مسائل و ضرورتهای سربازگیری در ایران عصر قاجار(مطالعه موردی :اسناد مازندران دوره ناصری)
سینا فروزش (نویسنده مسئول)

عضو هیأت علمی گروه تاریخ ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
احمد باوند سوادکوهی

کارشناسی ارشدتاریخ ایران دوره اسالمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد نور ،مازندران ،ایران.
رضا عبادی جامخانه

دانشجوی دکترای رشته تاریخ ایران بعد از اسالم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران.
تاریخ دریافت  96/9/4 :تاریخ پذیرش 97/6/2

چکیده
پیشینه پدیده سربازگیری به حدود  400پیش از میالد مسیح برمیگردد ،اما در عصر قاجار ،طبق گزارشات موجود،
سربازگیری بر مبنای «بنیچه» که چندان قدمتی هم ندارد ،ضروری بود؛ در این عصر ،سربازگیری از مؤلفههای مهم امنیتی
حیات اجتماعی مردم ایران به شمار میآمد .حال ،مسأله اساسی تحقیق حاضر چرائی ،چگونگی و ضرورت های
سربازگیری در ایران عصر قاجار(دوره ناصری) است.
فرضیه تحقیق عبارت از این است که سربازگیری در مواقع لزوم از رعیت و به منظور حفاظت از مرزها و سرکوب
شورش های داخلی صورت می پذیرفته است.
در انجام این تحقیق از روش تحقیق تاریخی (استقرائی) استفاده شده است که سعی دارد با رعایت امانت و حفظ اصول
علمی و نیز با نگاهی عینی به وقایع و حوادث مستند تاریخی که در اسناد و منابع تاریخی آمده است ،به تبیین و استدالل
تاریخی موضوع بپردازد.
یافته های تحقیق نشان میدهد ،مواردی همچون دزدی و غارت اموال مردم و اتباع خارجی توسط سربازان ،عدم
پرداخت مواجب سربازان و گرفتاری معیشتی در زندگیشان ،کمبود نان طی  72دفعه قحطی در عصر ناصری و  47بار
بلوای نان ،سبک زندگی روستایی و عشایری ،اعمال نفوذ خوانین به منظور سربازگیری از گروه کم بضاعت و فقیر و
فقدان قانون مدون ،از موانع عمده سربازگیری در دوره ناصری بودهاند .دفع شورش و حفظ امنیت داخلی ،مقابله با
تهاجم خارجی ،رفع و ترمیم آثار پدید آمده از وقوع حوادث غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی ،پیشگیری از شیوع بیماری-
های وبا و طاعون و تعمیر ابنیه و راهها اهمیت و ضرورت سربازگیری در عصر ناصری بوده است.
واژگان کلیدی :تنگناها ،ضرورت ،سربازگیری ،قاجار ،ناصری.
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مقدمه
ایل قاجار چند قرن پیش از سلطنت آقامحمدخان قاجار ،همواره برای خود ،نظامیان و
جنگاورانی داشته است که تحت فرماندهی سرکردگان ایل به پیکار و دفاع میپرداختند .حضور ایل
قاجار در قشون عصر صفوی و شرکت آنان در جنگهای داخلی (ضد شورشیان و مدعیان سلطنت)
و جنگهای خارجی (ضد عثمانی و ازبکان) نشاندهنده توان باالی نظامی آنان است .همین توان
نظامی سبب شد که قاجارها یکی از گروههای متشکل نظامی نامآور آن دوران گردند .این ایل ظاهراً
در پهنه رقابتهای درونی مداخله نمیکردند ،اما قدرت بالقوه آنان که از دو عامل فزونی نفرات و
بیباکی و چابکسواری سرچشمه میگرفت ،شاهعباس را آشفته خاطر میداشت .به همیندلیل او
به منظور تضعیف این ایل ،آنها را در نقاط مختلف پراکنده کرد .با وجود این تفرقه ،ایل قاجار
همچنان از عشایر نیرومند بهشمار میآمد و برخی از سران آن از شخصیتهای نظامی مشهور عصر
صفوی بودند.
در عصر قاجاریه تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه ،امر سربازگیری جهت خدمت ملتزم رکاب
پادشاه و یا ولیعهد بودند« ،قشون پارکابی» و آنچه را که شاهزادگان و حکام در اختیار داشتند و در
موقع ضرورت به التزام رکاب شاه می فرستادند «والیتی» مینامیدند .از زمان ناصرالدین شاه(-1264
1313هـ.ق) عالوه بر عناوین مذکور دو اصطالح «قشون متحرک» و «قشون متوقف» نیز وضع و
معمول شد ،به این معنی که قشون متحرک عبارت از سربازانی بودند که مأمور سرحدات و یا
اردوهای مشق و جنگ بودند و قشون متوقف به آنهایی میگفتند که بعد از خاتمه مدت مأموریت
در سرحدات و میدانهای جنگ در خانههای خود به سر میبردند و در حقیقت این دسته نیروی
ذخیره بودهاند که سالی سه ماه در همان والیت که سکنی داشتند ،در میدان های مشق حاضر
