و شهرها درون اغتشاشات و ها    شورش موازات  به

 كـار  بـه  را اقـداماتي  عوامـل،  ايـن  بـر  غلبه براي نيز قاجار حكومت اجتماعي، امنيت يافتن
 هـا     بحـران  كنتـرل  و هـا     شورش سركوب در را دولت و بكاهد ها    ناامني دامنة از كه بست    مي
 و قاجـار  پادشـاهان  براي ها راه بودن امن و اياالت در آرام وضعيتي نمايش. دهد نشان توانا
 احـداث  بازدارنـدگي،  و دفـاعي  تـدابير  اقـدامات  ايـن . بـود  مهـم  بسيار آنان قدرت تداوم

 و شديد سركوب تا شهرها حفاظتي استحكامات تقويت ها، راه و شهرها در امنيتي تأسيسات
  .شد    مي شامل را سركشان و گران اخالل خشن مجازات

  
    ها                                                             مقابله با عوامل هرج و مرج و لشكركشي نظامي براي سركوب شورش     1.3

زنندگان نظـم اجتمـاعي،       با برهم قابلهمهاي برقراري امنيت و آرامش در شهرها،  يكي از راه
هاي قاجار كه در پي تمركز قدرت     اعظم برخي از صدر. زنان، ياغيان و لوطيان بود دزدان، راه

اي با عوامل هرج و مرج و نابسـاماني      مقابله ةبرنامحكومتي بودند،   درونو انجام اصالحات 
دار  ترين كار اميركبيـر پـس از عهـده       بنا به گزارش بروگش، مهم. ديدند    در كشور تدارك مي

ر ني را كـه در سراسـ  و طغيا ،شورش ،نظمي اين بود كه توانست بي ،شدن مقام صدراعظمي
  .كشور شروع شده بود، پايان دهد
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ها و داخل شهر يك امر عادي و روزمره شده بـود   زني و دزدي در جاده قتل و غارت و راه
هاي  لوطي. شد، اميد نداشت كه شب سالم به خانه بازگردد اش خارج مي و كسي كه از خانه

در واليات نيز . كردند     شتند و مجروح ميك        ُ ُ                  ها را ق ر ق كرده، مردم را مي محل، كوچه و خيابان
يافتند و ايالت  را فرصتي براي اعمال زور و غارت اموال مردم مي] محمد[ حكام، مرگ شاه

دانست كه بايد  اميركبير مي. كردند و عشاير هم از پرداخت ماليات و عوارض خودداري مي
كار خود بردارند، از اين رو با كشان بترسند و دست از  شروع به اقداماتي جدي كند تا گردن

افراد شرور شالق خوردند و نظم و ترتيب دوبـاره  . ها پرداخت شدت عمل به سركوبي آن
  ).267: 1389بروگش، (در كشور مستقر شد 

 دولت كارمندان. كشور آغاز كرد همةاماني را با دزدي و فساد در  ي و بيدج ةمبارزامير 
شـان      ها را مقامات باال و فرمانـدهان  بودند و حقوق آنحقوق نگرفته ها  تدمو سربازان كه 

دست دزدان را از كارهـا كوتـاه   وي . را دريافت كردند شانخوردند به طور مرتب حقوق مي
  ).268: همان(ها پرداخت  كرد و خودش به تنظيم ليست ماليات

هـاي   حكومتي خـود گـروه   ةمنطقتوانستند در     برخي از حكام مقتدر قاجاري نيز گاه مي
گرفـت كـه       هايي مشابه شكل مي اما در زماني ديگر گروه. كن كنند    سركش و اشرار را ريشه

  :توان به اين موارد اشاره كرد مي براي نمونه. گاه از حمايت حامياني هم برخوردار بودند
برزن بيدآباد اصفهان كـه  محلة  بست لغوبا  ،حاكم اصفهان ،منوچهر خان معتمدالدولهـ 
شـده بـود،    شـكنان   بزرگ شهر در آن قرار داشت و پناهگاه مجرمـان و قـانون   مجتهدخانة 

ها را دستگير و به تهران اعزام كرد تا به كيفر اعمـال ناشايسـت خـود بـه دار       بسياري از آن
چنين لوطيان اصفهان را كه با استفاده از اين وضعيت به ايجـاد آشـوب و    هم. آويخته شوند

ايشـان بيـرون   ه بودند سركوب و از جايگاهه كردضاع شهر را آشفته پرداختند و او  ناامني مي
چنين توانسـت سـرانجام محمـدتقي خـان بختيـاري را كـه        او هم). 42: 1388دوبد، (راند 

و به دربـار فرسـتد و بسـياري از    كند شورش كرده و آن ناحيه را ناامن ساخته بود دستگير 
  ). 285: 1391شيرازي، (ها به قتل رسيدند   بختياري

شاه توانست آخرين ايلخاني بختياري را  ناصرالدين ةدورالسلطان حاكم اصفهان در   ظلـ 
جـا او    اي به اصفهان دعوت كند و در آن  داد قصد شورش داشته باشد با حيله  كه احتمال مي

  ).150: 1394بنجامين، (رساند برا به قتل 
خان قاجار به تفليس براي سركوب شورش آرايكلـي گرجـي و    حمدلشكركشي آغامـ 

ها و شورشـيان و    آرام كردن اوضاع گرجستان، لشكركشي به خراسان براي سركوب تركمن
نيز براي براندازي افشارها و تعيين وضعيت افغانستان، جنگ با صادق خان شـقاقي كـه بـه    



 اجتماعي شهرها برقراري امنيتاقدامات قاجارها در    34

  

دن او از اقدامات نخسـتين شـاه   و شكست داتمرد كرده بود ق در حوالي سراب 1205سال 
  .)1415 ،1413 /3: 1367اعتمادالسلطنه، ؛ 201، 193- 192: 1371ساروي، ( بودقاجار 
سـرداران   برخـي در آغـاز سـلطنت بـا     شـاه  فتحعلـي داخلـي   هـاي   درگيريچنين  همـ 

 و خـوي  در دنبلي امراي ويژه بهو حكام محلي آذربايجان  ،خان، وابستگان پادشاه  آغامحمد
و مخالفان خراسان و فارس، نظير صادق خـان شـقاقي كـه پـس از قتـل         شورشيان و ماكو

خان، دوباره در سوداي سلطنت افتـاد و بـا قشـون آذربايجـان درگيـر جنـگ بـا         آغامحمد
: 1367 اعتمادالسـلطنه،  ؛306- 303: 1371سـاروي،  (شـاه شـد و شكسـت خـورد      فتحعلي

حسينقلي خان برادر شاه و حاكم فارس  سركوب شورش ،)1454، 1450 ،1445- 1441  /3
 ،92- 91: 1391 اصـفهاني،  ؛73 ،46- 42: 1383دنبلـي،  (و سرانجام حبس و كور كردن وي 

 طغيـان  در كـه  شورشـيان  از ديگر برخي و قاجار خان محمدولي شديد مجازات ،)100- 99
 قاجار، ميرزا محمود ؛159 ،93/ 1: 1380 شيرازي،( بودند كرده همراهي وي با خان حسينقلي

   شورش زنديه قدرت احياي براي كه خان زكي فرزند زند محمدخان سركوب، )124: 1389
از  اي  ق و دستگيري و كشتن يكي از ياران او به نام نجف خان زند با عده1212كرد به سال 
، )122- 118: 1389ميـرزا قاجـار،    محمود ؛88- 87 و 79- 77/ 1: 1380شيرازي، (نيروهايش 
بـه قـدرت در    يابي  دست قصد به كه افشار شاهرخ پسر ميرزا نادر سركوب براي لشكركشي

ق كـه بـا   1218او در سـال   يريق و سـرانجام دسـتگ  1214خراسان شورش كـرد بـه سـال    
  ).180 ،108- 106/ 1: 1380 شيرازي، ؛85 ،51- 50: 1383دنبلي، (برادرانش به قتل رسيدند 

خراسان لشكر كشيد تا رؤسا و بزرگان ايالـت  ق عباس ميرزا وليعهد به 1246در سال ـ 
ـ يك دعوي خودسري داشتند مطيـع سـازد و نـواحي تـا كنـار       خراسان را كه هر  ةرودخان

او توانسـت نـواحي خراسـان را    . به زير فرمان شاه قاجـار درآورد و  ندكجيحون را تسخير 
 ،عبور از سـمنان  عباس ميرزا پس از). 74: 1364ماركام، (د كنها را مطيع  مسخر و حكام آن

جا را تصرف و                                                   ُ          و بسطام وارد قلعة سلطان ميدان از قالع رضاقلي خان ك رد شد و آن ،دامغان
خسرو ميرزا كـه بـراي پيوسـتن بـه عبـاس ميـرزا وارد       . سپس عازم مشهد شد ،خراب كرد

اين اولين فتحي بود . خراسان شده بود نيز توانست حصار ترشيز از قالع معروف را فتح كند
در ادامة ايـن لشكركشـي،   ). 298: 1389محمود ميرزا قاجار، (كه در سفر خراسان روي داد 

                        ُ                  اين قلعه را رضاقلي خان ك رد كه به همراهـي  . تصرف شدقلعة مستحكم اميرآباد در چناران 
پرداخت بنا كرده و پايگـاه    ها و زائران مي  آزار كاروانتركمانان و مخالفان دولت به غارت و 

عباس ميرزا با انفجار يكي  ]مهندسي[ نيروهاياما پس از نه روز محاصره، . خود ساخته بود
  ). 301- 300: همان(و توانستند قلعه را بگشايند  ندختهاي قلعه، ديوار آن را فرو ري  از برج
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را از  خـود  التيـ ا جميـع السلطنه تسخير قوچان بود كه رضاقلي خـان    گام بعدي نايب
 بـه  خـان  رضاقلي خودسري دوران قوچان تصرف با. بود برده جا آن به و كوچانيده اطراف
 ادامـه،  در). 309- 310: همـان ( گرديـد  محبـوس  و پناهنده وليعهد اصطبل به و رسيد پايان

 و خراسـان  واليـات  درو  كوچانـده  را سـرخس  خـانوار  هزار  پنج. شد فتح سرخس واليت
 اسـير  بـه  متمـادي  ساليان كه را سرخس بزرگان از نفر دويست. دادند اسكان مشهد نواحي
 سرخس قلعة در كه شيعه اسراي از چهارهزار. زدند گردن پرداختند  مي مردم كشتن و گرفتن

 سـكه  نيـز  هرات بزرگان. شد وليعهد نصيب شتر و اسب هزاران و گشتند آزاد بودند بند در
به  دربند  آق راه از خود ميرزا عباس اما. خواندند او اسم به خطبه و زدند قاجار پادشاه نام به

