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 چكيده
و عشا يري به عنوان سه شيوه اصلي زندگي اجتماعي در طول تاريخ ايران، جامعه روستايي، شهري

و منفي زيادي بر يكديگر گذاشتندعلي و تأثيرات مثبت . رغم استقالل نسبي، رابطه تنگاتنگي با هم داشتند
و شهري تحقيقاتي صورت گرفته، اما در مورد مناسبات روستا و تا كنون درباره رابطه جامعه روستايي ييان

و دقيقي انجام نشده استعش و تقابل. اير پژوهش جامع پژوهش حاضر در صدد است نحوه تعامل
و كوچ و تأثيرات اين رابطه را بر زندگي روستاييان تجزيه روستانشينان نشينان ايران در دوره قاجار را بررسي

.شده است تحليلي استفاده-براي اين منظور از روش توصيفي.و تحليل نمايد
مينتيجه و عشايري در دوره قاجار اين تحقيق نشان اغلب خصمانه دهد كه مناسبات جامعه روستايي

و  و آتش زدن محصوالت كشاورزي، راهزني و غارت روستاييان، چراندن و خود را به صورت قتل بوده
و ديگر داراييدزديدن دام مي روستاييان توسط نيروهاي عشيرهها و اين امر يكياي نشان  از عوامل داد

و عقب ه استماندگي روستاها بودبدبختي
. قاجار- عشاير-نيافتگي روستا توسعه- جامعه روستايي: كليديواژگان
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 مقدمه
آن. نيافتگي روستايي در دوره قاجار نظرات گوناگوني مطرح شده استدرباره عوامل توسعه برخي

و فساد حكومت، خودسرانه بودن اخ و گرفتن انواع مالياترا نتيجه استبداد وذ ماليات -بيهاي متفرقه
و عبور نيروهاي نظامي، استفاده از نيروي و شكار حساب، بيگاري، تأمين سيورسات هنگام گشت

و عدم توجه به توسعه روستايي از سوي حكومت  و مالي روستاييان در هنگام جنگ . انددانستهانساني
و ناعادالنه و اخذ سهم بيشتر از توليدات كشاورزي توسط نيروهاي توزيعبرخي نيز نظام مخرب  مازاد

و اربابان غايب از جمله حاكمان، مالكان، تيول و اجارهشهري و عقبداران ماندگي داران را باعث ركود
بي اي نيزعده.انددانستهروستاها  انگيزگي روستاييان در تالش بيشتر براي دو عامل قبلي را موجب

مي.اندآوردهب كشاورزي به حسا هر به عقيده آنها كشاورزان چون دانستند كه حاصل كارشان به دست
از لذا انگيزه،رسدكس ديگري غير از خودشان مي و نمير«حد اي براي توليد محصوالتي بيشتر » بخور

و اين در نداشتند هاي برخي ايستايي تكنيك.عدم پيشرفت روستاييان نقش داشت موضوع به نوبه خود
و گسترش شبكهتوليد كشاورزي را كه خود ناشي از بي هاي آبياري، عدم توجهي نظام حاكم به حفظ

و تيولداران به خاطر ترس سرمايه گذاري تجار به دليل فقدان امنيت سرمايه، عدم توجه حاكمان محلي
و ناتواني مالي زارعان در سرمايهاز اتمام دوره حكمراني پگذاري در تكنيكشان قيمت يشرفته گرانهاي

و بالياي طبيعي از جملهايعده. انددانستهبود، از مهمترين عوامل بازدارنده پيشرفت روستاييان   عوامل
و طاعون را از جمله داليل عقب ماندگي سيل، زلزله، قحطي، خشكسالي، آفت، هجوم ملخ، وبا

-ه به برخي از عوامل داخلي، نفوذ روز از محققان نيز در كنار اشار جمعي.آورده اندروستاييان به حساب 
هاي خارجي را كه باعث تجاري شدن كشاورزي، قحطي، باال رفتن قيمت محصوالت افزون قدرت

و گاه پسرفت  و روستا شد، از داليل اصلي عدم پيشرفت و از بين رفتن صنايع دستي در شهر غذايي
و زياناما هيچ كدام از اين پژو. اندقلمداد كردهجامعه روستايي  و هشگران به خرابي هاي ناشي از غارت

و منابع دوره قاجاري به وفور به اي در روستاها كه در اغلب خاطرات، سفرنامهراهزني نيروهاي عشيره ها
ها توسط قبايل مختلف در بسياري از نقاط در حالي كه اين غارت. اندآن اشاره شده است، نپرداخته

و شمال شرق ايران، بلوچتركمنان در خرا: كشور از جمله و جنوب شرق، اعراب در سان ها در بلوچستان
و جنوب غرب، قشقايي و غرب، كردها در خوزستان و مركز ايران، لرها در لرستان ها در فارس

و شمال غرب، شاهسون،كردستان و مركز ايران انجام غرب و قبايل ديگر در آذربايجان ها، افشارها
فمي و تأثيرات سوء ميشد و به نوبه خود در عقبراواني را بر زندگي روستاييان بر جا و گذاشت ماندگي
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پژوهش حاضر در صدد است ضمن بررسي انواع. بدبختي روستاييان در دوره قاجار نقش زيادي داشت
و عموماً منفي اين روابط را بر زندگي  و عشاير، تأثيرات مثبت و خصمانه روستاييان مناسبات دوستانه

دهروست و ارزيابي قرار .دانشينان مورد بررسي
و حتي مقاله مستقلي منتشر نشده و يا كتاب در زمينه مورد بحث اين مقاله تاكنون هيچ رساله
و آن كاترين لمبتون در كتابهاي  است، هرچند محققيني مثل محمدعلي همايون كاتوزيان، احمد سيف

ار داشته اند، اما بايد خاطرنشان نمود تحقيقات خويش نگاهي هم به مختصات جامعه روستائي عصر قاج
و در بخشي از  اين پژوهشگران به طور مثال نظام زمين داري در تاريخ ايران را مورد بررسي قرارداده

و چارچوب نظري اين تحقيق، ذكر. تحقيق خويش نگاهي هم به دوره قاجار افكنده اند در مورد روش
 بدون پذيرش فرضيه هاي شناخته شده نظير مدل ماركسيستي اين نكته ضروري است كه مقاله حاضر