میشدند و به تمرین فنون نظامی میپرداختند و دسته اول نیز تحت السالح بودهاند.
تاکنون پژوهشی مستقل و جامع در خصوص سربازگیری در عصر قاجار و دوره ناصری ،آن
هم بر پایه اسناد مازندران ،صورت نگرفته است .در نتیجه ،کمبودی که در این زمینه در میان
پژوهشهای تاریخی احساس میشد و نیز ابهامات و مسائل متعددی که در موضوع و شیوه های
سربازگیری وجود دارد ،ضرورت انجام تحقیق را نیز سبب گردید .هرگونه جستار درباره سربازگیری
و به ویژه «مسائل و ضرورتهای سربازگیری در ایران عصر قاجار» از چند جهت دارای اهمیت
است :اول آن که ظرفیت و پذیرش تحلیلها ،تفسیرها و قرائتهای گوناگونی را دارد و میتوان آن
را با رویکردهای متفاوت مورد بررسی و ارزیابی قرار داد؛ دوم آن که میتوان به پاسخهائی نو و
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بدیع دست یافت که پیشتر عنوان نشده است؛ و سوم آن که از زمان حکومتهای ایران باستان
تاکنون ،مسائل و ضرورتهای سربازگیری امر اجتناب ناپذیری بوده است.
سربازگیری و بروز ناامنیهای اجتماعی و اقتصادی ،از پدیدههای مهم حیات اجتماعی مردم
ایران عصر قجری به شمار میآمد .لذا برای تحلیل اوضاع سربازان ایران عصر قاجاری پژوهش
حاضر تالش میکند این جنبه از تاریخ اجتماعی  -نظامی را با طرح ایـن پرسش که :آیا دربار قاجار
در امر سربازگیری با تنگناهایی رو به رو بوده و نحوه سربازگیری به چه شیوههایی صورت می
گرفته است؟
روش انجام تحقیق بستگی به اهداف و سواالت تحقیق ،دامنه تحقیق ،ماهیت موضوع تحقیق و
امکانات اجرایی آن دارد .تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت ،تاریخی(استقرائی) و به لحاظ شیوه نگارش
در زمره تحقیقات توصیفی-تحلیلی قرار دارد .اطالعات این تحقیق به شیوه کتابخانهای و با مراجعه
به اسناد ،کتب ،مقاالت و سایر م تون چاپی گردآوری شده است .تجزیه و تحلیل اطالعات هم با
رویکرد کیفی و مبتنی بر عقل و منطق و استدالل صورت گرفته است .عالوه بر این ،محقق در
راستای پاسخگویی به سواالت تحقیق و دستیابی به اهداف تعیین شده ،از رویکرد تحلیل محتوا نیز
بهره برده است که در آن به تفسیر محتوایی دادههای کیفی مربوطه پرداخته شده است .بر این اساس
می توان گفت که تحقیق حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری است که بر درک معنای رویدادها توسط
محققان استوار است.
نحوه سربازگیری و ساختار قشون ایران پیش از ورود مربیان اروپایی
ساختار قشون ایران قبل از ورود مربیان اروپایی بیشتر از مردم تیرههای ایرانی بودند و سران
تیرهها و ایلها همین که شاه دستور میداد ،میبایست گروهی سرباز آماده کرده به میدان جنگ
بفرستند .این گروه از سربازان پس از پایان جنگ با بیسامانی پراکنده میشدند و به شهرها و
روستاهای خود میرفتند .نگارنده بر مبنای آنچه که در کتابها آمده است سازمان لشکری در دورهی
قاجار را به دو دوره تقسیم پیش از ورود مربیان نظامی اروپایی ،و پس از ورود مربیان نظامی اروپایی
تقسیم نموده است.
در اوایل قرن نوزدهم میالدی ،کشور ما نیروی نظامی قابل توجهای نداشت فقط در زمان جنگ
رؤسای ایالت نیروهای افواج خود را به حکومت مرکزی میدادند .یکی از دالیلی که نیروی نظامی
متمرکز نداشتیم کمبود بودجه در این بخش بود .اوضاع لشکری در این دوره به سامان نبود« .جنبه
دیگر نیرومندی نظام ایران ،روحیه قوی و خودگذشتگی سربازان بود که از پاسکویچ فرمانده سپاه
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دشمن گرفته تا دیگر خبرنگاران بیگانه نکتههای شگفت گفتهاند»(آدمیت .)287 :1389 ،اما چه شد
که این سربازان نتوانستند در برابر ارتش روس مقاومت کنند؟ ساختار سنتی قشون ایران توان مقابله
با سپاه پیشرفته اروپایی را نداشت .لذا دو جنگ سرنوشت ساز ایران و روس در این دوره ،محکی
بود برای توان نظامی کشور ما هر چند برخی از فرماندهان به درک این مسأله رسیدن اما ساختار
غلط اداری و سیاسی کشور و عدم درک امور توسط پادشاهان قاجار توان نظامی قاجارها را به
چالش کشاند.
عدم آموزش
مناسب نظامی
نامرتب بودن