  ).75: 1364 ماركام، ؛313- 311: همان(طرف هرات حركت كرد 
 و تـاج  تصـاحب  مـدعي  قاجاري شاهزادگانآغاز سلطنت محمدشاه با  هاي  جنگـ 
 السـلطان   ظل شاهزاده :جمله از فراهاني، مقام  قائم ابوالقاسم ميرزا تدبير و درايت با تخت

 ،)192: 1391 اصـفهاني،  ؛933-932/ 2: 1380شـيرازي،  (شاه در پايتخـت   پسر فتحعلي
 كرمـان  در السـلطنه   شـجاع  ميـرزا  حسـنعلي  برادرش و فارس در فرما فرمان ميرزا حسينعلي

 ديگــر ســركوب بــراي لشكركشــي). 193: 1391 اصــفهاني، ؛931/ 2: 1380شــيرازي، (
 ،)281-280: 1391شـيرازي،  (طغيـان ولـي خـان ممسـني در فـارس       :نظيـر  ها  شورش
 ؛177- 72: 1347لشـكرنويس،   ؛282- 281: همـان (هـرات و تركمانـان    هاي  افغان تحركات
 آقاخـان  طغيـان  بختيـاري،  خـان   محمـدتقي  طغيـان  ،)88- 33: 1387 ،ميرزا حمزه سفرنامة
 كـه  خراسـان  در سـاالر  خان محمدحسن طغيان، )285: 1391شيرازي، ( كرمان در محالتي

، )288- 287: همـان (» و فسـاد وي مسـدود گرديـد    فتنـه  واسطة به خراسان شد و آمد راه«
، واقعـة  )157- 156: 1389فووريـه،   ؛287- 286: همـان (محمد باب در شـيراز    شورش علي

نيز سركوب جمعي از مـردم شـيراز بـه     ؛)264: 1368شيل،  ؛157: 1389فووريه، ( قرةالعين
فرمـاي فـارس شـوريده بودنـد و قتـل و       ق كه بر شاهزاده فريدون ميرزا فرمـان 1255سال 

سركوب شورش مردم اصفهان  ؛)283- 282: 1391شيرازي، (دستگيري جمعي از شورشيان 
عليه خسروخان گرجي حاكم شهر در همين سال و قتل بسياري از شورشيان و كوچ چنـد  

  .)284- 283: همان(ها به آذربايجان  خانوار از آن
هاي مسلحانه به تدبير ميرزا   ها و سرقت  زني ها و مقابله با راه  سركوب برخي از شورشـ 

به اوج خود رسيده بود «شاه  بنا به گزارشي در آغاز سلطنت ناصرالدينتقي خان اميركبير كه 
هاي خراسان و اصفهان به بوشـهر، كسـي                             ً       هاي خارج از شهرها، مخصوصا  در راه  و در جاده

 ؛)221: 1394بنجامين، (» سارقين بود ةحملعبور نداشت زيرا جان و مالش در خطر ت ئجر



 اجتماعي شهرها برقراري امنيتاقدامات قاجارها در    36

  

 ؛259- 255: 1368شـيل،  (شـاه   بـه جـان ناصـرالدين   در پي سوء قصد نافرجام  بابيانكشتار 
براي اعدام جمعـي  ) ق 1295در سال (شاه  دستور ناصرالدين ؛)77، 71، 70: 1363هدايت، 

اما در ازدحامي كه ايجاد شد  ،افتادة خود بودند عقباز سربازان كه خواستار دريافت حقوق 
: 1394بنجـامين،  (پرتـاب شـد   شاه  ةكالسك       ً                                 و ظاهرا  به تحريك افرادي ديگر چند سنگ به 

 كـردن كن   زنان فارس و ريشه راه و سركوب خشن دزدان ؛)103: 1363هدايت،  ؛179- 178
رواي شيراز كه با ايجـاد وحشـت در دل مـردم و كشـتن      معتمدالدوله فرمان به دستها   آن

ـ  زن شـده بـود و فسـاد سـر     تعداد زيادي از افراد، توانست در فارس كـه پـر از راه    پـاي  ات
ايـن   ةنتيجدر . سابقه بود    هاي دولتي را فرا گرفته بود، نظم و امنيتي برقرار كند كه كم  دستگاه

  ).181- 180: 1394بنجامين، (شد     آوري مي    ايالت فارس به طور منظم جمع   امنيت ماليات
 هـا،  هـا، آشـوب      ها، فتنه    مورد از شورش 170ناصرالدين شاه فهرستي افزون بر  ةدوردر 
ها براي سركوب، تنبيه و مجازات، قتل و غارت و اخـراج شورشـيان       و لشكركشي ها، جنگ

و  ،آشـوب ، گـر وجـود نـاامني    راني وي ثبـت شـده اسـت كـه بيـان      در چهل سال از حكم
ايـن  . هاي مكرر در عصر قاجاريه و ناپايداري و شـكنندگي امنيـت و آرامـش اسـت        طغيان

تهران گرفته تا كردستان و ديگر نـواحي كردنشـين،    ةدارالخالفحوادث در سراسر كشور از 
كرمان، يزد، لرستان، زنجان، بلوچستان، هرات، خوزسـتان، بختيـاري، گرمسـيرات فـارس،     

رخ ... اصفهان، تبريز، بوشهر، خارك، كرمانشاه، بجنورد، نيشابور، مرو، سرخس، اسـترآباد و  
  ).81- 61/ 1: 1363اعتمادالسلطنه، (داده است 

  
                        هاي خشن نسبت به مجرمان             ال مجازات   اعم     2.3

هـاي عرفـي خشـن نظيـر         در اين دوره مقامات حكومتي و حكام اياالت با اجراي مجازات
چوب و فلك كردن، تازيانه زدن، گوش و دماغ بريدن، بريدن انگشتان، بريدن موها، بريدن 

دال دفـن  سر يا دست، با طناب خفه كردن، چشم درآوردن، سوزانيدن، زنـده زنـده در گـو   
كردن يا مالط گرفتن، به درخت بستن و شقه كردن، حبس و زنداني كـردن، تبعيـد كـردن،    
اعدام كردن، مهار كردن و در شهر گردانيدن و تحقير كردن، گرسنگي دادن، ميخ كردن اللـة  

ها آويختن،     بر سر دروازهو                 ِ                                      گوش به ديوار، د م  توپ گذاشتن، قطعه قطعه كردن اعضاي بدن 
دن و دار زدن، كشتن با خنجر و شمشير، جريمه كردن، كشيدن دنـدان و خـرد   مصلوب كر

و  ،زنـان  راه ،سـعي داشـتند دزدان   1هاي ديگـر     كردن، چوب زير ناخن فرو كردن، و شكنجه
         ِّ                                                                                   عوامل مخل   ناامني را مهار كنند و ديگران را به عبـرت وادارنـد كـه تـأثير چنـداني در پـي       

هـا و كـاهش    گونه اقدامات را در برقراري امنيـت در راه         هرچند برخي سياحان اين. نداشت
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 ؛593 /1: 1373كـرزن،   ؛84: 1354تـان،      بن ؛240: 1386موريه،  ←(اند     ر دانستهثزني مؤ راه
  2.)222، 181: 1394بنجامين، 

  
      راهي       بين      گاهي         استراحت   و       دفاعي         تأسيسات       ايجاد     3.3
 بـراي  گـاهي  اسـتراحت  و ،راهـي     بين ارتباطي، تأسيسات برخي احداث به ناصري عصر در

 نظيـر  ،اسـت  شـده  اشـاره  هـا  آن سالمت و امنيت حفظ به منظور ها    كاروان و ،عابران مردم،
 چاپارخانـه،  خانـه،     قـراول  نگهبـاني،  هـاي     پست خانه، مهمان حمام، رباط، قلعه، سرا، كاروان

 ايجـاد  گـذر،  بـراي  هـا     رودخانـه  و مسيرها روي بر سد و پل انبار،    آب خانه،    پست خانه،    يام
 نيـز  مسيرها، و شهرها در آب نهرهاي و قنوات حفر راه، بين منازل در آب استخر و حوض

و  شـهري  درونو معـابر   هـا  راه فـرش  سـنگ  و هموارسـازي  و اصالح و تعمير و سازي راه
 و هـا     دروازه ايجـاد  عراق، در مذهبي اماكن سوي به ويژه    به حدات سر سوي به شهري برون
خانـه در   به گرد شـهرها، ايجـاد قورخانـه و تـوپ     بند    سيل و حصار و خندق و باره و برج

ديواني در شهرها كه فهرست بلندي از اين نوع آثـار برشـمرده    ةشهرها، ساخت ارگ و ابني
  ). 125- 82/ 1: 1363اعتمادالسلطنه، (شده است 

 اوست اقدامات از منظم چاپارخانة ترتيب كه است آمده زمينه اين در اميركبير خدمات در
ــدايت، ( ــت وي). 72: 1363ه ــران در را  پس ــداخت  اي ــه راه ان ــاي    راه در و ب ــور ه  كش

 و دادنـد  مـي  اسـب  مسـافران  بـه  كـه  كـرد  تأسـيس  هـايي  چاپارخانه و پستي هاي ايستگاه
 هـاي  پـل  و هـا  جاده. بگذرانند را شب ها آن در بتوانند مسافران كه ساخت سراهايي كاروان
 زني راه ها،    راه طول در ها خانه    قراول و ها پاسگاه ايجاد با و ساخت كشور سراسر در زيادي

 تهـران  و مشهد بين هاي    چاپارخانه تفصيل شيندلر). 268: 1389 بروگش،( كرد كن ريشه را
 و كـرده  توصيف دار    زخم و لنگ اسبان با و نامناسب را ها آن وضع چند هر دهكر گزارش را

ناكـافي دانسـته    كـرده     مي پرداخت ها    چاپارخانه اين تعمير براي دولت كه را اي    هزينه ميزان
  ).206- 205: 1347شيندلر، (او از دزدي چاپارچيان نيز سخن گفته است . است

              ً             رفتنـد كـه غالبـا  داراي      شـمار مـي     ها به منزلة قالع كوچكي بـه   سراهاي ميان راه كاروان
هـا در حـال    هـاي داخلـي درون آن   ويژه هنگام جنـگ  بهد و مسافران هاي مراقبت بودن برج

هرج و مرج سراسر ايران در معرض  ةدوردروويل در  ةگفتزيرا به . بردند محاصره به سر مي
 ةقلعـ ). 81: 1389دروويـل،  (كس دريغ نداشتند  زنان بود و اينان از تجاوز به هيچ تهديد راه