تحليل تحوالت تاريخي، ديدگاه ماكس وبر در مورد سلطانيسم در جوامع شرقي، نظريه كارل ويتفوگل
و حتي نظريات متأخر مثل نظر ساموئل هانتينگتون در مورد  و استبداد آسيائي؛ در مورد شيوه توليد

و نظريات اقتصادداناني مثل ايمانوئل والرشتاين در مورد سامان سياسي در جوامع در حا ل دگرگوني
علت در فرضيه اصلي مقاله حاضر نهفته. عوامل عقب ماندگي جوامع ماقبل مدرن؛ تدوين شده است

و اجتماعي خود ايران  است كه بر اين باور است تاريخ تحوالت ايران را بايد بر اساس الزامات فرهنگي
و عملي براي تدوين تاريخ اجتماعي اين كشور مهيا مورد بررسي داد  و تالش نمود الگوئي ملموس

و فكري تحوالت در ايران با جوامع ديگر متفاوت و سياسي ساخت، زيرا همانطور كه ماهيت فرهنگي
و  است، الگوي اجتماعي براي تبيين مثالً تحوالت جامعه روستائي ايران هم با ديگر كشورها تمايز دارد،

و نشيب دگرگونيها را تببين اسا و بتواند فراز ساً اين الگو بايد به گونه اي باشد كه خاص ايران بوده
و امريكائي متفاوت است، بلكه حتي الگوهاي. نمايد زيرا نه تنها مفهوم روستا در ايران با جوامع اروپائي

و اجتم و اين الگوها ريشه در سنن قومي پس. اعي اين كشور دارندفرهنگي آنها هم با هم متفاوتند
و مفاهيم به كار گرفته شده در اين مقاله هم به گونه اي هستند كه بتوانند تحوالت مورد حتي تعاريف

.بحث تحقيق حاضر را پوشش دهند

و عشاير.1  انواع روابط بين روستا
و عشايري در دوره قاجار علي برغم تشابهات متعدد، تفاوتجامعه روستايي ا هم هاي اساسي

در حالي كه شيوه توليد چادرنشيني بر اقتصاد شباني استوار. نمودداشتند كه آنها را از همديگر متمايز مي
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و چراگاه و در آن دامداري، شكار ميبود و كشاورزي در مقياسي هاي مشترك عناصر اساسي تلقي شدند
و در ميان برخي از قبايل انجام مي و زراعت براي چادرنمحدود و گرفت شينان اهميت چنداني نداشت

در)57: 2535خسروي،.(اقتصاد روستايي مبتني بر كشاورزي بود.شدكار پستي تلقي مي همچنين
بيجامعه عشايري افراد خود را عضو قبيله مي و فرمانبرداري و چرايي از رئيس قبيله دانستند چون

و در كنار همديگر نيروي قهري قوي را براي دفاع از و دنبال كردن اهداف مشترك داشتند  منافع قبيله
و تشكيل مي دادند كه گاه خود را در قالب حمله به قبايل ديگر يا غارت جوامع يكجانشين شهري

و هميارياما در جامعه روستايي علي. دادروستايي نشان مي هاي زياد بين روستاييان، رغم همكاري
و نيروي نظامي قوي وجود نداشت مياين ويژگي. زندگي مشترك شد كه هاي متفاوت موجب

و عشاير در ارتباط با يكديكر برخوردهاي متفاوتي داشته باشند كه در ادامه به آنها پرداخته  روستاييان
.شودمي

 مناسبات مبتني بر حسن روابط. 1,1
و اشتغال محدود برخي از قبايل در علي رغم وجود تعدادي دام در بسياري از روستاهاي ايران

و اقتصاد شباني به دامداري  و قشالقي به كشاورزي، اساس اقتصاد روستايي به زارعت مناطق ييالقي
و هر يك از اين دو گروه به مواد توليدي گروه مقابل نياز داشتند به اين معني كه هر چند. مبتني بود

و پوست در برخي از روستاها حتي بيشتر از ميزان مورد نياز روس ميمواد لبني، پشم و به تا توليد شد
و آن را از ايالت اما برخي از روستاها با كمبود اين مواد روبه،شدشهرهاي اطراف نيز صادر مي رو بودند

و قشالق خود از كنار روستاها. كردندو عشاير اطراف تهيه مي به ويژه هنگامي كه عشاير در ييالق
و گوشت، شير، پنير، كره، پشم، پوست عبور مي هاي حيواني خود را به روستاييانو ديگر فراوردهكردند

 از جمله محصوالت كشاورزي را از روستاييان خودو در مقابل برخي از كاالهاي مورد نياز فروختندمي
به) 110: 2535؛ ميرزا ابراهيم،85؛ پاتينجر، 315: 1370دروويل،.(خريدندمي اين مبادله كه بيشتر

هاي ارتباطي گرفت، به سود هر دو طرف بود چون در شرايطي كه راهصورت كاال به كاال انجام مي
و غير پيشرفته بود، انتقال محصوالت توليدي به بازارهاي  و نقل كند و وسايل حمل و ناهموار ناامن

و پرهزينه بود )1380:2/87 كرزن،.(فروش شهري بسيار سخت
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 خصمانهمناسبات. 2,1
و بيش خشونتشدوره قاجار شاهد منازعات بي و كم و عشايري مار آميز بين دو جامعه روستايي

در كنار روابط دوستانه محدودي كه قبالً بدان اشاره شد، مناسبات در اين دوره نيز همچون گذشته،. بود
و به اشكال زير خود را نشان مي .دادبين اين دو جامعه بيشتر خصمانه بود

و غارت روستاييان توسط عشا.1,2,1 يرقتل
و غارت عشاير در روستاها ذكر شده است هر چند اين. در منابع دوره قاجار موارد فراواني از حمله

و خرابي ميحمالت و نژادهاي مختلف صورت و تاز،گرفتها از سوي قبايل  اما در منابع به تاخت
و غذا.تركمنان بيشتر از بقيه اشاره شده است و هر يي، دامآنها در اين حمالت محصوالت كشاورزي ها

مي آنچه ميرا كه به دست و با خود ؛ ملكونوف، 2/118: 1344،يموجرخو.(بردندآوردند، غارت كرده
و تازها از ابتداي قاجار) 258: 1351الملك،؛ اعتصام370-369: 1387؛ وامبري، 129: 1363 اين تاخت