کهنگی ابزار

قشون

جنگی

مختصات قشون

فقر مالی

مهم ترین

ایران از نگاه

سربازان و

رکن ارتش

سیاحان خارجی

پیاده نظام:

فرار از افواج

سوارگان:

عدم امکانات

نیروهای

فیزیکی

ایلیاتی

غالمان

مناسب

رکابان 400
نفره شاه

نحوه فعالیت سربازان در دسته های مختلف قشون عصر قاجاریه
 -1دسته سواران بومی یا نامنظم« :دستههای سواران از میان افراد ایالت صحرانشین جمع آوری
میشد .این دستهها مرکب از واحدهایی بود که هر کدام از یک رئیس اطاعت میکردند .سواران
فقط هنگام جنگ احضار میشدند و دستههای سوار به واحدهای  1000نفری تقسیم میشد .هر
واحد از  10گروه  100نفـری تشکیل مییافت و هر گروه نیز به نوبه خود به  10جوخهی  10نفری
تقسیم میشد .درجات نظامی رؤسایی که واحدهای مختلف در تحت فرمان آنان قرار داشت ،به
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هیچ وجه با ارزش نظامی فرماندهان تطبیق نمیکرد .عنوان و درجه افسران به تعداد نفرات که
بالفاصله با کلمه تـرکی «باشی» استعمال میشد ،معین و مشخص بود .با این ترتیب فرمانده یک
دسته سوار  1000نفری را «مین باشی» و فرمانده یک گروه  100نفری را «یوز باشی» و مسئول یک
جوخه  10نفری را «اونباشی» مینامیدند(.ورهرام.)132 :1385 ،
اسناد عصر ناصری از قبیل :اختصاص بودجه قشون شامل حقوق اعضا و مستخدمین وزارت
جنگ ،سوخت و روشنایی ،جیره و مواجب و سیورسات و لباس مربوط به سربازان ،مخارج
سربازگیری ،حقوق محلی قشون از جمله سواران جمعی قبیله شیخخزعل(.ساکما ،ش سند،
1315 ،107580/240ق) ،پرداخت مواجب قشون ،سربازگیری ،جبران کسری افواج(،ساکما ،ش
سند7447،1287/295 ،ق) ،پرداخت جیره و مواجب سواره دویرن ،سرقت مردان قبیله شاهسونها
از کدخدای آقاجری ،شرارت برخی طارمیها و ابهریها در رابطه با نیاز مبرم به امنیت و
سربازگیری(ساکما ،ش سند1297 ،7911/295 ،ق) درخواست پرداخت مواجب افواج،
سربازگیری(ساکما ،ش سند1306-7552،1298/295 ،ق) نشانگر اهمیت سربازگیری در این دوره
میباشد .هر قبیله موظف بود تعدادی معین سوار تهیه کند .اینان قادر بودند در حدود  120هزار
نفر از این سواران را که در مقابل امتیازات ارضی و آزادی مرتع خدمت نظام را انجام میدادند،
بسیج کنند .هر رئیس ایل وظیفه داشت هنگام بروز جنگ سهمیه سوار متناسب با تعداد نفرات ایل
را تهیه کند .هر سوار در حین جنگ برای خود و مرکب ،آذوقه دریافت میکرد و جیره مختصری
میگرفت ،که در سال از 5تا  6تومان بیشتر نبود .این مبلغ معموال ًاز مالیات عمومی وصول می شد.
 -2تشکیل گروه چریک« :تقریباً تمام افراد سالم کشور ممکن بود وارد دستههای چریکی شوند.
نیروی چریک در هر ناحیه یا از افراد طوایف کوه نشین و یا از اهالی شهرها و دهات تشکیل
مییافت .نگهداری افراد چریک به عهده ایالت یا شهر یا دهکدهای بود که به وسیله این دستهها
دفاع و حمایت میشد .پس از ورود مربیان اروپایی به ایران ،برای مقابله با روس ها و تحکیم و
تقویت نفوذ دولت مرکزی ،فتحعلی شاه با کمک مربیان اروپایی تغییراتی را در ارتش ایران آغاز
کرد ،از جمله ایجاد یک دسته نیمه نظامی ،که کم و بیش به سبک اروپایی مجهز شده و تعلیم یافته
بودند .مبنای «قشون» ایران در این زمان بر ارکان اساسی زیر تشکیل شده بود:
الف)عده بسیاری سوار چریک که به وسیله ایالت و طوایف جنگاور سرحدی به وجهی فـراهم
میشد که تابع فرمانده یا سرکردههای خود باشند.
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ب)دسته نیمه نظامی پیاده و سواره و توپخانه که کم و بیش به سبک اروپایی مجهز و ملبس
شده و تعلیم یافته بودند و روی هم رفته نیروی دفاعی قلمرو ممالک محروسه را تشکیل میداد.
ج)یک عده نیمه نظامی تفنگچی و شمخالچیها و جزایرچیها .تفنگچیها از نواحی و شهرها
برای حفظ و حراست افراد و مال حدود خودشان تشکیل یافته بود .اینها اسماً نیروی عمدهای
محسوب و فقط در مواقع اضطراری احضار میشدند و با اسلحه کهنه مجهز بودند.
بدین ترتیب استخوان بندی قشون بر سواران ایالتی چون افشار ،شاهسون ،قراچه داغی قرار