ذرع مربع، گنجايش  10800اصفهان با مساحتي در حدود  ـ ايزدخواست در مسير راه شيراز
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ســراي  در ايزدخواســت كــاروان). 142: 1386الدولــه،   نجــم(هشــت هــزار نفــر را داشــت 
حدود دويست باب چاپارخانه در ). 143: همان(داشت  قراراي نيز   عباسي و چاپارخانه  شاه

كدام  هر ةساليانمخارج تعمير . بود ها مخروبه    ِ   تر  آن  اطراف مركز تا سراسر كشور بود كه بيش
چاپارچيان در هر چند سالي چهار تـا پـنج تومـان       دادند و به گفتة  تومان مي 25را از ديوان 

اين مبلغ هر سـال حـدود چهـار    . خوردند  دادند و مابقي را مباشرين جزء مي  براي اندود مي
سراهاي  ود به تفصيل از كاروانيكي از سياحان در مسير خ). 142: همان(شد   هزار تومان مي

هاي خوبي در اين باره به دسـت داده      ها سخن گفته و آگاهي راهي ايران و وضعيت آن    ميان
  ).786-    627: 1335آلماني،  د(است 
هـا و نيـز    و نگاهبانـان راه  ،ها، مسـافران، مـرزداران    آب آشاميدني مورد نياز كاروان ةتهي

ه   شـا  در گزارشي از عصر سلطنت ناصـرالدين . زمينه بود مردم شهر از ديگر اقدامات در اين
اشـاره  گونـاگون  هـاي آب در نـواحي    انبارها و چاه  حفر، بازسازي و اصالح قنوات، آببه 

كـرج  رودخانـة  حفر نهر آب از : اند از از جمله ديگر كارها در اين زمينه عبارت. شده است
انبـاري    آباد در راه يزد كه دزدگـاه بـود، بنيـاد آب     گنبد و حسين   ُ ن هقلعة تا تهران، اجراي آب 

آباد و رفع كمبـود آب از مـردم     يزد، اجراي نهر آب در شهر خرمقلعة   نارينبسيار بزرگ در 
آبـاد در شـاهرود، احـداث دو رشـته قنـات در بـم و         در همان سال، اجراي قنات رحمـت 

سـلطان از راه قـم،     منزل حوض نرماشير، احداث قناتي در شهر كرمان، بناي اصطخر آب در
ساختن حوضي بزرگ در قم، احداث يك رشته قنات در قم براي رفـع كمبـود آب مـردم،    

تپه، اجراي قنات شهر بهبهان، حفر و اجـراي نهـر     ايجاد يك رشته قنات در صحراي دوشان
ل انبار و يخچا  دشت راه مشهد، احداث آب  شهر رشت، احداث و حفر قنوات در منزل ميان

در جنب رباط زعفراني در راه مشهد، اجراي چندين قنات در كرمان، احيا و اجـراي قنـات   
حفـر قنـات شـكارآباد جنـوب     و گنبد راه يزد، حفر و ايجاد قنات آب براي مردم شيراز،    ُ ن ه

  ).125- 82/ 1: 1363اعتمادالسلطنه، (تپه   دوشان
كاروانيـان و نيـز رفـاه مـردم در     براي رفت و آمد مسـافران و     احداث و تعمير راه و پل

هاي نظامي و لشكركشي در افزايش امنيت اجتمـاعي تـأثير     شهرها و معابر و حتي مأموريت
هاي مواصالتي اشاره شده   سازي و پل در گزارش مزبور به برخي از اين اقدامات راه. داشت
رفـت، تعميـر راه     ساختن راه كتل باالي افچه از قراي قصران ري كه به مازندران مـي : است

راه پيـوزن و راه  سـازي و هموارسـازي و سـاخت                                        ِـ  خيابان مازندران، ساختن راه گيالن، ب ه  
 آباد به مشهد مقدس، ساخت راه مازندران از البرز بـه كجـور و كالردشـت، تكميـل      شريف
سـاخت و شوسـه    ،تسهيل ،تسويه ،هاي مسير، تسطيح  راه گيالن به عراق و بستن پل تسوية
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آباد و طـرق از نيشـابور بـه      ه هزارچم مازندران، اصالح و تعمير جاده و طريق دينكردن را
سازي راه   بازار رشت، ساخت راه منگوده در رشت، تعريض و شوسه  مشهد، ساخت راه پيره

پرخطر مسير كربال، ساخت و پرداخت تمام خـط راه عتبـات عاليـات عـراق از تهـران تـا       
رو   ل به تهران، تسطيح و تسـويه و شوسـه كـردن و عـراده    خانقين، ساختن بخشي از راه آم

ها و مسافران از تهـران بـه سـرحدات ايـران،       هاي عمومي و مسيرهاي كاروان  كردن خيابان
عرض راه از بسطام تا خراسان، ساخت راه از تهران بـه بسـطام،    ةتسوياصالح و تسطيح و 

دشت بـه طالقـان،     ساخت راه مسير خرم راه قم، ةشوسمال تا بسطام، ايجاد   ساخت راه از ده
چين كـردن معـابر مهـم و      فرش معابر شهرهاي تبريز، شيراز و بوشهر، تحجير و سنگ  سنگ

هاي   ها و معابر تهران و شوسه كردن كوچه  مسيرهاي عمومي تبريز، تسويه و تسطيح خيابان
  ).همان(كجور قوجك به  ةگردنراه  ارگ شاهي، تسطيح و اصالح و ساخت جاده و شاه

ـ تعمير پـل خواجـوي اصـفهان، تعميـر پـل       اوزن كـه از خـاك گـروس      قـزل  ةرودخان
سراي آن در قـم،   دربند، تعمير سد پل دالك و خود پل و كاروان  گذشت، ساختن پل آق  مي

راه گيالن به عراق و  ةتسويسيوند فارس، تعمير پل شوشتر، تكميل  ةرودخاناحداث پل بر 
قرا، احداث پل منجيل، تجديد و بازسازي پل حاجي   مسير، ساخت پل حاجيهاي   بستن پل

قلعه، تجديد بناي پل فرحصار، احداث پل جديـد بـر سـر رود سـاوه،       مابين استرآباد و آق
شور راه قم، تعمير پل آجي، تجديد پل منجيل، تجديد پـل   ةاحداث پل ويژه بر سر رودخان

  ).همان(و تجديد پل گلندوك آباد، ايجاد پل كشكان، احداث   خرم
هـا   بناي قـالع متعـدد در راه  . ها ساخت قلعه بوده است يكي از اقدامات حفاظتي در راه

ها را به نگهبان و تفنگچـي مجهـز    شده و آن  براي مراقبت و تأمين امنيت مسافران انجام مي
در گزارش اعتمادالسلطنه به ساخت و تعمير و تجديد بناي بسياري از اين قـالع  . كردند  مي
 ةقلعـ شـاهرود، احـداث    ةقلعتعمير  :شاه اشاره شده است، نظير سلطنت ناصرالديندورة در 

اي محكم در مرو براي اقامـت قشـون     آباد از دهات پشتكوه، احداث قلعه  محكم دور حنظل
خـارك،   ةجزيـر  ةقلعـ ريزه از توابـع بـاخرز، تعميـر      مشهدي ةقلع ساخلوي آن خطه، تعمير

 ةقلعـ آبـاد فيلـي، احـداث      خـرم  ةقلعناصرآباد در مازندران، تجديد  ةقلعتأسيس و احداث 
استرآباد، ايجـاد و بنيـاد    ةقلع  آققديم شهر تهران، تعمير  ةقلعسرخس جديد ناصري، تعمير 

احـداث  . ها و معابر شـد  ها و امنيت راه  كاروان قالع راه خوزستان كه موجب اطمينان خاطر
سرتك و احيـا و ايجـاد    ةقلعمريوان كردستان، احداث  ةقلعفهرج در بلوچستان، بناي  ةقلع
مظفريـه در   ةقلعـ جايدر در خوزسـتان، بنـاي    ةقلعكاله مازندران، بناي   پلنگان در ميان ةقلع

  ).همان(خوارري  اران ةقلعتجديد و آباد به خوزستان،   وسط راه خرم
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  ها خانه در شهرها و راه قراول ساختن 4.3
و ديدباني كه در برج و بـاروي اطـراف شـهر و     ،قراول به معني نگاهبان، مستحفظ، پاسدار

. دهد، آمده است  پردازد يا سربازي كه در محلي كشيك و نگهباني مي  ها به مراقبت مي  جاده
و جلودار سپاه نيز به كار رفته  ،دار  ه، طاليع، طاليهمنيز در معناي فوجي كه از پيش رود، مقد

خانـه    پرداختنـد قـراول    گرفتند و به مراقبت مي  مكاني كه اين نگاهبانان در آن قرار مي. است
خـان   در عصر قاجاريه، به راهنمايي ميرزا تقي). 2655-     2654/ 2: 1371معين، ( شد  گفته مي
عهـده داشـت، در شـهرها     در اوايل سـلطنت او بـر   شاه را كه صدارت ناصرالدين ،اميركبير
هـا   قـراول  ةوظيفـ . گفتنـد  ها را قراول مي خانه  خانه تأسيس شد كه نگهبانان اين قراول  قراول

شـهر   نظميـة كمك پلـيس سـوار   گاه به  ها قراول. روز بود حفظ نظم و قانون شهر در شبانه
  ).40- 36 /1: 1366فلور، (كردند   هاي شهرها را مهار مي شورش

هايي از اصفهان تـا مقصـودبيك در    خانه شاه قراول ق به دستور ناصرالدين1267در سال 
و در ) 92 /1: 1363اعتمادالسـلطنه،  (راه فارس و هم از اصـفهان تـا كاشـان احـداث شـد      

 ةتراكمها در معابر   هايي مستحكم براي استقرار نگهبانان عابران و كاروان  خانه  ق قراول1268
هـاي    خانـه   هـا و قـراول    در همين سـال، بـرج  ). 91: همان(رگان و استرآباد ساخت دشت گ

ق 1284نيـز در  ). 93: همـان (قلي خان بيگلربيگي تجديد بنا شد   دربند به مباشرت عباس  آق
كه به داخل كشور يورش آورده  ،     َ  هاي ا تك هاي بسياري در معابر تركمان خانه ها و قراول قلعه

از ). 103: همان(ها جلوگيري شود  پرداختند، احداث كرد تا از ورود آن ميگري  و به غارت
ديگر تدابير در اين باره تأسيس قالع در الهاك و زيدر و ساير معابر تهاجم طوايف تركمـان  