كه1299بين ايران روسيه در سال تا انعقاد عهدنامه آخال از به موجب آن قسمت قمري هاي وسيعي
هاي شمال شرق ايران، از جمله بخش بزرگي از مناطق تركمنان به روسها واگذار شد، ادامه سرزمين
ها ها را كه حكومت ايران در طول سالروسها بعد از تصرف اين مناطق توانستند تركمن. داشت

خ و يا نخواسته بود آنها را مقهور سازد، سر جاي هر چند اين كار بدون مالحظه. ود بنشانندنتوانسته
و به قول حاج سياح نتيجه اين اقدام دادن نصف  اغراض خصوصي يا براي خاطر منافع ايران نبوده

در) 122: 1363سياح،.(ايران به روس بود و تاز تركمنان اما به هر حال بعد از اين تاريخ تراژدي تاخت
و از هج و تجاوز آنها روستاهاي ايران به پايان رسيد شدوم : 1380؛ كرزن، 140: 1365ييت،.(كاسته

مي) 371 دو«:نويسدطوري كه نويسنده سفرنامه خراسان دو سال بعد از انعقاد عهدنامه آخال در اين
)1/648: 1388سفرنامه خراسان،(».سال به واسطه مقهور شدن تراكمه، خيلي امنيت حاصل شده است

ميجار، تركمناما بر اساس منابع دوره قا كردند، بلكه ها تنها گروهي نبودند كه روستاها را غارت
و ديگر ايالت ها، قشقاييها، شاهسون لرها، كردها، عربها، بلوچ؛اي ديگري از جملههاي عشيرهگروه ها

مي. نيز در اين امور با آنها سهيم بودند يك«:نويسدبه طوري كه ژوبر در مقايسه آنها با يكديگر به
و هوسهاي شديد دارندا و هوا و استعداد با اين) 194: 1347ژوبر،(».ندازه به دزدي متمايل هستند

و تاز  تفاوت كه بعد از عهدنامه آخال، حمالت تركمنان تا حدود زيادي فروكش كرد در حالي كه تاخت
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غها بعد همچنان ادامه داشت كه در ادامه به نمونهقبايل ديگر تا سال و ارت هر يك از آنها اي از قتل
.شوداشاره مي

و چپاول طوايف بلوچ به پاتينجر از همراهان سر جان ملكم در سفر به دربار فتحعلي شاه، از غارت
و زير نظر مستقيم رؤساي طوايف صورت مي و در زبان روستاها كه به صورت گروهي، با افتخار گرفت

مي» چپو«محلي با نام  باو)60: 1384جر، پاتين(شد، سخن گفته شناخته خورموجي نيز نيم قرن بعد
: 1344خورموجي،.(هاي او را تأييد كرده استها، گفتهگزارش مواردي از غارت روستاها توسط بلوچ

و غارت روستاها توسط لرها در دوره ناصرالدين) 2/161 شاه چريكوف روسي گزارش مفصلي از قتل
درح)90-89: 1379چريكوف،.(ارائه كرده است سنعلي خان افشار نيز درباره غارت عشاير عرب

هايي را كه در خالل چند ماه اقامتم در غير ممكن است كه بتوانم صحنه«:نوشته استخوزستان 
و خرمنمن هر روز شاهد غارت خانه. ام، توصيف كنمخوزستان ديده و ها، آتش زدن محصوالت ها

حاج محمد تقي خان جورابچي در خاطرات خود روايتي) 153،:1382افشار،(».ويراني روستاها بودم
قريه را محاصره كرده«:كرده استشبيه به گزارش باال را در مورد هجوم طوايف كرد به روستاها ارائه 

مي. بندندتوپ مي و قريه را آتش اهل آنجا تاب مقاومت ندارند، آنها داخل قريه شده تمامي را گيرند
ميمي ميينم. كنندزنند، خراب و قدري پيرمرد، باقي را مقتول - ماند از اهل سهالن مگر زنها
و تاريخ مشروطه ايرانكسروي نيز مملو از گزارش) 162،:1386جورابچي،(».كنند هايي است كه به قتل

حتي) 438و 1383:400كسروي،.(غارت عشاير مختلف آذربايجان در روستاهاي اين منطقه اشاره دارد
وع به دستدر بعضي از مناب اندازي عشاير عثماني كه از اوضاع آشفته داخل ايران استفاده كرده

: 1383؛ كسروي،80: 1382ديوان بيگي،.(كردند، اشاره شده استروستاهاي مرزي ايران را غارت مي
423(

و و غارتي است كه در منابع دوره قاجار درباره تاخت تاز موارد باال تنها تعداد معدودي از انواع قتل
و عشاير در روستاهاي ايران آمده است شناس معاصر بريتانيايي با بررسي انسان،هر چند تاپر. ايالت

و عشاير در سدهسازمان كه19و18هاي هاي اجتماعي ايالت در« ميالدي به اين نتيجه رسيده است
تر يري ديگر ضعيفنيمه دوم قرن نوزدهم، زمان سلطنت ناصرالدين شاه، قدرت بسياري از رؤساي عشا

و حمالت. شد بعضي از آنها جاي خود را به حكام محلي دادند به طور كلي امنيت در كشور بهبود يافت
هاي اما واقعيت اين است در منابع دوره قاجار گزارش) 528: 1387(».عشاير غارتگر سركوب شد

ش و تاز عشاير مختلف به روستاها در دوره ناصرالدين و در دوره بعد متعددي از تاخت اه ارائه شده است
از«نيز به اعتراف خود تاپر  و پيش و پس 1900در نواحي مرزي و در جاهاي ديگر در طي مشروطيت
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و) 532: 1387ناپر،(».از آن، تسلط حكومت بر عشاير تضعيف شد تاز آنها بر روستاهاو بر ميزان تاخت
. افزوده شد

بتنها گروه و تاز و سنيهايي كه از تاخت ها تركمن. ها بودندرخي از عشاير در امان ماندند سيدها
و اموال متعلق به او را مقدس مي ميبه سيد احترام خاصي قائل بودند و از غارت آن اجتناب - دانستند