داشته است .در سال (1886م ).در جریان شورش ترکمنها ،دولت  13هزار سرباز را به عالوه
سوارانی که از ایالت خراسان تحت فرماندهی خوانین قوچان و بجنورد قرار گرفته بود ،به جنگ
ترکمنها اعزام داشت» (ورهرام.)134: 1385 ،
 -3ایجاد دسته سواران جنگی نامنظم :فرماندهی آنان بر حسب معمول ،خان یا رئیس طایفه یا
یکی از منسوبان آنان بوده است که برخالف گذشته بدون توجه به تعداد نفرات خود ،دارای عنوان
سرتیپ یا سرهنگ بود .این افسران تابع و زیر دست هم ،از قبیل یوزباشی یا پنجه باشی  -سردسته
 100نفر یا  50نفری -و همچنین نایب نیز بودند .افسران تابع مواجبی دریافت نمیداشتند ،ولی
وقتی کـه از اردوگـاه خـود دور و مشغول خـدمت میشدند ،جیره میگرفتند .سواران این دستهها
اونیفورم نداشتند ،اما برای اسب خود توبره و اسـلـحـه دریـافت میداشتند کـه معموالً شـامـل یک
تفنـگ بـومی ،یک قداره و یک طپانچه بـود» (ورهرام.)135 :1385 ،
 -4دسته سواران نیمه منظم :سـواران نیمه منظم سوارانی بودند که بـا تمرینات و تجهیزات و
اسلحه به سبک اروپـایی آمـاده میشدند .از این سواران دو فوج مشهور وجود داشت که عبارت
بودند از:
الف) فوج اصفهان :این فوج به نام فوج ناصری بود ،تحت سرپرستی ظل السطان قرار داشت و
به مناسبت تمایل وی به سیستم نظامی آلمانی ،سربازان این فوج از سبک و تجهیزات نظام پروسی
تقلید میکردند .سربازان  6ماه در سال خدمت میکردند و فقط بابت  6ماه مواجب دریافت می-
داشتند .افسران و نفرات ،اسبشان را خود فراهم میکردند ،اما تجهیزات ،قرارگاه و اسلحه آنها با
خرج دولت تأمین میشد .این فوج دارای یک سرتیپ ،یک سرهنگ ،یک ناظم ،دویاور 4 ،سلطان،
یک آجودان ،یک بیرقدار 8 ،نایب اول 8 ،نایب دوم ،یک پلیس ،یک طبیب ،یک مشرف ،یک معین
نایب 4 ،وکیل باشی 16 ،وکیل اول 16 ،وکیل دوم 8 ،سرجوخه و  625سرباز بوده است.
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ب) فوج قزاق :نخستین هستهی قشون قزاق ،مرکب از  850نفر سوار «مهاجر» ،اولین فوج قزاق
را در سازمان سوار قزاق پدید آورد .دومین فـوج قزاق ،که بـه دنبال فـوج نخست تشکیل شد،
هنـگ «بـومی» نـام گـرفت .کـرزن می نویسد« :من افراد این دو هنگ را در حین رژه و غالباً هم
در خیابانهای تهران دیدم .سرو وضع برازنده و شایستهای داشتند و لباس یراقدار روسی پوشیده
بودند .با کاله بلند پوستی و چرکامی (چرکسی) بلند قهوهای که قسمت میان را با کمربند تنگ
میبستند ،و با جهد و تالشی که از جانب مربیان روسی آنها مبذول میشود ،این دو فوج شاید
بهترین نفرات قزاق ایران باشند» (کرزن.)744 /1 :1362:
به مرور ایام ،عده افراد قزاق افزایش یافت .به همین جهت نیز قزاقخانه در شهرهای تبریز،
اصفهان ،مشهد ،بارفروش و رشت شعبههایی دایر کرد .همراه با گسترش نیرویی که عمالً در
معضالت نظامی کشور نقشی نداشت و تنها عامل اجرای مقاصد روسها در ایران بود و بعد منویات
شاه ،بودجهاش از ایران تأمین میشد.
اهمیت و ضرورت سربازگیری بر اساس اسناد عصر قاجاری
ارتش ایران از قدیمیترین ادوار باستانی ،همیشه از دو دسته سپاهیان ثابت (که داوطلب و همیشه
به خدمت حاضر بودند) و سپاهیان موقت (که فقط به هنگام ضرورت گرد هم میآمدند) تشکیل
میشد؛ چنان که پادشاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی الی زندیه همه وقت سپاهیانی ملتزم رکاب
خود و در مـراکز ساتراپ نشینها نیز نیروهایی داشتهاند و هر زمان جنگی پیش میآمد ،ساتراپهای
هخامنشی و حکام والیات لشکریانی شامل قسمتی از همان سربازان ثابت خود و عدهای هم از
مردان جنگجوی روستاهای قلمرو حکمرانی خویش به رکاب شاه میفرستادند و این گروه اخیر
فقط تـا پایان جنگ در خدمت میماندند و چـون جنگ پایان میافتاد به خانههای خویش باز
میگشتند .موقع خدمت و احضار افواج بینچه وقتی است که دولت در حادثه مبرمی ضرورت وجود
آنان را درک نماید .سایر اوقات به نام مرخصخانه به کارهای رعیتی اشتغال دارند .وقتی هم که
معدودی از آنها لزوماً سرخدمت و زیر اسلحه دعوت و احضار میگردند ،از طرف دولت مرتباً اعشه
و نگهداری تامه نمیشوند .و مثل قشونهای دول خارجه در سربازخانهها منظماً جای نمیگیرند.