ق، تجديد قلعه خواجه 1267ها و قرار دادن نگهبانان تفنگچي به سال  و مسكوني ساختن آن
تن بند گرگان هر دو بـه دسـت محمـدولي خـان بيگلربيگـي      نفس در سرحد استرآباد و بس

از (و كشيدن باره و حفر خنـدق و سـاختن شـيرحاجي    ) 90 :همان(استرآباد در همان سال 
آباد و ميامي در سرحد معبـر تركمانـان     عنايت ةقصبدور ) ها  هاي استحفاظي در قلعه  قسمت
هـا در    خانـه   ق از احـداث قـراول   1267چنين در سال  هم). 92: همان(ق بود 1268به سال 

ها در سراسر كشور، احداث و ايجاد   خانه  ها و يام  شهرهاي بزرگ، ايجاد و احداث چاپارخانه
هايي در مسير راه   ها و عابران از دزفول تا بروجرد، احداث رباط  قالع جهت آسايش كاروان

اري مملكت فـارس، احـداث   آباد، احداث پانزده باب چاپارخانه در خط چاپ  دزفول به خرم
ق از بنا و احداث محكمـه  1303آباد از دهات پشتكوه، و در سال   اي محكم دور حنظل  قلعه

). 114و  92- 91: همـان  ←(خانه در سمت اجارود نمين سخن به ميان آمده است   و قراول
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كه از بيم تاخت و تـاز   ،هاي زياد  خانه  سفير فرانسه در مسير حركت خود از اروميه از قراول
  ).95: 1362اوبن، (گزارش داده است  ،كردها ايجاد شده بود

. انـد   خود كوشا و قـوي بـوده   ةوظيفالبته وجود اين نيرو به اين معنا نيست كه در انجام 
). 40 /1: 1366فلور، (ها چندان در برقراري امنيت شهرها موفق نبودند  ها همانند گزمه قراول

هـاي خـود بـه      كه در محـل  روس قراوالني را مشاهده كرده كه به جاي اين يكي از سياحان
هاي خود را وصـله    نگهباني مشغول باشند، در كمال آسودگي مشغول صرافي بوده، يا لباس

  ).50: 1363، ... ايران گزارش(اند   اند و يا به خواب رفته بوده  زده  مي
  
    ها                    داران و قراسوران             كارگيري راه    به     5.3
يكـي  . هاي ارتباطي را داشتند  ها و جاده امنيت راه ةوظيفتر  ها بيش  سوران)قرا(داران و قره راه

هـاي   زني و محافظت از مسـافران در ابتـدا تأسـيس پسـت     دولت با راه ةمبارزهاي  كار از راه
ار د ها مستقر بودند، اما بعدها فقط هنگامي از طرف حاكم راه داري بود كه سربازان در آن راه

هـا را از   دارها موظف بودند كـه جـاده   اين راه. داد اي غارت رخ مي شد كه در نقطه اعزام مي
هاي اوژن فالندن و دوبد در مسير شيراز   در گزارش). 315: 1368پوالك، (دزدان پاك كنند 

داري  هـا حـق راه    دارهـا از كـاروان   ه هايي صحبت شده كـه را   دارخانه به سوي كازرون از راه
  ).115: 1388 دوبد، ؛342: 2536فالندن، (اند   گرفته  مي

هاي سوار از طرف دولت مأمور حراست و امنيـت    ديگري كه به شكل دسته هاي نيروي
سـوران    زنان محفوظ دارند، قره ها را از شر راه  شدند تا مسافران و كاروان  ها مي  ها و جاده راه

اگر روستايي در كنار ). 2669، 2652/ 2: 1371معين،  ؛22: 1355كاساكوفسكي، (نام داشتند 
ساكنان آن روسـتا بـود و از    ةعهدبزرگي واقع شده بود، تأمين امنيت قسمتي از راه به  ةجاد

. شـدند   مورد نظر اعزام مي ةمنطقسوران تعيين و براي مراقبت   به عنوان قرهاي   هدعميان آنان 
فتنـد و از    گـر   و همواره در اختيار حكومت قرار مـي  پوش بودند  اين افراد مسلح و يونيفورم

اوليويه در آغاز قاجاريه در مسير كرمانشاه ). 34: 1362اوبن، (پرداخت ماليات معاف بودند 
كند   كند و اظهار مي  زن مسافرت مي به تهران با تعداد هشت نفر همراه بدون بيم از دزد و راه

سلطنت نشسته است به آسودگي تمـام در مملكـت    كه از زماني كه آغامحمد خان قاجار به
سـراها قراسـوران مسـتحفظ حضـور      هـا و كـاروان   راه ةهمزيرا در  ؛شود سفر كرد  ايران مي
يا مالي از او به سرقت برود، بخششـي  د شوها گرفتار دزد  اگر شخصي در مسير راه. داشتند

 برايشد و   ل مسروقه گرفته مياموا ةكلياين بايد  افزون بر. بر ساكنان آن حول و حوش نبود



 اجتماعي شهرها برقراري امنيتاقدامات قاجارها در    42

  

كند كه آغامحمد   اوليويه تأييد مي). 41: 1371اوليويه، (ها جزايي غير از قتل نبود  نگهبانان راه
زنـان ايمـن بودنـد،     راه ةصدمها امنيت يافته، كاروانيان و مسافران از  خان نظمي گذاشته، راه

و به ظاهر در سراسر قلمرو مملكـت   كردند  ف اجرا ميلتخ  خوانين و حكام احكام او را بي
اوژن ). 95: همـان (هرچند وي از تداوم اين وضعيت در آينده مطمـئن نبـود   . آسودگي بود

هـا بـه    هـاي محـافظ راه    سـوران   اوبن سفير فرانسه نقل كرده كه در ميانه، فرمانده جوان قره
الدوله در سفر   نجم). 48: 1362اوبن، (راهي كرده است  استقبال وي آمده و تا تبريز او را هم

نفـر تفنگچـي قراسـوران     40 ةسـركرد خود در ديدار از تخت جمشيد با محمدجعفر خـان  
ديـوان از شـيراز بـراي       زاده صـاحب   مالقات دارد كه از سوي محمدصادق خـان همشـيره  

از  خوبي بهها   سوران  البته قره). 135: 1386الدوله،   نجم(خدمت به وي مأموريت يافته بودند 
  ).247: 1370الدوله،   امين(آمدند   امنيت برنمي ةعهد

  
                             تقويت استحكامات دفاعي شهرها     6.3

هرچه شهر از امنيت دفاعي . ها تأثير داشت استحكامات و برج و باروي شهرها در امنيت آن
. تـر بـود   زنان در آسيب زدن به شـهر كـم   تري برخوردار بود خطر موفقيت دزدان و راه بيش

دار،     ديوارهـاي كنگـره  . نمونه، شهر خـوي داراي بـرج و بـارويي از خـاك رس بـود     براي 
ـ هـا و درهـاي       هاي متحرك، دروازه    ريز، پل    هاي دست    هاي عميق، خاك    خندق شـهر       ةدوگان

اين تمهيدات و سيستم دفاعي براي دفاع از شهر مؤثر و كارساز بود . خوبي حفظ شده بود به
اي حصاري     دور هر قصبه. شيوة شهرسازي در ايران عموميت داشتاين ). 80: 1362اوبن، (

) افزون بـر حصـار و بـرج   (دار بود و گرد شهرها     هاي مرتفع آجري كنگره                   از گ ل داراي برج
حصار مشهد از ديواري تشكيل يافته بـود كـه   ). 136: 1362گاردان، (خندق نيز كنده بودند 

متـر بـود و در    25/1متـر و در رأس   75/2عـده  قطـر آن در قا . زد    در اطراف شهر دور مـي 
بـه گـرد حصـار نيـز خنـدقي قـرار داشـت        . هاي دفاعي بـود     هاي متعدد داراي برج    فاصله

زنان ايلي روستاها و شهرها ناچار بر استحكامات  ه اثر حمالت رار ب). 618: 1335آلماني،   د(
كردند و گاه حالت قلعة مسـتحكم    ها را مرمت مي  افزودند، ديوارها و دروازه  دفاعي خود مي

مهاجمـان در مسـير خـود     ةحملـ بايست از عدم   ها نيز پيش از حركت مي  كاروان. يافتند  مي
از ديـد پـوالك در عـدم      همين استحكامات دفاعي). 601: 1387همبلي، (شدند   مطمئن مي

                       ً        زيرا به گزارش وي تقريبا  دور تا  ؛ها و اموال مؤثر بوده است وقوع غارت و دزدي از كاروان
شد به  شده بود و از اين دهات فقط از يك دروازه مي  دور تمام دهات ديوارهاي بلند كشيده
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اي سوار بدون اطـالع و   ها بسته بود و امكان نداشت كه عده بيرون راه يافت كه آن هم شب
گرانـي كـه از راه دور    رتغـا . جا خارج شوند اهالي به داخل ده بيايند يا از آن همةموافقت 

. شدند زودي شناخته و دستگير مي بهزد   آمدند هرگاه حاكم محل به تدابير الزم دست مي مي
شد پيش از همه پرداخت غرامـت بـه     اين رسم هم معمول بود كه هرگاه كارواني غارت مي

  ).312: 1368پوالك، (شد  حاكم گذارده مي  ةعهد
بناي عمده در اين شهر . شد    ب يك فرسنگ دور آن ميشهر تهران قديم مدور بود و قري

ارگ و عمارت سلطنتي بود كه برج و باروي محكم داشت و خنـدقي دور آن حفـر كـرده    
. شد و دو سمت ديگـر متصـل بـه شـهر بـود         شهر منتهي ميقلعة دو سمت ارگ به . بودند

ميـدان ارگ   خندق ارگ از سمت شهر پلي چوبين داشت كه از روي آن عبور نموده داخل
هـا      حياط. عمارت سلطنتي تهران بسيار وسيع بود. رفتند    پادشاه ميخانة       دربشدند و به     مي

به گزارش گـاردان در  ). 34: 1364ماركام، (بسيار معتبر داشت خانة  حرمهاي متعدد و     و باغ
را اندود  بودند و روي آن   قدم برجي گلي ساخته 300تا  200اي از   تهران جلوي هر دروازه

گـاردان،  (شـد    كرده و خندقي نيز گرداگرد تهران بود كه هيچ قسمت آن از قلعه ديده نمـي 
پس از . رفت دفاعي و حفاظي براي شهر به شمار ميوسيلة خندق در حقيقت ). 136: 1362

خندق، حصار و ديوار بلند خاكي شهر وجود داشت كه در هر پنجاه يا شصـت متـر داراي   
ها مستقر  توانستند در آن ها را مستقر كرده و افراد پياده هم مي ها توپ در آنيك برج بود كه 