و به محض اينكه مي اند از آنِ سيد است خيلي زود نسبت به دانستند آنچه را كه به سرقت بردهكردند
ميپس دادن آن اق و باليي به سرشان نيايددام و نفرين قرار نگيرند : 1365ييت،.(كردند تا مورد لعن

) 226و 209
و برخي از كردها از حمالت آنها در امان بودندها نيز به دليل هم كيشي با تركمنسني . ها

ددر سال) 147: 1363ملكونوف،( ر هاي اول مشروطيت هنگامي كه كردهاي سني طرفدار سميتقو
و مخالفت با مشروطه خواهان به روستاهاي آذربايجان حمله كردند تنها به سنيان پاس گذارده

آ و شيعهشروستاهاي و تاز قرار دادندوري )438: 1383كسروي،.(نشين را مورد تاخت

و آتش زدن محصوالت كشاورزي. 2,2,1  چراندن
بايكي ديگر از زيان ميهايي كه روستاييان از قِبل همجواري و آتش عشاير متحمل شدند، چراندن

با. زدن محصوالت كشاورزي آنها توسط ايالت بود برخي از آنها هنگامي كه در حمله به روستايي
و باغات خارج از قلعه درهاي بسته يا مقاومت سخت مردم بومي مواجه مي شدند، دست به غارت مزارع

و آتش زدن آنها، روستاييان مي و با چراندن ميزدند : 1376اعتمادالسلطنه،.(نشاندندرا به خاك سياه
و قشالق نيز محصوالت زراعي) 2/132: 1344؛ خورموجي، 3/1754 همچنين آنها در هنگام ييالق

ميمسير راه خود را با گله و آسيبها ميچراندند و باغات روستاييان -هاي زيادي به مزارع
)296: 1377لمتون،.(رساندند

 راهزني. 3,2,1
و بدبختي روستاييان و چراندن محصوالت آنها، موجب فقر  عشاير نه تنها با حمله به روستاها

ميمي هايي مسير راه آنها در ميان كمينگاه. كردندشدند بلكه راههاي ارتباطي روستاها را نيز ناامن
و داراييپنهان مي و در هنگام عبور مسافران به آنها حمله كرده راشدند ميشان -سيف.(كردند تصاحب

السلطنه مافي، نظام؛69: 1386الدوله،؛ نجم27: 1378، دو سفرنامه از جنوب ايران؛ 278: 1364الدوله،
بر) 2/384: 1362 و حاكمان محلي كه نظارت كمتري  اين اعمال در هنگام ضعف حكومت مركزي
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ميراه و خشكسالي كه عشايگرفت، يا در سالها صورت ر چيزي براي امرار معاش پيدا هاي قحطي
مي كردند،نمي از)77: 1370دروويل،.(افتادبيتشر اتفاق هر چند ميزان اين قبيل حوادث در مناطق دور

و شهرها نيز از اين امر كامالً مستثني نبودند فراهاني،.(مركز بيشتر بود اما روستاهاي نزديك پايتخت
1362 :17(

 بر روستاهامالكيت رؤساي قبايل. 4,2,1
و با روشيكي از گروه و ناتواني حكومت مركزي استفاده كرده - هايي كه در دوره قاجار از ضعف

و نامشروع گوناگون، مالكيت روستاهايي را در مناطق مختلف كشور به دست آوردند، هاي مشروع
آنها. ان عادي بودهمانند وضع مالك وضعيت آنها در اين جايگاه، در بهترين حالت،. رؤساي عشاير بودند

و بيگاريميعالوه بر اينكه سهم بيشتري از محصوالت زراعي را براي خود بر ها داشتند، انواع مالياتها
و از طريق نيروي عشيرهنيز بر مردم روستا تحميل مي هاي اي تحت امر خويش به تمام خواستهكردند

)497و 1377:296لمتون،.(پوشاندندخود در محيط روستا جامه عمل مي

و تاز عشاير بر جامعه روستايي.2  تأثيرات تاخت
و راه و عشاير به روستاها و فرهنگي حمالت ايالت هاي ارتباطي آنها تأثيرات اجتماعي، اقصادي

. شودمخربي بر زندگي مردمان بومي اين جوامع به همراه داشت كه در ادامه به مهمترين آنها اشاره مي

 تا به شكل تدافعيمعماري روس1,2
به اين. يكي از نخستين تأثيرات حمله عشاير به مناطق روستايي، بناي روستا به شكل قلعه بود

و گل درست مي و در چهار گوشه ديوار صورت كه در اطراف روستا ديوارهاي ضخيمي از خشت كردند
ميبرج و تيراندازي به مهاجمان تعبيه قال. نمودندهايي براي نگهباني ع عموماً يك دروازه داشت كه اين

و وارد قلعه مي و احشام آنها از صحرا آمده و در موقع غروب، بعد از اينكه روستاييان شدند، روزها باز بود
و هر شب تعدادي از روستاييان به نوبت در روي برجبسته مي ميشد و صبح در قلعه ها نگهباني دادند
و مردم به دنبال كارهاي كشاباز مي ميشد : 1363؛ بنجامين، 215-214: 1384پاتينجر،.(رفتندورزي

و اختصاص به روستا يا سرزمين خاصي)46 اين حصارها در مناطق مختلف كشور وجود داشته
هاي روستا در داخل حتي در برخي از مناطق عالوه بر اينكه خانه)87: 1348كوتسه بوئه،.(نداشت
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مينيز ديوار جداگانهحصار محصور بود، در اطراف كشتزارها يا) 231: 1384فوروكاوا،.(شداي كشيده
مي كردنداينكه در داخل روستا به دور هر خانه ديواري بنا مي و كه هم آن را از خانه همسايه جدا كرد

هاي عالوه بر اين، ساختن خانه)214: 1384پاتينجر،.(شدهم حفاظي در برابر حمله دشمن محسوب مي
د اهل خانه در هنگام خطر به وسيله نردباني از عقب ساختمان.ر برخي از روستاها رايج بوددو طبقه نيز

و نردبان را برميبه طبقه باال پناه مي و آذوقهبردند و به اين صورت خود شان را كه در طبقه باال داشتند
مينگهداري مي از)161: 1384پاتينجر،.(داشتندشد از دستبرد دشمنان محفوظ نگه همچنين در بعضي