سربازخانهها که در ازمنه قدیم ساخته شده و در سنوات اخیر کمتر به تعمیر و مرمت آنها صرف
همت شده است ،اکنون به مثابه آشیانه بوماند و چون بسیار ویرانه هستند ،مزبله دانی هر بلدی
گردیدهاند(.عبقری.)74-85 :1393 ،
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نمونه مصادیقی از اسناد دوره قاجاریه پیرامون اهمیت سربازگیری و مخارج قشون جهت ایجاد
امنیت و رفع خرابیهای زمان حوادث طبیعی و شیوع بیماریهای عمومی مانند :وبا و طاعون و
بروز قحطی و ناامنی بشدت احساس نیاز میشدکه به شرح زیر می باشند :برخی اسناد در خصوص
اوضاع عمومی والیات شامل :مالیاتگیری ،تخفیف ممیزی ،پرداخت تنخواه و مواجب سربازان،
تیولداری ،امور افواج ،مقابله با اشرار ،پرداخت مواجب افواج بزچلو مستقر در کمیجان و عربستان،
رسیدگی به دعوی مالکیت تیول «گاوخانه» ،نارضایتی از اقدام دربار در ارسال «پول سیاه» به
سلطانآباد و درخواست پرداخت «اشرفی» و «پناهآبادی» در کنار «صاحبقران» به عنوان تنخواه مبلغ
ارسالی ،سربازگیری و جبران کسری افواج(،ساکما ،ش سند1296 ،8076/295 ،ق) ،اظهار ناتوانی
مالی محمدحسن سررشته دار فوج ترشیز برای پرداخت مواجب سربازان(،ساکما ،ش
سند1307 ،7851/295 ،ق) ،اصالح تفنگ و ساخت فشنگ آن برای سربازان ،خرید
اسلحه ،صورتهای مربوط به منازل و مسافت عرض راه از کنگاور تا دارالخالفه قشون ،گالیه از
پرداخت نشدن جیره و مواجب فراشان و سربازان ،ارسال دستورالعمل تعیین سرحد بلوچستان برای
وکیلالملک و میرزامعصومخان و گفتگو با سفیر انگلیس در این زمینه ،برقراری نظم و امنیت ،بستن
در ارک توسط توپچیان قراول به خاطر تجمع اعتراضی زنان بابت گرسنگی(،ساکما ،ش
سند1330-1284 ،8151/295 ،ق) ،صورت تعمیرات و برآورد مخارج ابنیه ،وافواج ،گزارش مربوط
به نحوه تقسیم ترکمانها در والیات مختلف ،گزارش در باب اعالم و ارسال جواب کتابچه
دستورالعمل خوی و چهریق و سلماس پیرامون سربازگیری ،گزارش درباره قحطی و خشکسالی و
کمبود غله در تبریز و انجام تمهیداتی در جهت رفع این قحطی در تبریز به کمک افواج ،امور مربوط
به هزینهها و اخراجات وزیر مختار دولت انگلیس به سرحد ایران ،سربازگیری و رسیدگی به مواجب
آنها در آذربایجان ،گزارش امنیت و انتظام و رسیدگی به جیره و مواجب فوج سر دشت ،توصیفی
مختصر در باب اوضاع و آمار جمعیتی قره داغ و افواج ،گزارش درباره آموزش نظامی فوج واقع در
تبریز ،پرداخت مواجب توپچیان ،ارسال توپ جنگی از خوی به اردبیل ،تامین تسلیحات نظامی
افواج افشار اردبیل و افواج مراغه ،امور مربوط به درخواست جهت افزایش مواجب سربازان افواج
اذربایجان(.ساکما ،ش سند1303 ،7437/295 ،ق) ،نوشته نصرتالدوله به احتشامالسلطنه در
خصوص امتناع از سربازگیری از روستای رشیدی چاپلق و عدم وصول مالیات آنجا ،مبایعهنامه بین
محمدحسینخان سردارمقتدر و حاجی حاتم و کتابچه اخبار وقایع غرب ایران در جنگ اول جهانی
پیرامون امور سربازان(،ساکما ،ش سند1340 ،770/998 ،ق)
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گزارش انتظام امور شهر تسعیر غله و حمل آن به تهران ،قیمت قند ،سربازگیری در بناب و مرند،
قتل ،سرقت(.ساکما ،ش سند1281 ،684/296/95 ،ق) ،نوشتجات ظلالسلطان ،اعتضادالدوله،
صدرالدوله و دیگران خطاب به امینالسلطان درخصوص گزارشی از اوضاع اقتصادی و تجاری
اصفهان ،سربازگیری و مالیاتگیری در کرمان و قراء آن ،رسیدگی به امور مالیاتی فارس توسط
بنانالملک ،وجود امنیت در اصفهان ،اعطای امتیازات به مامورین کردستان ،اعزام سربازان کرمانی
برای مأموریت بندر جاش و میناب به سرکردگی حسینخان یاور ،حمایت عزالدوله از سربازان
فراری فوج در جزین(.ساکما ،ش سند1306 ،7719/295 ،ق)
سربازگیری قاجارها پیش از دوره ناصری
سرتیپ گاردان رئیس هیأت نظامی فرانسه که در سال  1222قمری (1807م ).از طرف ناپلئون
بناپارت و به موجب عهدنامهی نظامی فین کن اشتاین به ایران آمده است در گزارشی مبسوط که به
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تاریخ  23شوال