دروازة تهران داراي شش . ها مهاجم را زير آتش خود قرار دهند هاي برج د و از سوراخونش
در اطراف هر دروازه دو برج مستحكم و بزرگ دژمانند وجود داشت كه از آجر . بزرگ بود
رنـگ تـزيين شـده بـود      هـاي خـوش   ده بود و با انـواع كاشـي  هاي الوان ساخته ش و سنگ

همـين توصـيفات را يكـي ديگـر از     ). 69- 68: 1371اوليويه، ؛ 175- 174: 1389بروگش، (
هـا و وضـعيت       هـا و بـرج      تـر دربـارة دروازه      سياحان خارجي اين دوره با تصويري شاعرانه

داشـت   هلقـب دارالخالفـ   شـهر تهـران  ). 23- 18: 1363بـل،  (داخلي شهر ارائه داده اسـت  
دارالخالفة اعتمادالسلطنه تأسيس و بنياد شهر جديد    ).   89  ،   88  ،   53  /  1  :     1363               اعتمادالسلطنه،  (

. ق بـه زمـين زده شـد   1284شاه برشمرده كه كلنگ آن در  ناصري را يكي از آثار ناصرالدين
و از خنـدق                             ً                                          وي مساحت شهر جديد را تقريبا  سه فرسنگ و نيم با دوازده دروازه ذكر كرده 

جلـوي  ). 104 ،89: همـان (آن با باروي شهر قديم سـخن گفتـه اسـت    فاصلة و خاكريز و 
ارگ   دروازةشب هنگام . داد نگهباني پاس مي  ويژةشاهي در تهران گارد ) قصر(ارگ   دروازة
پروانة خواست از دروازه عبور كند، فقط همراه با مأمور پليس يا  بستند و اگر كسي مي را مي
شبانگاه از ساعت نه ). 207: 1372كورف، (پذير بود  پليس امكان  ادارةصادره از طرف  عبور
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زيرا در ساعات ممنوعـه اگـر پلـيس كسـي را در      ،بود  بايست در خانة خود مي  كس مي هر
ماند و   جا مي برد و ناچار تا صبح در آن  ديد او را نزد كدخدا و داروغه مي كوچه و خيابان مي

  ).795: 1335د آلماني، (شد   ديد با پرداخت جريمه رها مي  هايي كه مي  پس از سختي
هـا   بودند كه براي حفظ امنيـت خـود، شـب    مأموران پليس به مردم تهران اخطار كرده 

خواست از  بدون فانوس از منزل خارج نشوند و بدين ترتيب هر كس در تاريكي شب مي
بايسـت فانوسـي را در دسـت     نزل برگـردد مـي  منزل بيرون رود و يا از كوچه و بازار به م

هاي خيابـان   جلوي پاي خود را ببيند تا در تاريكي شب در چاله چولهبتواند گرفت كه     مي
طبقات اعيـان و اشـراف   . دزدان واقع نشودحملة اي نرسد، و نيز مورد  نيفتد و به او صدمه

راه را  هـا و  آنركـت  دادند كـه جلـو و اطـراف ح    هايي را به دست نوكران خود مي فانوس
بنا به گزارشي از يك سياح ). 207: 1372كورف، ؛ 266: 1389بروگش، (كردند  روشن مي

دار تـا شـش     هاي روغن كرچـك   فانوسواسطة   بههاي تهران   ق كوچه1305روس به سال 
گـازي     چـراغ كارخانـة  كـه در تهـران    ساعت از شب گذشته روشن بود و با توجه به ايـن 

گـاز روشـن      چـراغ احداث شده بود، بهترين محالت تهران و عمـارت سـلطنتي از همـان    
در اين گزارش، از ديوار گلـي مسـتحكم شـهر كـه     ). 30: 1363، ... ايران گزارش(شد   مي

دروازة بود و از هر طـرف ايـن ديـوار يـك     كرده اطراف آن را خندق بسيار عميقي احاطه 
  ).27: همان(سيار خوب قرار داشت ياد شده است هاي ب  كاري  زيبا با كاشي

دفاعي و استحكامي شهرها موارد زيادي  ةجنبشاه در رسيدگي به  در سلطنت ناصرالدين
ها، بروج و باره، حصار، خنـدق، عمـارات و ابنيـة دولتـي، ارگ،       از ساخت و تعمير دروازه
هـاي آب،    انبـار، نهرهـا و چـاه     هـا، قنـوات، آب    ها، ربـاط   سراها، پل انبارهاي بزرگ، كاروان

: نـد از ا برخـي از ايـن اقـدامات عبـارت    . شهرها گزارش شـده اسـت   ةقورخانخانه و  توپ
شـهر كرمـان،    ةبارزنجان در شورش بابيان، تعمير بروج و  ةديد صدمههاي   تعميرات دروازه

دز نهاونـد، تعميـر بـروج و      ديواني مشهد مقدس، تعمير ارگ بم و روئين ةابنيتعمير ارگ و 
تهران، تعمير ديوار حصار بوشهر به سمت دريا، تعمير ميدان  ةدارالخالفارگ و شهر در  ةبدن

ناصـرآباد در مازنـدران و حفـر خنـدق آن و      ةقلعكرمانشاه، احداث  ةخان  نقارهخانه و  توپ
بـزرگ در شـيراز،    ةقورخانآباد، بناي   مرز و تجديد خندق حسين   آباد و نهر زاغ  خندق فرح

سراي شاه در سـاري،   استرآباد، تعمير كاروان ةقورخانخانه و  تجديد عمارات ديواني و توپ
سـراي آن در قـم، تأسـيس ميزانـي بـزرگ شـامل        تعمير سد پل دالك و خود پل و كاروان

ـ دولتـي شـيراز كـه     ةابنيانبارهاي وسيع در تبريز، بازسازي عمارات و تجديد  اثـر زلزلـه   ر ب
، بنـاي  )خرمشهر(محمره  ةخان توپقورخانه و  ةابنيتخريب شده بودند، تجديد و بازسازي 
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سـراي معتبـر در كرمـان، تجديـد و مرمـت و تأسـيس و        تعدادي رباط و حمام و كـاروان 
عمارت رباطات مسير راه كرمان، بناي انبار در بندر مشهدسر براي حفظ اموال و كاالهـاي  

مرمت ارگ شهر سبزوار، احداث ربـاط زعفرانـي   ، خزر به خاك مازندرانوارده از درياي 
انبار و يخچال و چاپارخانه در جنب ربـاط    خانه و آب در راه مشهد، احداث و بناي مهمان

سراي واقع در نزديكـي پـل قراسـو محـل عبـور زائـرين عتبـات         زعفراني، تجديد كاروان
كالت، حفـر  قورخانة قم، تعمير شوسة راه  هاي  خانه عاليات در عراق عرب، احداث مهمان

سرايي معتبـر در بـين راه خوزسـتان بـه      عمارت كاروانو خندق عميق دور شهر بجنورد، 
  ).125- 82/ 1: 1363مادالسلطنه، اعت(آباد   خرم

  
  گماشتن محافظ 7.3

هاي تأمين امنيت مسافران اروپايي در اين دوره گماشتن محافظ و تفنگچي بـود   يكي از راه
هـا    شب. حفظ جان آنان را در مسيرها تا مقصد مورد نظرشان بر عهده داشتندوليت ئمسكه 

بـرد دزدان   از دسـت  هـا  آناند براي حفـظ جـان     ناگزير بوده مسافرانحكام شهرهاي مسير 
. ناطق پرخطر، قراول و تفنگچي بـه همراهشـان اعـزام كننـد    محافظ بگمارند يا در گذر از م

فرستد كه با سـنگربندي و    ها مي آن ةشبانكه حاكم شيراز دو سرباز زبده براي حراست   چنان
هـاي    حاكم كازرون و دهستان. دهند  برد داشتند فراري مي تدابيري دزداني را كه قصد دست

تفنگچي سعي نمودند كه امنيت اين گروه تـأمين شـود   مسير تا ممسني نيز با اعزام قراول و 
وجود كشـيكچي و محـافظ بـراي شـخص شـاه و      ). 344- 342، 316: 2536فالندن،  ←(

در اين . ويژه در اردوها هنگام لشكركشي ضروري بود بهشاهزادگان و بزرگان چه در شهر و 
بسـتگان  . دادند  ك ميها دور چادر شاه يا وليعهد كشي  پانصد نفر شباردوها جماعتي حدود 

دادنـد و تمـام شـب را بـراي       داشتند كه كشيك مـي  مسحفظينيشاه يا وليعهد هم هر كدام 
  ).135: 1362گاردان، ( خواندند  ديگر را مي كه غافل نشوند به صداي بيدارباش يك اين

  
                  گروگان نگه داشتن     8.3

يورش طوايـف ايلـي بـه    قاجارها گاه براي جلوگيري از شورش برخي از بزرگان اياالت يا 
هـا را در دربـار يـا تهـران و حتـي در زنـدان        شهرها و نواحي مسكوني، بعضي از سران آن

دولـت مركـزي قاجـار    . داشتند تا از ارتكاب به رفتار نادرست پرهيز كننـد     پايتخت نگاه مي
 استرآباد بـه تهـران منتقـل كـرد و بـا      ةناحيحدود چهل پنجاه خانوار تركمن گوكالن را از 
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هـا در پايتخـت سـعي داشـتند از سركشـي افـراد ايـن قبيلـه             گروگان نگه داشتن مردان آن
چنين حكايتي را يكي از مورخـان  ). 167: 1368شيل، (بخش نبود     جلوگيري كنند اما نتيجه
بـراي سـركوب    اي ق دولـت مركـزي لشكركشـي   1218به سال . داخلي نيز نقل كرده است

زنـد و تعـداد       ها دست مي دهد و به قتل و غارت آن    مي گوكالن و يموت ترتيب هاي طايفه
تعدادي از زنان بزرگان طايفه را به تهران كوچ دادند . آورد    زيادي از آنان را به اسارت درمي

و  ،كاشـان  ،قـزوين ). 148: 1389محمود ميـرزا قاجـار،   (و بقيه را ملتزم و متعهد گرداندند 
كه به عنوان گروگان متوقف بودنـد و از اطاعـت و   تهران پر بود از رؤساي قبايل و طوايف 

  ).95: 1371اوليويه، (زدند                           انقياد عشاير خود د م مي
  
  نظام عدليهتشكيل تالش براي  9.3

 نبـود شـد    يكي از مشكالت قاجارها كه مانع از نهادينه شدن امنيت عمـومي در جامعـه مـي   
قضايي براي مقابله با جـرايم و  روية تشكيالت كارآمد عدليه و نظام مؤثر حقوقي و وحدت 