و قلعه اطراف آنها خانه، براي امنيت بيشتر روستاها، مي ها كردند تا را در باالي تپه يا دامنه كوه بنا
و غارت بپردازد و به قتل ؛ 108: 1362ناصرالدين شاه قاجار،.(دشمن به راحتي نتواند وارد روستا شده

بيافضل )16:تاالملك،
شاه، وجود حصار اطراف روستاها را به عدم نويس دوره فتحعليمههر چند كوتسه بوئه سفرنا

و دفع خطرات ناشي از جنگ و خارجي نسبتاطمينان روستاييان به دولت  داده هاي داخلي
و سفرنامه)87: 1348كوتسه بوئه،.(است و اساسي اما بر طبق گزارش اكثر مورخان نويسان، هدف اوليه

و عشاير بودهايي، حفظبناي چنين ساختمان ؛ 185: 1365ييت،.(و حراست روستا از حمله ايالت
به طوري كه در خراسان بعد از دفع خطر تركمنان توسط)1/144: 1380؛ كرزن، 275: 1385وريه،وف

و ديگر تالشي  و رو به ويراني گذاشت و اهميت اوليه خود را از دست دادند روسها، اين ديوارها كارايي
و روستاييان به ساختن خانهبراي بازسازي آنها  - افضل.(ها روي آوردند در بيرون از قلعهصورت نگرفت

)16:تاالملك، بي

 كاهش جمعيت روستاها. 2,2
و عشاير به جامعه روستايي، تعداد قابل توجهي از جمعيت در دروه قاجار بر اثر تهاجم ايالت

شداين كاهش جمعيت به اشكال مختلف انج. روستاها از بين رفت .ام

و مجروح شدن روستاييان. 1,2,2  كشته
و تازهاي خود به مناطق روستايي و عشاير در تاخت و دارايي آنها،ايالت  نه تنها به غارت اموال

به. كردندشان نيز دريغ نميپرداختند بلكه در موارد زيادي از كشتنمي پاتينجر كه در دوره فتحعلي شاه
و گذار در جنوب شرق ايران  ها به مناطق روستايي پرداخت، در توصيف حمالت بلوچگشت
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مي«:نويسدمي ميآنچه در مسيرشان قرار گيرد غارت سوزانند، كنند، مساكن انساني را منهدم كرده
ميمقاومين را مي و يا اسير و كشتار در زمان)60: 1384پاتينجر،(».نمايندكشند و مكاناين كشت -ها

ب و ميهاي مختلف حسنعلي خان افشار در سفرنامه خود از كشته. گرفته وسيله قبايل مختلف انجام
و پنج نفر از اهالي يك روستا توسط لرهاي بختياري در دوره ناصرالدين شاه سخن گفته  شدن چهل

و كشتن مردان در روستاي سهالن آذربايجان)36: 1382افشار،( و جورابچي از بريدن پستان زنان
به) 162: 1386جورابچي،.(اير در دروه مشروطيت خبر داده استتوسط عش كسروي نيز در اخطار

هيهات هيهات آقايان وكالي محترم پسر رحيم خان عده مقتولين دهات«:نمايندگان مجلس نوشته
هر چند تعداد كشته شدگان در نگاه اول) 332: 1383كسروي،(»...داغ را به دويست نفر رسانده قره

ميناچيز  ميبه نظر و ضبط و كشتارها در منابع ثبت و مورد رسد اما اگر همه اين قبيل كشت شد
ميبررسي دقيق قرار مي و نشان داد كه چه مقدار گرفت، مطمئناً تعداد آنها چندين برابر آمار موجود بود

و از بين رفته .انداز جمعيت روستاها در اثر حمله عشاير به قتل رسيده

و فروش روستاييان به عنوان بردهاسا. 2,2,2  رت
و فروش روستاييان به وسيله عشاير عامل ديگري كه باعث كاهش جمعيت روستاها شد، اسارت

مي. بود و از سوي تركمنان انجام و.شداين عمل بيشتر در خراسان آنها در حمالت خود در كنار قتل
باغارت روستاها، عده و مياي از اهالي را نيز اسير كرده -؛ ناصر2/118: 1344خورموجي،.(بردند خود
از).27: 1372الدين شاه قاجار، و چند هزار اسير«حاج سياح در سفرنامه مشهور خود ي»چند صد

و زوار گرفته مي آنان) 121: 1363سياح،.(شدسخن گفته كه هر سال توسط تركمنان از مردم خراسان
و شكنجه شديد قرار مي و به خويشاوندان خودگابتدا مورد آزار رفتند تا به دارايي خود اعتراف كنند

و به عنوان فديه در برابر آزادي اما اگر شخص فقير. شان پرداخت نماينداطالع دهند تا آن را فروخته
و كردند، براي فروش به بازارهاي بردهبود يا خويشاوندانش براي آزادي او تالش نمي فروشي خيوه، مرو

و تقريباً تا آخر عمر روي وطن را نميمياترك فرستاده  ؛ كرزن، 110-109: 1387وامبري،.(ديدشد
از) 1/369: 1380 و وحشت آنها وامبري كه تعدادي از اين اسرا را از نزديك ديده، درباره ميزان ترس

و بردگي مي و طبرستان به منزله عالمت... اين كلمه اترك«:نويسداسارت  ترس براي اهالي مازندران
و لعنت به شمار مي ميو وحشت و وقتي يك نفر ايراني نفرين ميرود و خدا(» اترك بيفتي«گويد كند

و خشمگين شده باشد) كند به اترك بيفتي )98-97: 1387(».قاعدتاً بايد خيلي عصباني
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 فرار روستاييان از دهات. 3,2,2
ا و تاز عشاير، فرار روستاييان ز دهات بود كه به نوبه خود تأثير زيادي در يكي ديگر از نتايج تاخت

رو. كاهش جمعيت روستايي داشته است و عشاير و گروهي ايالت ميبهآنها وقتي با حمله گسترده - رو
و از طرف حكومت مركزي نيز حمايت نمي و توان مقابله با آن را نداشتند شدند، فرار را بر قرار شدند

وترجيح مي و روس دادند ميبه شهرها در نتيجه، تعداد قابل توجهي از روستاها. بردندتاهاي اطراف پناه
ميخالي از سكنه مي و به حالت باير )2/781: 1380؛ سايكس، 427: 1383كسروي،.(افتادندشدند