(1222ق 24 ).دسامبر (1807م ).در خصوص اردو کشی به هندو و ارتش ایران

آورده است« :در ایران هر ایلی ملزم است مقدار معینی سوار بدهد»(دو گاردان).65 : 1362،
در آرشیو تاریخی ارتش فرانسه هم گزارش دیگری به تاریخ ( 1246ق1831 /.م ).و مقارن با
سالهای آخر سلطنت فتحعلی شاه موجود است که در آن نیز راجع به طرز سربازگیری در ایران
چنین نوشته شده« :نحوهی سربازگیری در ایران به روش ملوک الطوایفی است ،هر استان و شهرستان،
به استثناء چند شهر ،باید عدهای سوار با اسب بدهد و اگر سربازی فرار کند ،یکی از بستگانش را
به جای او به خدمت سربازی خواهند برد»(.علیبابایی .)193-194 :1386 ،اگر ناحیه یا شهرستانی
که باید تعدادی سرباز بدهد ،به علتی از فرستادن سرباز خودداری میکرد ،برابر قرارداد و صورت
دیوانی بایستی به ازای هر سرباز مبلغی وجه نقد به عنوان «پیشکش» به خزانه شاه و یا ولیعهد
بپردازد تا با آن پول از محل دیگری سرباز فراهم نمایند .در این مورد نامهای از میرزا ابوالقاسم قائم
مقام فراهانی موجود است مبنی بر نحوه سربازگیری« :اعزی آقا احمد ...بهترین شقوق این است که
خودت به قوشخانه بروی حساب ششصد تومان پیشکشی مستمری قوشخانه را برسی .هر چه سوار
فرستادنده اند یکی شش تومان محل است موافق قرارداد میرزا محمدرضا ،اما هر چه سوار آنها
نرسیده است باید نفری شش تومان بدهند ...قرار سال نو قوشخانه هم همین طور خوب است که
یا صد سوار رکابی بدهند یا ششصد تومان پیشکش را.
مدارک و اسناد عصر محمدشاه قاجار نشان میدهد سربازگیری در این دوره علل مختلف امنیتی،
سیاسی و اجتماعی داشته ،مجموعه نوشتجات مختلف از جمله :مکاتبه بهاءالدوله حاکی از ،تسریع
و تدارک در کار قشون و چاپار مشهد ،مکاتبه بهمن میرزا در باب ایجاد سد و بندی در شهر تبریز
برای فراهم آوری کمبود آب در تبریز و تامین هزینههای آن از دیوان وامور سربازان ،گزارشی در
باب شیوه حکومتی نواب شیخالملوک(فرزند فتحعلیشاه قاجار) در تویسرکان و مالیر و خرابی
اراضی و فرار رعایا آن منطقه به سمت همدان و اختالل در کار و زراعت همدان ،گزارشهای در
باب تهیه علوفه اصطبل شاه و طلب کارکنان و سربازان آن ،ارسال گلوله توپ و تجهیزات به تربت
به همراه قشون پیاده قرایی و خبر گرفتن قلعه کوهویه بوسیله افاغنه ،امکان اغتشاش همه طوایف
ترکمن ،آماده کردن وسربازگیری و چند فوج قشون(مراغهای ،قرداغی و خویی) برای اعزام به
خراسان با وجود نگفتن جیره و مواجب و در مضایقه بودن نیروها و درخواست فرستادن دستورالعمل
با وضع موجود ،گزارشی به قائم مقام از امور سربازگیری و ساخت و راهاندازی چندین قنات و
کاشت درخت در اراضی و باغ ،درخواست از قائم مقام در باب سروسامان دادن به مالیات مراغه و
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سپردن این کار به شخص مورد نظر وی ،فهرست عرایض معمار باشی و هزینههای مورد نیاز در
ساخت قورخانه والیات ،گزارشی در باب سربازگیری در بین رعایا(.ساکما1،ش سند،8033/295 ،
1251-1250ق) همچنین فهرست فرامین محمدشاه درموردپرداخت مواجب ،انعام و سرشماری
سربازان قراداغ و قراچورلو و تخفیف در سربازگیری از طایفه قراچورلو(ساکما ،ش سند،438/295 ،
1255 -1252ق) حاکی از اهمیت این مسئله میباشد.
نظام سربازگیری در سیستم پیاده نظام و سواره نظام با یکدیگر متفاوت بود .نظام سربازگیری
در بخش پیاده نظام «بنیچه» نام داشت .بر این اساس ،هر روستا یا طایفه متعّهد بود که متناسب با
برآورد درآمد خود ،سربازان مورد نیاز پیاده نظام را تأمین کند (فرهنگ معین ،مدخل «بنیچه») .این
قانون در سراسر ایران اعمال می شد ولی اراضی سلطنتی و مناطقی که در آنجا مالیات بر زمین وضع
نشده بود؛ به طور عمده از دادن سرباز معاف بودند.
«سربازانی که مطابق نظام بنیچه مشمول به شمار میرفتند و نامشان برای خدمت نظام ثبت
میشد جیره خانوادگی ساالنه موسوم به «خانواره» دریافت میکردند که به طور غیر مستقیم توسط
روستائیان ،یعنی در واقع از طریق مالیاتهای ارضی که به دولت می پرداختند ،تأمین میشد.
سربازانی که درحین خدمت متوفی و یا فرار می نمودند ،اهالی روستای آنها میبایست شخص
دیگری را جایگزین وی مینمودند» (طوسی.)89 :1369 ،
«در عصر قاجار عالوه بر سربازان و نظامیان رسمی دولت ،بیشتر قشون دولتی متشکل از
سربازان ایالت و طوایف بزرگ بود .سران ایل به نسبت جمعیت ایل خود و کدخدایان روستاها به
نسبت آسیابهای قلمرو شان نیرو به دولت تحویل می دادند» (افشار.)184 :1382 ،
با این اسناد و مدارک و امارات معلوم میشود ،تا این زمان که سربازگیری در ارتش ایران به دو
طریق داوطلب و اجباری صورت میگرفته است ،ولی از جزییات مقررات مربوط به خدمت اجباری
و این که شرایط و مدت خدمت و مراحل چگونه بوده آگاهی کافی وجود ندارد .همین قدر می
دانیم برای این که سربازان مزبور با رغبت بیشتر و رضایت خاطر ،به خدمت سـربازی درآیند ،از
مـالیات ساالنهی ارضی و احشام خود معـاف میشدند و مبلغ این مالیات در حدود پانزده تومان
آن روز بوده است .و به عالوه به هر سرباز جهت تأمین معاش خانواده در دهی که اهل آنجا بود،
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مقداری زمین جهت کشت و زرع می دادند و حاصل آن زمین به او تعلق داشت(.علیبابایی:1386 ،