و  داشـت قاجـار نواقصـي   دورة نظام حقـوقي  . برقراري امنيت و نظم عمومي در جامعه بود
برخـي  . رشوه و پيشكش در امر قضـاوت عمـومي داشـت    زمينة مناسبي براي فساد از جمله

 و اجراي احكام آلوده به دريافـت رشـوه بودنـد    ،صدور ،مناصب در امور مربوط به دادرسي
هـا   يـك از آن   امـا هـيچ   ،اي از قوانين وجود داشت  كه مجموعه با اين). 591/ 1: 1373كرزن، (
هـا، تحريكـات     قدرت قانون مانند حب و بغضبازدارندة چون عوامل . شد  درستي اجرا نمي به

تر از مواد قـانون توجـه    ها بيش                                           و ا عمال نفوذ همواره در كار بود و به مصلحت ،مختلف، فساد
مأموران عهدة گرفت و يا در اجرا كه به   كامل قرار نمياستفادة قوانين شرعي نيز مورد . شد  مي

و اجرا، مشـكالت مختلفـي    ،توجيه ،هاي گوناگون تفسير  حكومتي قرار داشت، به دليل روش
؛ 117- 116: 1368شيل، ( شد  كه منجر به فساد و آشفتگي مي آمد پيش ميبراي طرفين دعوي 

ميرزا تقي خان اميركبير در دوران صدارت خود اصـالحاتي را در  ). 34- 31: 1335د آلماني، 
عـدالت، رسـيدگي بـه    خانـة   ديـوان نظام قضايي در خصوص اصالح محضـر شـرع، بنـاي    

شكنجة برانداختن رسم و دادخواهي مردم عليه دولت، آيين جديد دادخواهي اقليت مذهبي، 
  .اما با عزل وي روال پيشين ادامه يافت) 308 :1362آدميت، (متهم و مجرم انجام داد 

هاي صادره از سـوي مـأموران اجرايـي در پـي                                    مشكالتي كه محاكم ع رفي و مجازات
گر به سامان دادن نظام عدليه و نيـز آشـنايي       هاي اصالح  اعظم داشت و اهتمام برخي صدر

 شاه را كه خـود از معايـب و   اثر ارتباط با اروپا، ناصرالدينبر زمين  مغرببا قوانين حقوقي 
نواقص نظام قضايي ايران آگاه بود، ناگزير ساخت اقداماتي را بـراي اصـالح آن انجـام    
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هـاي مـدني، تشـكيل      اقدامات وي براي تأسيس دادگـاه . اي در بر نداشت  دهد كه نتيجه
كاري مقامات محلي در كار حكومـت و جلـوگيري از    شوراي اداري به منظور تأمين هم

، )44-40: 1335د آلماني، ؛ 597/ 1: 1373كرزن، ؛ 117: 1368شيل، (ها  ا فساد آنستم ي
در سطح شهر براي دريافت و رسيدگي به شـكايات مـردم   » صندوق عريضه«داير كردن 

ــرزن، ( ــو بســت )604 -603/ 1: 1373ك ــاني جهــت لغ نشــيني و ايجــاد   ، صــدور فرم
خـط   ، صـدور اعـالن يـا دسـت    )597: همان(هايي براي رسيدگي به دعاوي افراد   دادگاه

ق راجع به آزادي جان و مال افـراد و موظـف نمـودن مـأموران در     1303مورخ رمضان 
، دستور به دارالشـوراي كبـري   )43: 1335د آلماني، ؛ 598: همان ←(اجراي اين حكم 

ق  1300براي تعيين قانوني در امور عدليه، ايجاد تشكيالتي براي وزارت عدليه در سال 
  .نتيجه ماند  همه بي) 411- 412/ 1: 1363؛ 2102- 2101/ 3: 1367اعتمادالسلطنه، (

هـاي قضـايي و تـدوين مجموعـه       شاه براي تأسيس دادگاه در مجموع تالش ناصرالدين
قوانين كه بتواند در برقراري امنيت اجتماعي مؤثر باشد به جايي نرسيد و دارالشوراي كبراي 

امنيت عمومي و جلوگيري از تعديات و اجحافات بر  برقراريدولتي و وزارت عدليه نيز در 
 ةادار ةيوشـ زيرا ساختار ناسـالم و فسـادپذير حكومـت قاجـاري و     . مردم موفقيتي نداشت

و طبيعت استبدادگراي خود پادشاه مـانع   ،دوست بود  كه در دست افراد متنفذ و پول ،اياالت
در واقع در ايران عصر قاجار كيفرهايي كه نسبت بـه  . شد  هاي اصالحي مي  از اجراي برنامه

ني داشت و تحكيم جامعه در برابـر كسـا   دفاع براي نگه ةمنزلبه  نيزگرفت   مجرمان انجام مي
و ماليمت انـواع   تكردند نبود، بلكه عملي انتقامي بود و شد  كه موجوديت آن را تهديد مي
شاه يا حكام ايـاالت بـر اسـاس عـرف و      ةاشار     ً    غالبا  به . شد                              كيفرها بر اين ضابطه ا عمال مي

كـه  ) 190: 1389دروويـل،  ؛ 227: 1368پـوالك،  (شـد    هايي اعمال مـي   مصلحت مجازات
ها بازدارنده و كارساز نبودند و در تـأمين امنيـت عمـومي و فراگيـر      دن آنرغم خشن بو  به

  .تأثير مطلوبي نداشتند
  
                     نيروهاي جديد امنيتي      شكيل ت      10.3

قـراول در برقـراري   و به دليل عدم كارآيي نيروهاي امنيتي نظير داروغـه، عسـس، گزمـه،    
تحوالت كشورهاي اروپايي اثر روابط با غرب و متأثر از بر امنيت مطلوب در كشور و نيز 

كـه در سـفرهاي اروپـايي     ،شاه به برخي از تأسيسات تمدني جديـد  و شيفتگي ناصرالدين
شد، تمايل براي تأسيس نيروهاي امنيتـي نـوين در كشـور        ها از نزديك آشنا مي خود با آن

مـك  تدريج بـا ك  هو ژاندارمري ب ،باال گرفت و چند نيرو نظير پليس يا نظميه، نيروي قزاق
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 ،جا كه تفصيل چگونگي، شرح وظـايف، كاركردهـا   از آن. اروپاييان در كشور شكل گرفت
تر خودداري و به اشـاراتي   اين مقاله نيست از بيان بيشحوصلة و پيامدهاي اين نيروها در 
  .شود    كوتاه در اين باره بسنده مي

م پليس جديـدي  1878شاه پس از بازگشت از سفر دوم خود به اروپا در سال  ناصرالدين
ادارة «خالصـة  پليس به نظميه يا پليس معروف بـود كـه   ادارة . به مفهوم اروپايي تأسيس كرد

. بـود اتريشي پليس، كنت د مونت فرت ادارة نخستين رئيس . بود» نظميه و پليس دارالخالفه
كدخـدايان و   و بـازار داروغـة  پلـيس بودنـد، ماننـد    خة جومقاماتي كه در خدمت يك همة 

به تعبيري، شغل شحنگي شهر و پـاس  . فرماندهي رئيس پليس درآمدند تحتسرگزمه، همه 
بيوتات و اسواق دارالخالفه با اين گروه انبوه شـد و از ديـد اعتمادالسـلطنه نقـش مهمـي در      

هماهنـگ كـردن تمـام    و  مانهدف تجديد ساز. مبارزه با سرقت و حفظ نظم عمومي داشتند
در آن . هـاي جديـدي مجهـز شـد     اين نيرو با لباس و سالح. هاي نيروهاي پليس بود فعاليت
الملكـي و امتيـاز اميرتومـاني داشـت و اجـزا و       پليس لقـب نظـام  ادارة منصب  صاحبزمان 

اصـول  ). 164/ 1: 1363اعتمادالسـلطنه،  (اعضايش صاحبان مراتب و مواجب ديواني بودنـد  
ها به     اي كه كنت فورت تنظيم كرده آمده و در برخي نوشته    تفصيل در كتابچه بهايف پليس وظ

چنـين   وي هـم ). 1- 26 پيوست: 1362سيفي، ؛ 145- 141/ 2: 2537محبوبي، (اند     آن پرداخته
  ).68- 58: 1362سيفي،  ←(فصل به شاه ارائه كرد  18براي انتظام امور نظميه طرحي در 

وي، صـاحب   ةنوشـت بـه  . الدوله ارزيابي مثبتي از عملكرد پلـيس جديـد نـدارد    اما امين
و منـافع   ،مداخل ،ستم ،كه رياست دستگاه پليس را داشت طوري راه تعديريشي تامنصب 

گرفتنـد و   جـويي مـي   مردم را به بهانـه . رسيد حرام را آموخت كه هيچ ايراني به گرد او نمي
كشـيدند و   به محبس پليس مي را محترمين. شد ميشروع تلقي جزاي نقدي از درآمدهاي م

كـرد و   شد و كسي هم از دولت و علمـا اعتـراض نمـي    ها تلف مي در زجر و شكنجه جان
رژي،  ةواقعـ پس از شكسـت  ). 56: 1370الدوله،  امين(رسيد  صداي مردم هم به جايي نمي

نسـبت بـه مقـام     ،بودريشي تاارمني استانبولي و رئيس پليس كه  فردكه  ،رئيس كل گمرك
چون شاه از طرز رفتار پليس هنگام شورش اهالي پايتخت به هيچ وجـه  . خود نگران شدند
 .بيني كند و جلوي آن را بگيـرد  توانسته اين حادثه را پيشنگفت كه پليس  راضي نبود و مي

وداني خان را بـه آجـ   رئيس آن را عوض كرد و معاون آن اداره يعني ابوترابين سبب مبه ه
 ةتازخان به فووريه گفته كه رئيس  ابوتراب. كردخود برگزيد و مقام معاونت پليس را ملغي 

تهـران، ايـن مقـام را كـه تيـول       ةالحكومـ     نايـب وزيـر    پليس سيدعبداهللا برادر ميرزا عيسي
  ).341- 340: 1389فووريه، ( 3تومان اجاره كرده است 1000از او به ماهي  ،السلطنه بود    نايب



 49   سودابه معظمي گودرزيو  جهانبخش ثواقب

  

هـا    سوران  الدوله، وي با اين توجيه كه قره  اميناز   تأسيس ژاندارمري نيز به نقل  ةانگيزدر 
انـد   امنيـت برنيامـده   ةعهـد ها را داشتند خود شريك سارقين شـده و از   امنيت راه ةوظيفكه 