و دامي. 3,2  كاهش محصوالت كشاورزي
و تاز عشاير به جامعه روستايي كه در منابع  عهد قاجار به وفور يكي ديگر از مهمترين نتايج تاخت

و دامي بود از آن سخن گفته شده، و نابودي محصوالت كشاورزي اين كار به اشكال مختلفي. تخريب
ميصورت مي .گرددگرفت كه در ادامه به برخي از مهمترين آنها اشاره

و محصوالت زراعيغارت دام. 1,3,2  ها
و تعدادي  دام بود كه محرك اصلي عشاير در بزرگترين دارايي روستاييان محصوالت كشاورزي

مي. حمله به روستاها بود ميآنها در اين حمالت آنچه را كه و با خود و بقيه توانستند، غارت كرده بردند
و نابود مي مي. كردندرا نيز آتش زده و گستردگي اين حمالت كه اغلب به صورت گروهي انجام -شدت

و مي نابودي چند روستا،گرفت، گاه آنچنان باال بود كه به تخريب و مقدار به صورت همزمان منجر شد
و محصوالت زراعي نصيب مهاجمان مي پاتينجر از شخصي به نام مهراب خان. نمودزيادي دام

 750كند كه سهمش از چپوئي كه در الرستان انجام شده بود، شش هزار روپيه معادل رخشاني نقل مي
مي)61: 1364پاتينجر،.(ليره استرلينگ شده بود نويسد كه از ملكونوف روسي نيز در سفرنامه خود

و بقيه را تركمنان به مرور برده 200 فقط1 گاوميش در كردمحله2000  قاطر باقي مانده بود
اي از دهندهنويسنده دستور االعقاب نيز در ذيل اين كتاب گزارش تكان). 129: 1363: ملكونوف.(بودند

او. دهدميميزان خرابي روستاها ارائه  از اين ايالت در بيرون گردنده زياد از شصت اشد«:به نوشته
و عمارت بيفتاد كه به سال و آباداني و قرا را چنان از صورت ها صورت اول نخواهد هفتاد قريه

 
در- و ج. كيلومتري غرب گرگان واقع است29 كردمحله نام قديم كردكوي است ص3فرهنگ جغرافيايي ايران، ،230. 1
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و نابودي مستقيم محصوالت كشاورزي اينها فقط نمونه) 197: 1376نواب تهراني،(».يافت اي از غارت
ميو دامي بود عالوه بر اينها، حمالت عشاير به اشكال. گرفت كه در عهد قاجار توسط عشاير انجام

.شدديگري نيز موجب نقصان محصوالت كشاورزي مي

 هاي آبياريتخريب شبكه. 2,3,2
و ادوات عشاير در حمله به روستاها نه تنها دارايي افراد را به يغما مي بردند بلكه ابزار

و مي شبكهكشاورزي اين عامل به نوبه خود موجب كاهش محصوالت. كردندهاي آبياري را نيز نابود
ميچون برخي اوقات سال.شدكشاورزي مي و چاهها طول هاي كشيد تا روستاييان بار ديگر قنوات

و شبكه زده حتي گاه روستاييان غارت. هاي آبياري را به حالت اول بازگردانندتخريب شده را احيا كنند
و مجبور بودند ويراني و كافي براي احياي اين امور را نداشتند ها را به حال خود رها توان مالي الزم

؛ 298: 1364الدوله، سيف.(محصوالت كشاورزي بود اش باير ماندن روستا وتنزلكنند كه نتيجه
)2/718: 1318سايكس،

و كاربي. 3,3,2  انگيزگي روستاييان براي كشت
ع و مال افراد آن جامعه استوامل بازدارنده پيشرفت هر جامعهيكي از . اي عدم امنيت جان

و امنيت برقرار نباشد زارع نمي. روستاها نيز از اين قاعده مستثني نيستند تواند به تا زماني كه صلح
و كار بپردازد وهدر آن دور. روستاييان در شرايط بسيار ناامني قرار داشتند در دوره قاجار. كشت ايالت
و آرامش را از روستاييان سلب كرده بودند عشاير يكي از گروه و تاز خود امنيت هايي بودند كه با تاخت

و كار نداشتند مي،طوري كه آنها انگيزه الزم براي كشت دانستند كه حاصل كارشان ممكن است چون
و  ميبه دست هر كسي غير از خودشان برسد؛ به همين دليل به زندگي بخور و از توليد نمير ادامه دادند

) 1/173: 1362السلطنه مافي، نظام.(كردندمحصوالت بيش از نياز ساالنه خود اجتناب مي

 پرداخت باج به رؤساي عشاير. 4,3,2
و تاز عشاير به كار يكي از روش  هايي كه روستاييان براي تأمين امنيت خود در برابر تاخت

به اين صورت كه روستاييان سهم معيني از محصوالت خود. به رؤساي آنها بودبردند، پرداخت باج مي
ميرا به خاني كه در مجاورت آنها به سر مي و غارت برد، و قبيله او از قتل و در مقابل اين خان دادند
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ميروستاييان خودداري مي و حتي اگر قبيله ديگر از دهقانان چيزي ميكردند و به گرفتندزديدند، آن را د
در نتيجه، بخشي از محصوالت) 156: 1383؛ رابينو،86: 1384پاتينجر،.(دادندصاحبش پس مي

.رفتروستاييان نيز با پرداخت باج به رؤساي عشاير از بين مي

 افزايش وابستگي روستاييان به حكومت مركزي. 4,2
و عشاير رو ميبهروستاييان زماني كه با حمالت ايالت تارو ميشدند، از جايي كه توانستند

ميخودشان دفاع مي و نابودي آنها و حتي برخي اوقات موفق به دفع از. شدندكردند به ويژه زماني كه،
ميپيش، از حمالت عشاير مطلع مي و جنگ را فراهم و وسايل مدافعه  نمودند يا اينكه اهاليگرديدند

؛ مجداالسالم 2/140: 1344؛ خورموجي،61: 1384پاتينجر،.(آمدروستاهاي مجاور به كمك آنها مي
مي) 607: 1380؛ واليزاده معجزي، 319-317: 2536كرماني، و غارت شدند يا به اما اغلب يا قتل