.)193-194
غارتگری افواج و تنگناهای سربازگیری در عصر ناصری
یکی از چالشها و مشکالت سربازان در این دوره به دالیل قحطی و گسترش بیماریهای انسانی
چون :وبا و طاعون و آفات گیاهی« ،دزدی و غارتگری سربازان» از مال واموال مردم و اتباع خارجی
بوده براساس گزارشات خفیه نویسان انگلیسی در شیراز در عصر ناصری حدود  19سرقت سربازان
و  29درگیری و نزاع افواج با مردم گزارش شده که چند نمونه آن آورده میشود« :دیگر آنکه چند
پارچه از اموالى که در دو ماه قبل شبانه از خانه حاجى میرزا حسن تاجر سرقت شده بود ،از دست
سربازى از فوج محمد آقاى سرتیپ گرفته بودند و به عنوان برگه به حضور جناب مستطاب اجل
فرمانفرما رسانیدند .جناب معظم الیه سخت به سرباز گرفتند که این اموال را از کجا آورده
است»(.وقایع اتفاقیه )49 :1363 ،دیگر آنکه چند شب بود که هر شب دزدى در شهر میشد ،بعضى
خانهها را میبریدند و سارق پیدا نمیشد دو شب قبل دو نفر از آنها را بیگلربیگى گرفت ،از سربازان
فوج خلج بودند(،همان )137:دیگر آنکه این اوقات در شهر شیراز ،...صاحبخانه بیدار مىشود تعاقب
دزدان مىکند ،از خانه که بیرون مىروند دزدان صاحبخانه را گرفته یک دو کوچه همراه خود مىبرند
بعد او را رها مىنمایند .او هم از ترس خود برمىگردد .دزدان مىروند .از قراریکه مىگویند دزدان
از سربازهاى فوج خلجى که تازه آمده بودهاند(.همان )175 :دیگر آنکه در چند روز قبل سربازى از
فوج سیالخورى به خانه یکى از اهل شهر میرود دزدى ،صاحبخانه آن سرباز را میگیرد که بیاورد
خدمت حکومت(....همان )236 :دیگر آنکه دزدى تازه گرفتهاند که یک دست او در هنگام نواب
واال معتمد الدوله بریده شده بود .مبالغ کلى از او بروز شده و اغلب خانههاییکه درین دو سه ماه
سرقت شده بود از دزد دست بریده ابراز شده چند نفر سرباز هم که همدست مشارالیه بوده با اسم
و رسم نشان داده است(.همان )259 :دیگر آنکه چند شب استمرارا از سربازهاى فوج کمره مىرفتند
در زمینهاى ده بزرگى علف مىدزدیدند(.همان )289 :دیگر آنکه دزد چادر عالیجاه جفریز صاحب
ناظم سیم تلگراف که پشت باغ گلشن قوام الملک در چادر مشار الیه سرقت کردند پیدا شده ،چهار
نفر از سربازان کمرهاى که سرکرده آنها نصراهلل خان میرپنجه است بودهاند .آنها را گرفتهاند»(.همان:
 11 ،447شعبان  1311مطابق  18فبرورى 1894م)
در خصوص عدم پرداخت مواجب سربازان و گرفتاری معیشتی در زندگیشان چنین آمده« :حقوق
خدمت مرتباً پرداخت نمی شود و نسیه است و آن هم بدون ترتیب ،چنانچه سالی یک مرتبه یا هر
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چند ماه یک مرتبه ،یکی دو ماه از حقوق را و یا کلیهی مواجب عقب مانده را پس از مدتها التماس
و عاقبت به فشار و مشاجره یک جا می پردازند و این کار از مسائل عادی به شمار میرود و اغلب
برای وصول حقوق دیوانی ،کار افواج با وزارت جنگ و از طرفی وزارت جنگ با مالیه و خزانهی
مملکت به کشمکش منجر میشود و بسا دیده شده است که حتی در منازل شخصی وزرا و یا در
مرکز توپخانه و یا سر طویلهی اشخاص صاحب نفوذ یا در تلگرافخانههای والیات به بست و
تحصن می روند و بسیاری از موارد بوده است که دسته جمعی به صورت آشوبگران و بلوائیان یا
علی کشان به راه افتادهاند و با افتضاح و جبراً حقوق عقب افتاده را وصول کردهاند(».عبقری:1393 ،
.)74-85
باری از دیگر پیامدهای مصیبتبار معیشت سربازان به ویژه در عصر ناصری کمبود نان بوده ،در
طی هفتاد و دو دفعه قحطی در عصر ناصری ،چهل و هفت بار بلوای نان رخ داد(رحمانیان و
میرکیایی :1392 ،ش .)69 :2 ،نان خوراک اصلی افواج و سربازان بود و گرانی نان ،گرسنگی و
ترس و دلهره بخش وسیعی از این قشر و همچنین جامعه را در پیداشت .در چنین وضعیتی مردم
بهسرعت به افزایش قیمتها واکنش نشان میدادند و چون نهاد ارتباطی میان مردم و حکومت
وجود نداشت ،تنها راه حل مشکالت نان را در اعتراض و بلوا میدانستند .به عبارتی یکی از
مهمترین بسترها و نمودهای ناامنی و غارتگری سربازان وافواج در عصر ناصری «فقر نان» در اثر
تداوم قحطیها و شیوع آفات گیاهی بوده و منجر به گرانی و بحرانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی
گشته شده بود .کمبود غله و نان در این دوره با بسامدهایی چون :مرگ و میر جمعی ،کاهش منابع
انسانی دراثر مهاجرت ،درخواست مردم از روس و انگلیس برای اشغال ایران در اثر گرسنگی شدید،
رکود اقتصادی ،ناامنی راهها و احتکار گندم مواجه شده و این امر زمینه را برای فرصتطلبی
مستشاران انگلیسی و روسی در امور داخلی ایران مهیا مینمود(رحمانیان و میرکیایی :1396 ،ش
.)33
در قحطی سال  1288گویا برای اولین بار به واردکردن آرد روسی پرداختند؛ اما در خشکسالی
چند سال پس از آن برنج شمال را جایگزین گندم ساختند و به جای نانوائیها ،در محلههای تهران
دکانهای دمپختک دائر شد ،از این رو این پیشامد را «قحطی دمپختکی» نام نهادند .کمبود شدید
غله عواقب شومی داشت« .کسانی که نان نداشتند سگ و گربه و موش و مردار هم میخوردند ،و
حتی کسانی بودند که با کود و علف سدّ جوع میکردند»(محمدتقی بیک ارباب .)60 :1353 ،این