اي ژاندارم با حقوق معين و لباس و ظاهر مرتب به سبك اروپـا ترتيـب    تصميم گرفت عده
هاي خارجي مـورد پسـند واقـع     د و هم در نظر دولتنها را حفظ كن د راهنم بتواندهد كه ه

وليت ئمسها در ايران بود، براي اين كار  از اين روي به ماژور مالتاي ايتاليايي كه مدت. دنشو
  ).177- 172: 1367ليتن،  ؛247: 1370الدوله،  امين(داده شد 

: 1367ليـتن،   ←(فرمانـدهي افسـران روسـي    خانه و نيروهاي قزاق به     با تأسيس قزاق
نيز دولت در برخي حوادث از اين نيرو براي جلوگيري از اغتشـاش و هـرج و   ) 172- 171

خطـي   شاه، صدراعظم دست پس از ترور ناصرالدينه ك چنان. كرد    مرج در كشور استفاده مي
بـه  «: مضمون كـه فرستد با اين     مي ،خانه    رئيس قزاق ،)كاساكوفسكي(براي پالكونيك روس 

ها را احضار و در شهر به گشـت بگماريـد كـه از بـروز         شود كه قزاق    شما محول مي ةعهد
 ةاشـاع او نيز بـراي احتـراز از اغتشـاش و جلـوگيري از      .»اغتشاش جلوگيري به عمل آيد

كنــد     اي بــراي عمــوم صــادر مــي    آميــز در آن ســاعات بحرانــي، امريــه    شــايعات مخــاطره
نيز  ،شاه ضارب ناصرالدين ،هنگام اعدام ميرزا رضا كرماني). 36- 35: 1355كاساكوفسكي، (

ها مأمور برقراري امنيت مراسم در ميـدان   ها با فرمانده آن    خانه و قزاق    منصبان قزاق    صاحب
شـاه   فرمانده قزاق روسي از اوضـاع پـس از قتـل ناصـرالدين    ). 92: همان(شوند     مشق مي

تر از زمان حيات     دهد كه در شهر آرامش برقرار است و اجحافات شايد هم كم    گزارش مي
ها مالحظه دارد و صاحبان مناصـب      السلطنه باشد، زيرا پليس از قزاق    شاه و حكومت نايب

هـا   ها نيز گـاه در راه     قزاق). 52 :همان(ترسند     اعظم مي و اعيان از قدرت و خشونت صدر
هاي خارجي، حفظ امنيت آنان، محافظـت      استقبال از برخي شخصيتهايي نظير     مأموريت

 ←(انـد      عهده داشـته  بررا  ،ها در ايران داير كرده بودند، مانند مطب    از تأسيساتي كه روس
  ).36، 25: 1363سايكس، 

شايد در نتيجة اين گونه اقدامات بازدارندگي و تأميني بوده كه پوالك مطالبي را كـه در  
گير مسافران در ايـران ذكـر شـده غلـوآميز دانسـته و       يت جاني و مالي گريبانمخاطرات امن

هاي خشك  ها در بيابان گويد كه در اطراف و اكناف ايران سفر كرده و در دل شب فرسخ مي
                                             سوئي نشده اسـت و در حـد  اطـالع در طـول ده      ةحادثو خالي طي نموده، اما هرگز دچار 
به نوشتة وي با قافله . ده و اموالش به غارت نرفته استسال اخير هيچ اروپايي به قتل نرسي

بسـيار كـم اتفـاق    . كـرد  سفر كردن همواره حداكثر امنيت جاني و مالي مسافر را تأمين مـي 
تجاوزآميز قـرار گيـرد و بـه اسـتثناي مـواردي معـدود، در        ةحملافتاد كه كارواني مورد   مي
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شـدند و بـه مجـازات     زودي دسـتگير مـي   بـه گران  اي، دزدان و غارت صورت وقوع حادثه
تجـارت و معـامالت داخلـي و خـارجي بـا كـاروان انجـام         ةهمـ زيـرا چـون    ؛رسيدند مي
همت خود قـرار   ةوجهها را  پذيرفت، حكومت ناگزير بود كه حفظ و حمايت از كاروان مي

بنجـامين  ). 312- 311: 1368پـوالك،  (دهد و هر نهب و غارتي را به شدت تمام كيفر دهد 
جـز    شاه امـا امنيـت بعـدي آن را سـتوده و بـه      نيز با ذكر ناامني آغازين پادشاهي ناصرالدين

توان در آن با خيال راحت   مناطق ايران را امن توصيف كرده كه مي ةبقيكردستان و بختياري 
هاي   تر از عثماني و مانند بعضي از قسمت  مراتب امن بههاي ايران را   وي جاده. مسافرت كرد

هاي پستي حاوي   بردهايي كه گاه به بسته كه غير از دستده كردانسته و اشاره مريكا اوپا و ار
زنان به كاروان و مسافران  راه ةحملشد، در طول اقامت وي در ايران اخباري از   پول زده مي

 ةانداززمين به  مشرقكند كه در اين زمان هيچ كشوري در   او تأكيد مي. ها نشنيده است در راه
هـاي ايـران،     نـاامني  ةدربارهاي نادرست   برخي گزارش         وي با رد . ايران امنيت نداشته است

وجود امنيت در اين كشور را دليل بر قدرت دولت و تسلط كامـل آن بـر مملكـت دانسـته     
  ).223- 221: 1394بنجامين، (است 

هرهاي روسي نيز در آغاز سلطنت محمدشاه قاجار از وجود امنيت شبانه در شـ  يسياح
ايران صحبت كرده و نوشته است كه در ايران كسي را بـه هنگـام شـب در خيابـان لخـت      

در ميان جمعيت انبوه هـم لـوازم درون   . كنند و بنابراين احتياط از دزدان لزومي نداشت نمي
رغم چنين اظهار نظرهاي    به). 207: 1372كورف، (ماند  نخورده باقي مي دستجيب عابران 

شـايد از  . مسيرها اين گونـه برقـرار نبـود    ةهمايام و در  ةهمما اين امنيت در بينانه، ا خوش
انـد و تصـور     سـوئي نشـده   ةحادثكه دچار  ندبودو كورف  ،شانسي پوالك، بنجامين  خوش

كه بـروگش   ،ميرزا تقي خان ةبايستحتي اقدامات . اند  خويش را به سراسر كشور تعميم داده
  .با مرگ امير تداوم پيدا نكرداست، درستي آن را توصيف كرده  به

  
      گيري         نتيجه  .  4

هــاي ارتبــاطي  و وجــود راه ،قاجاريــه گســتردگي ســرزميني، پراكنــدگي ايــاالت ةدوردر 
ها و عوامل ناامني و آشفتگي                 ً      كرد و طبيعتا  زمينه    امنيت را مهم ميمقولة گوناگون در كشور 

و اركان دولت در رأس اياالت برقـراري  نظام سياسي هاي     مسئوليتيكي از . نيز بسيار بود
امنيت اين قلمرو گسترده بود كه به داليلي از جمله ضعف ساختار تشـكيالت حكـومتي،   

گري حكام، زراندوزي و ميل به كسب ثروت در ميان رجال حكومتي چنـدان شـكل    ستم
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داليلي  افزون بر اين، در اين دوره امنيت شهرها هر از گاه به. يافت    مطلوبي به خود نمي
طلبـي برخـي حكـام،        گـري، تهاجمـات ايلـي، قـدرت     زني و غارت ها، راه    چون شورش

مدعيان و شاهزادگان قاجاري در اياالت و يا مركز، زورگويي و اجحافات نظاميان آشفته 
اي و     هاي اجتماعي، اقدامات قاجارها مبتني بـر تـدابير ريشـه       در برابر اين ناامني. شد    مي

هـا، عوامـل و بسـترهاي        امنيـت پايـدار و فراگيـر و رفـع زمينـه     راري برقـ اساسي براي 
هاي نظامي     ناامني نبود، بلكه اقدامات سطحي و مقطعي در قالب لشكركشي ةكنند تقويت

زنـان و دزدان و حـبس محكـومين و     بار راه    ها، مجازات خشونت    براي سركوب شورش
  .تكيه بر نيروهاي امنيتي سنتي و ناكارآمد بود

جـرايم، فسـاد رجـال و كـارگزاران      ةبازدارنـد كارآمد و قوانين حقوقي  ةعدلينظام  ودنب
دولت، فشارها و تحميالت گوناگون بر مردم و ناديده انگاشتن حقوق شـهروندي در نظـام   

هاي بيگانه در امور داخلـي      فردي همراه با مداخالت دولت ةمطلقاستبدادي مبتني بر قدرت 
بنـابراين قاجارهـا بـدون تغييـر     . امنيت اجتماعي در ايـن دوره بـود  كشور از موانع پايداري 

بهبـودي سـطح معيشـت و رفـاه      ،برقراري عدالت اجتمـاعي در جامعـه   ،ساختار حاكميتي
عمومي مردم، و نهادينه كردن امنيت در تاروپود جامعه به اقدامات بازدارندگي خشن بـراي  

توانسـت رضـايت عمـومي را از        نمـي  آوردند كـه     تثبيت و دوام قدرت سياسي خود رو مي
هاي بحران در گوشـه و كنـار       هاي اجتماعي و كانون    در نتيجه تنش. حاكميت برآورده سازد

 .آمد    اساسي آن برنمي   ِحل  ةعهدنمود و نظام قاجاري از     كشور به طور فزاينده رخ مي
 
  ها نوشت پي

 

  :     1389        دروويل،    ؛   632-  1  63  :     1383      ملكم،    ؛   135-    133  :     1363      سرنا،    ؛  67  :     1378           دوروششوار،    ←  .1
         فالنـدن،     ؛   323  ،    316  :     1368        پـوالك،     ؛   593   / 1  :     1373        كـرزن،     ؛  63-  1 6  :     1376       اليارد،    ؛ 4  19-  2  19

   .  38-  4 3  :     1335          د آلماني،    ؛   181  :     1394         بنجامين،    ؛   422  :     2536
                   به آن مراجعه كـرد        توان      مي    كه     شده       انجام        تفصيلي        پژوهشي      دوره     اين      عرفي     هاي          مجازات        دربارة  . 2

   . )  45-   23  :     1394       ثواقب،    ← (
  :     1363                 اعتمادالسـلطنه،     ←                                        منصـبان ادارة نظميـه و پلـيس تهـران                                 براي آگاهي از اسامي صاحب  . 2
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  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران .)1362(آدميت، فريدون 
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با تأكيد بر (بسترهاي تحديد و توسعة امنيت اجتماعي در ايران عصر قاجاريه «). 1393(احمدزاده، محمدامير 
  .1، ش 1، س مطالعات تاريخ انتظامي، »)ساز  شناسي نهادهاي امنيت  آسيب