و حاكمان محلي پناه مي هر چند برخي اوقات درخواست)11: 1376رشوند،.(بردندحكومت مركزي
بجواب نميكمك آنها بي و نيروهاي حكومتي ه تنهايي يا با كمك روستاييان به دفع موقتي دشمن ماند

اي نبود كه برخي از مورخان عصر قاجار با اما اوالً ميزان موفقيت اين اقدامات به آن اندازه. پرداختمي
چون در اواخر) 153: 1374الدوله،؛ سهام3/1760: 1367السلطنه، اعتماد.(اندافتخار از آن سخن گفته

ي آن دوره تعداد زيادي از اين حمالت در منابع تاريخي گزارش شده قاجار همچون ابتدا
مي) 162: 1386جورابچي،.(است كرد دست به دامان كساني شوند كه خودشان ثانياً روستاييان را مجبور

و عشاير نيز همچون و عقب ايالت سيف،.(ماندگي روستاييان بودنديكي از مسببان اصلي بدبختي
1373 :68(

 يريگنتيجه
و بدبختي روستاييان در دوره قاجار ديدگاه هاي متفاوتي مطرح شده است كه در درباره عوامل فقر

و گفتيم كه در هيچ كدام از اين ديدگاه ها به مقدمه اين مقاله به تعدادي از مهمترين آنها اشاره كرديم
و تأثير آن بر زندگي روستاييان توجه نشد و عشايري  ضمن،در اين مقاله.ه استرابطه جامعه روستايي

و تأثيرات بررسي مناسبات اين دو جامعه با يكديگر، نشان داديم كه اين رابطه اغلب خصمانه بوده
و عقبزيان براي. ماندگي آنان بوده استبار آن بر زندگي روستاييان، يكي از داليل اصلي فقر، بدبختي

و گز و خارجي كه از نزديك ارش سفرنامهاثبات ادعاي خود به منابع اصلي دوره قاجاريه نويسان ايراني
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مي. شاهد وقايع بودند، تكيه كرديم و عشاير به جامعه اطالعات اين منابع نشان دهد كه حمالت ايالت
و اسارت مردم، و ديگر دارايي روستايي كه خود را به صورت قتل غارت محصوالت كشاورزي

و باجگروستاييان، تخريب شبكه ميهاي آبياري داد، موجب كاهش جمعيت روستايي، كمبود يري نشان
و دامي، قحطي، فرار روستاييان، باير ماندن زمين هاي زراعي، زندگي توأم با محصوالت كشاورزي

و فشار، بي و كار، پايين آمدن سطح زندگي، فقر، بدبختي، استرس انگيزگي كشاورزان براي كشت
و توسعه روستاييعقب و عدم رشد شدماندگي و مكان. ان در دوره قاجار اين وقايع مربوط به زمان

و ضعف ادامه داشت و در مناطق مختلف كشور با شدت . خاصي نبود بلكه از ابتدا تا انتهاي اين دوره
و شمال شرق ايران، بلوچ و تركمنان در خراسان و جنوب شرق، اعراب در خوزستان ها در بلوچستان

و ها در فارسجنوب غرب، قشقايي و غرب ، كردها در كردستان و غرب و مركز ايران، لرها در لرستان
، شاهسون و مناطق ديگر از هر فرصتي براي حمله شمال غرب و قبايل ديگر در آذربايجان ها، افشارها
و در كنار عوامل كردند كه نتيجهبه روستاها استفاده مي و بدبختي براي روستاييان نداشت اي جز فقر

. از داليل اصلي توسعه نيافتگي روستايي ايران در دوره قاجار بودديگر، يكي
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 منابع
 بـه تـصحيح منـوچهر.الملك سفرنامه ميرزا خانلر خان اعتصام)1351(الملك، خانلرخان اعتصام

.منوچهر محمودي: تهران.محمودي
ماعيل بـه كوشـش محمـد اسـ. تاريخ منتظم ناصري)1367(السلطنه، محمد حسن خان ماداعت

. دنياي كتاب: تهران.رضواني
و خوزستان)1382(افشار، حسنعلي خان : تهـران.متـرجم حميـد رضـا دالونـد. سفرنامه لرستان

و مطالعات فرهنگي .پژوهشگاه علوم انساني
و كرمـان)تابي(الملك، غالمحسين افضل . اهللا روشـني بـه تـصحيح قـدرت.سـفرنامه خراسـان
. توس:تهران

س  ترجمـه محمـد حـسين.) شـاه عـصر ناصـرالدين(و ايرانيان ايران)1363(و،.ج. بنجامين،
. سازمان انتشارات جاويدان:جابي.كردبچه

. كتابفروشي دهخدا: تهران. ترجمه شاپور گودرزي. سفرنامه پاتينجر)1384(پاتينجر، هنري
و عشاير در سده)1387(رداتاپر، ريچ  تاريخ ايـران بـه.)19و18(هاي سازمان اجتماعي ايالت

دفتر اول، زير نظر پتر آوري، گاوين همبلي، چارلز/ از نادرشاه تا انقالب اسالمي: روايت كمبريج
. جامي: تهران.فر ترجمه مرتضي ثاقب.ملوين

. به تـصحيح علـي قيـصري.حرفي از هزاران كه اندر عبارت آمد) 1386(جورابچي، محمد تقي
. نشر تاريخ ايران:تهران

 بـه كوشـش علـي اصـغر. ترجمه آبكـار مـسيحي.سياحتنامه مسيو چريكوف) 1379(چريكوف
. امير كبير:تهران.چاپ دوم.عمران

 به كوشش محمود.سفرنامه ميرزا محمد حسين فراهاني)1362(حسيني فراهاني، محمد حسين
. فردوسي: تهران.گلزاري

 دانشگاه تهـران، دانـشكده علـوم: تهران.شناسي روستايي ايران جامعه)2536(خسروي، خسرو
و تعاون، چاپخانه كيهانك .اجتماعي

االخبار خورموجي، به كوشش حـسين خـديو حقايق: تاريخ قاجار)1344(خورموجي، محمد جعفر
. زوار: تهران.جم

. شباويز:تهران.چاپ چهارم. ترجمه منوچهر اعتماد مقدم. سفر در ايران)1370(دروويل، گاسپار
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. امير كبير: تهران.چاپ دوم. گردآورنده سيد علي آل داوود)1378(دو سفرنامه از جنوب ايران
و استرآباد) 1383(رابينو، ياسنت لويي .چـاپ چهـارم. ترجمه غالمعلي وحيد مازندراني.مازندران

. شركت انتشارات علمي فرهنگي:نتهرا
و عنايت به كوش. مجمل رشوند)1376(رشوند، محمد علي خان . اله مجيـديش منوچهر ستوده

. ميراث مكتوب:تهران
و ايران)1347(ژوبر، پير آمده  بنيـاد: تهـران. ترجمه علي اعتمـاد مقـدم. مسافرت در ارمنستان
.فرهنگ ايران

چاپ، جلد2. ترجمه سيد محمد تقي فخر داعي گيالني. تاريخ ايران)1380(سايكس، سرپرسي
. افسون:تهران.هفتم

نشر: تهران.1ج. گروهي از نويسندگان.هاي خطي فارسي سفرنامه) 1388(» سفرنامه خراسان«
.اختران
الدولـه هـاي سـهام سـفرنامه)1374( خاور بي بـي شـادلوو الدوله، يار محمد بن يزدانقلي سهام

و فرهنگي: تهران. به كوشش قدرت اهللا روشني.بجنوردي . انتشارات علمي
و سخن: تهران. به كوشش علي دهباشي.رنامه حاج سياحسف.سياح، محمد علي . شهاب سابق

. نشر چشمه: تهران. اقتصاد ايران در قرن نوزدهم)1373(سيف، احمد
ني: تهران.الدوله سفرنامه سيف)1364(الدوله، سلطان محمد ميرزا سيف . نشر

در:خيشناسي تاري پردازي واقعيت در جامعه مفهوم)1392(عبداللهيان، حميد نظام ارباب غايـب
.شناسان جامعه: تهران. ترجمه غالمرضا جمشيديها، عليرضا صادقي.ايران

 ترجمـه يعقـوب.)ق.ه1215-1332عصر قاجـار(تاريخ اقتصادي ايران) 1369(عيسوي، چارلز
.نشر گستره: تهران.چاپ دوم.آژند

 مـيالدي 1500 ايـران از سـال تاريخ تحوالت اجتمـاعي: مقاومت شكننده)1385(فوران، جان
. خدمات فرهنگي رسا: تهران. ترجمه احمد تدين. شمسي تا انقالب879مطابق با

و كينيجي ئه اورا ترجمه هاشم رجب. سفرنامه فوروكاوا)1384(فوروكاوا، نوبويوشي : تهران.زاده
و مفاخر فرهنگي . انجمن آثار

. نشر علم: تهران.ه عباس اقبال آشتياني ترجم. سه سال در دربار ايران)1385(ريهوفو
 اقتصاد سياسي ايـران از مـشروطيت تـا پايـان سلـسله)1374()همايون(كاتوزيان، محمد علي

و كامبيز عزيزي.پهلوي . نشر مركز:تهران.چاپ پنجم.ترجمه محمد رضا نفيسي
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و قضيه ايران)1380( كرزن، جرج ناتانيل ما ترجمه غالم. ايران .چاپ پـنجم.زندرانيعلي وحيد
و فرهنگي:تهران . انتشارات علمي

. امير كبير:تهران.چاپ بيستم. تاريخ مشروطه ايران)1383(كسروي، احمد
. امير كبير: تهران. ترجمه محمود هدايت. مسافرت به ايران)1348(كوتسه بوئه، موريتس وان
. چـاپ دوم.محمـد خليـل پـور به كوشـش. سفرنامه كالت)2536(مجداالسالم كرماني، احمد

.دانشگاه اصفهان: اصفهان
و روسيه) 1363( ميرزا عزالدوله ملكونوفف، عبدالصمد و.سفرنامه ايران  به كوشش محمد گلـبن

. دنياي كتاب: تهران.فرامرز طاهري
و گيالن سفرن)2535(ميرزا ابراهيم و مازندران  بنياد: تهران. ترجمه مسعود گلزاري.امه استرآباد
.فرهنگ ايران

و رسـول درياگـشتبه.خاطرات ديوان بيگي) 1382(ميرزا حسين خان .تـصحيح ايـرج افـشار
. اساطير:تهران

.ح محمد حسن بن علـي اعتمادالـسلطنه شار.سفرنامه عراق عجم) 1362(ناصرالدين شاه قاجار
. تيراژه:تهران.چاپ دوم

كو.ها شهريار جاده)1372( و پرويـز بـديعي به .شش محمد رضا عباسي
. انتشارات سازمان اسناد ملي ايران:تهران
الدولـه بـه سـفرنامه دوم نجـم: الددولـه آثـار نجـم)1386(الدوله، عبدالغفار بن علي محمـد نجم

 بـه.تان شاه در خصوص سفر اول به خوزسـ خوزستان به پيوست كتابچه دستورالعمل ناصرالدين 
و مطالعات فرهنگي: تهران.تصحيح احمد كتابي . پژوهشگاه علوم انساني

و اسناد حسينقلي خان نظام)1362(لسلطنه مافي، حسينقلي خانانظام .مـافي الـسلطنه خاطرات
و حميد رام و سيروس سعدونديان و منصوره اتحاديه .چـاپ دوم.پيشهبه كوشش معصومه مافي

اي:تهران .ران نشر تاريخ
 نـشر: تهـران.ود به كوشش سيد علي آل داو.دستوراالعقاب) 1376(نواب تهراني، ميرزا مهدي

.تاريخ ايران
اده بـه كوشـش حـسين واليـز.تاريخ لرستان روزگار قاجـار) 1380(واليزاده معجزي، محمد رضا

و محمد واليزاده معجزي . انتشارات حروفيه: تهران.معجزي
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 ترجمـه فتحعلـي.سياحت درويش دروغين در خانات آسـياي ميانـه)1387(وامبري، آرمينيوس
ن و فرهنگي:ن تهرا.چاپ ششم وريانخواجه .انتشارات علمي

و سيستان) 1365(ييت، چارلز ادوارد و افغانستان.خراسان  ترجمـه. سفرنامه كلنل ييت به ايران
و مهرداد رهبريقدرت . انتشارات يزدان: تهران.اله روشني