بـه انضـمام    ،)بخش تاريخ زنديه و قاجار(االخبار   جنه). 1391(اصفهاني، محمدحسن بن محمدرحيم لنجاني 
 .خانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي كتاب: االخبار، تصحيح ميرهاشم محدث، تهران  نخبه

 .اساطير: ، تهران1، به كوشش ايرج افشار، ج المـĤثر و اآلثار). 1363(خان  السلطنه، محمدحسن  اعتماد
: ، تهران3يح محمداسماعيل رضواني، ج ، تصحتاريخ منتظم ناصري). 1367(خان  السلطنه، محمدحسن  اعتماد

 .دنياي كتاب
: ، بـه كوشـش حـافظ فرمانفرماييـان، تهـران     الدولـه  خاطرات سياسي امين). 1370(خان  الدوله، ميرزا علي  امين

  .اميركبير
، ترجمـه و  هـاي سـفير فرانسـه در ايـران      سـفرنامه و بررسـي   1906- 1907ايران امروز ). 1362(اوبن، اوژن 

  .زوار: جا  اصغر سعيدي، بي  يتوضيحات عل
: ، ترجمة محمـدطاهرميرزا، تصـحيح و حواشـي غالمرضـا ورهـرام، تهـران      سفرنامة اوليويه). 1371(اوليويه 

  .اطالعات
، ترجمـة محمدحسـين كردبچـه،    1859- 1861سفري به دربار سلطان صاحبقران ). 1389(بروگش، هينريش 

  .اطالعات: تهران
  .خوارزمي: ، ترجمة بزرگمهر رياحي، تهرانيي از ايرانتصويرها). 1363(بل، گرترود 

  .خانة سپهر چاپ: مافي اتحاديه، تهران  ، ترجمة منصوره نظام تان  سفرنامة آگوست بن). 1354(تان، آگوست   بن
، ترجمة محمدحسين كردبچه، ايران و ايرانيان در عصر ناصرالدين شاه). 1394(بنجامين، ساموئل گرين ويلر 

  .طالعاتا: تهران
: ، ترجمـة كيكـاووس جهانـداري، تهـران    »ايـران و ايرانيـان  «سفرنامة پـوالك  ). 1368(پوالك، ياكوب ادوارد 

  .خوارزمي
، »)ق1324- 1209از آغاز تا مشـروطه  (ه هاي عرفي مجرمان در عصر قاجاري  مجازات«). 1394(ثواقب، جهانبخش 

  .1، ش 6، س جستارهاي تاريخي
  ).5/75( 17، ش تاريخ ايران، »علل ناپايداري امنيتي دورة قاجاريه«). 1393- 1394(ثواقب، جهانبخش 

، )متـرجم همـايون  (وشي   ، ترجمه و نگارش فرهسفرنامه از خراسان تا بختياري). 1335(د آلماني، هانري رنه 
  .فروشي ابن سينا و مطبوعاتي اميركبير كتاب: تهران

  .نيلوفرانه: ، ترجمة جواد محبي، قمسفرنامة دروويل). 1389(دروويل، گاسپار 
  .اطالعات: ، به كوشش فيروز منصوري، تهرانمĤثر سلطانيه). 1383(دنبلي، عبدالرزاق 

علمي و : ، ترجمة محمدحسين آريا، تهرانسفرنامة لرستان و خوزستان). 1388(دوبد، كلمنت اوگاستس 
  .فرهنگي

  .نشر ني: ، ترجمة مهران توكلي، تهرانسفر ايران خاطرات). 1378(دوروششوار، ژولين 
ـ فرهنگي تشكيل شركت و تأسيس كارخانـه در ايـران عصـر     موانع اجتماعي«). 1393(رجايي، عبدالمهدي 

  .2، ش 4، س تحقيقات تاريخ اجتماعي، »قاجار
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مجـد،     غالمرضا طباطبايي ، به اهتمام»التواريخ  احسن«تاريخ محمدي ). 1371(اهللا بن محمدتقي   فتح ساروي، محمد
  .اميركبير: تهران

، ترجمـة حسـين   )ايـران  در ميـل  هـزار  ده( سفرنامة ژنرال سر پرسي سـايكس ). 1363(سايكس، سر پرسي 
  .لوحه]: تهران[نوري،    سعادت
  .نو نشر :، ترجمة غالمرضا سميعي، تهرانهاي ايران  مردم و ديدني).  )1363 ِ         س ر نا، كارال 

تصـحيح محسـن   ). 1387( عينـي  شـاهد  يك زبان از مرو به. ق1276شرح لشكركشي : ميرزاسفرنامة حمزه 
  .نشر تاريخ: رحمتي، تهران

  ).سرا  فرهنگ(يساولي : ، تهراننظم و نظميه در دورة قاجاريه). 1362(سيفي فمي تفرشي، مرتضي 
: ، تهـران 2و  1افشـارفر، ج  ، تصحيح و تحقيق ناصـر  تاريخ ذوالقرنين). 1380(اهللا   ، فضل)خاوري(شيرازي 

خانـه، مـوزه و مركـز اسـناد مجلـس       وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چاپ و انتشارات كتاب
  .شوراي اسالمي

االخبـار،    ضميمة جنه ،)بخش تاريخ زنديه و قاجار(االخبار   نخبه). 1391(اشرف    شيرازي، عبدالوهاب بن علي
  .خانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي كتاب: تصحيح ميرهاشم محدث، تهران

  .نشر نو: ، ترجمة حسين ابوترابيان، تهرانخاطرات ليدي شيل). 1368(شيل، ليدي مري 
اهللا   ، به اهتمام قـدرت مشهد مرو، هرات، سفرنامة سه، در »)شاهرود( خراسان سفرنامة«). 1347(شيندلر، هوتم 

  .دانشگاه تهران: روشني زعفرانلو، تهران
  .اشراقي: ، ترجمة حسين نورصادقي، تهرانسفرنامة اوژن فالندن به ايران). 2536(فالندن، اوژن 

: ، تهران1، ترجمة ابوالقاسم سري، ج جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار). 1366(فلور، ويلم 
  .توس

، پزشك ويژة ناصرالدين شـاه قاجـار   خاطرات دكتر فووريه: سه سال در دربار ايران). 1389(فووريه، ژوآنس 
  .دنياي كتاب: ترجمة عباس اقبال آشتياني، به كوشش همايون شهيدي، تهران

: ، ترجمة اسكندر ذبيحيان، تهران)1835- 1834( سفرنامة بارون فيودور كورف). 1372(كورف، بارون فيودور 
  .فكر روز

هـاي سـيمرغ     كتاب: مة عباسقلي جلي، تهران، ترجخاطرات كلنل كاساكوفسكي). 1355. (ا. كاساكوفسكي، و
  ).انتشارات اميركبير(

علمـي و  : ، ترجمة غالمعلي وحيـد مازنـدراني، تهـران   1، ج ايران و قضية ايران). 1373(كرزن، جرج ناتانيل 
  .فرهنگي

بـه  ، ترجمة عباس اقبـال آشـتياني،   خاطرات مأموريت ژنرال گاردان در ايران). 1362(گاردان، كنت آلفرد دو 
  .گزارش فرهنگ و تاريخ ايران: كوشش همايون شهيدي، تهران

ترجمة سيد عبداهللا، به اهتمام محمدرضا نصيري، . )1363( از يك سياح روسي. ق1305گزارش ايران به سال 
  .طهوري: تهران

اميري، ، ترجمة مهراب 1840- 1842سفرنامة اليارد يا ماجراهاي اوليه در ايران ). 1376(اليارد، اوستن هنري 
 .آنزان: تهران
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اهللا   ، بـه اهتمـام قـدرت   مشـهد  مـرو،  هرات، سفرنامة سه، در »مرو سفرنامة«). 1347(لشكرنويس، سيدمحمد 
 .دانشگاه تهران: روشني زعفرانلو، تهران

  .اميركبير: ، ترجمة يعقوب آژند، تهرانسيري در تاريخ ايران بعد از اسالم). 1363. (س.ك.لمبتون، آن
، ترجمة مريم ميراحمدي، )1860- 1919(الحمايگي   آميز تا تحت  ايران از نفوذ مسالمت). 1367(م ليتن، ويلهل
  .معين: تهران

، ترجمة ميرزا رحيم فرزانـه و بـه كوشـش ايـرج افشـار،      تاريخ ايران در دورة قاجار). 1364(ماركام، كلمنت 
 .فرهنگ ايران: تهران

  .دانشگاه تهران: ، تهران2، ج ت تمدني جديد در ايرانتاريخ مؤسسا). 2537(محبوبي اردكاني، حسين 
، تصـحيح  )ق1248- 1190(حوادث تاريخي سلسـلة قاجـار   : تاريخ صاحبقراني). 1389(محمود ميرزا قاجار 

  .خانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسالمي كتاب: نادره جاللي، تهران
  .اميركبير :، تهران4و  3، 2، ج فارسي فرهنگ). 1371(معين، محمد 

  .سنايي: ، ترجمة ميرزا اسماعيل حيرت، تهرانتاريخ ايران).        )1383      ملكم، س ر جان 
 بـه  كوچـك  آسـياي  و ارمنسـتان  ايران، راه از يكم سفر سفرنامة جيمز موريه،). 1386(موريه، جيمز جاستي 

  .توس: ، ترجمة ابوالقاسم سري، تهرانم 1808- 1809 قسطنطنيه،
الدوله به خوزستان، تصـحيح    ، سفرنامة دوم نجمالدوله  آثار نجم). 1386(محمد   ر بن علي الدوله، عبدالغفا  نجم

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: احمد كتابي، تهران
 .نقره: ، به اهتمام محمدعلي صوتي، تهرانگزارش ايران). 1363(قلي   ، مهدي)مخبرالسلطنه(هدايت 

مجموعة زند و قاجاريه،  افشار، دورةايران  تاريخ، »سنتي ايران در دورة قاجاريه شهر«). 1387(همبلي، گاوين 
 .جامي: فر، تهران  ، زير نظر پيتر آوري، ترجمة مرتضي ثاقبتاريخ كمبريج

 ،هـاي تـاريخي   پـژوهش ، »منصـب داروغـه در دورة قاجاريـه   «). 1393(فر، شهرام و حسن شكرزاده   يوسفي
  .1ششم، ش ان، دورة دانشگاه اصفه

 
  