153

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ.سال سیزدهم .شماره پنجاه ویک/زمستان 1397
وضع چنانکه انصاری در «قحطی آدمخواری در  »1288مینویسد ،در موارد زیاد به خوردن گوشت
انسان انجامید(جابری انصاری.)50 :1321،
باری براساس اسناد عصر ناصری در خصوص بحرانهای اجتماعی ونزاع افواج در زمان
قحطی ،مولفههایی از قبیل :گرانی ارزاق و غله درآذربایجان(،ساکما 2،ش-1298 ،7843/295 ،
1303ق) ،خشکسالی و قحطی ،نابسامانی درکشاورزی ،اختالفات مالی و ملکی ،اوضاع نامناسب
ایالت و عشایر ،نامناسب بودنراهها ،پلها و امور آشفته ایاالت و والیات ممالک محروسه(همان،
ش 1264-1277 ،7496/295 ،ق) ،وقوع قحطی در یزد ،گرانی مواد غذایی ،ناامنی ،نظارت شدید
بر خریدوفروش گندم توسط دربارقجری،قتل وکشتار درخراسان توسط افغانان(همان ،ش،
1291-1306 ،7779/295ق) ،گرانیاجناس ،شلوغی خبازیها در تهران،گرانی وکمبود نان(همان،
ش1282 ،6036/295 ،ق) ،نابودی محصوالت کشاورزی بر اثر شیوع بیماریهای«سرخی ،زردی و
سن در گندم»(وقایع اتفاقیه ،)332 -264 :1363،خرابی کشاورزی به علت آفتزدگی و سرمازدگی
درختان و محصوالت کشاورزی و کمبود علوفه و مرگ و میر حیوانات اهلی(ساکما ،ش،
1312 ،82863/240ق) نمونهها و مصادیقی از اسناد و گزارشات پیرامون بسترهای ناامنی ناشی از
آفات کشاورزی و سایر حوادث طبیعی با غارتگری سربازان و افواج در این دوره بود .دربار قاجار
و حکام محلی نسبت به این ناامنیها ،بالیا و مرگ و میر عامه اقدامات خاصی انجام نمیدادند.
یکی از اشکاالت بسیار اساسی در مسئله سربازگیری وجود تنگناها و موانع قومی ،قبیلهای و اقتصادی
بوده است ،بدین دلیل رؤسای افواج در جذب سربازان دچار مشکل شده با توجه به اینکه آگاهی
علمی در زمینه فنون نظامی نداشتند و صرفاً برحسب رابطه به این منصب انتخاب میشدند در بخش
احضار سربازان به علت اعمال نفوذ خوانین و ارتشا بیشتر ،کسانی مجبور بودند به خدمت بروند
که از گروه کم بضاعت و فقیر بودند« :در احضار و تنظیم سرباز بینچه ،بسی وقایع فاسد ،مدار اعمال
رؤسای مربوطه گردیده که رفته رفته از رسوم متداولهی مملکت محسوب شده است و اکنون هم
محض فقدان قوانین مجازات ،از رعایت آن نمیتوان صرف نظر نمود .چنانچه هنگام احضار یک
فوج معین ،اغلب دیده شده است که مالکین ،محض صرفهی خویش و نجات از قید بعضی عوارض،
به جای آن که اشخاص واجد شرایط را که از صحت اخالق و سالمت برخوردارند و پادار نامیده
میشوند ،با قید ضمانت به سربازی بفرستند ،اشخاصی بیبضاعت و مساکین محیل یا غیره را ولو
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دارای علل مزاجی یا فاسد االخالق باشند که این قبیل اشخاص« ،بی پا» شمرده میشوند با مختصر
مبلغی اجیر مینمایند؛ حتی بدون قید ضمانت ،عوض سرباز برای حرب ،افراد دفتری را به خدمت
نظامی میفرستند .اگر چه قبول یا ردّ آنها بسته به میل صاحب منصبان و رؤسای افواج است؛ ولی
اغلب در مقابل دریافت مختصر حق السکوتی ،هر کسی را که فرستاده شود ،میپذیرند ،یا اینکه اگر
تصادفاً اشخاص واجد شرایط و معتبری از محل معرفی شده باشند ،با اخذ مختصر وجهی به نام
تعارفی آنان را از خدمت معاف و مرخص میکنند و به میل و اختیار خود دیگری را برقرار و از
سان می گذرانند(.عبقری)76 :1393 ،
بنابراین براساس اسنادی از قبیل :حکم اعتضادالسطنه مبنی بر سربازگیری از قراء شبستر جهت
تکمیل فوج دوم خاصه(ساکما ،ش سند1311 ،918/296/95 ،ق) ،شکایت از سربازگیری از رعایا
توسط صاحبمنصبان(،ساکما ،ش سند 1291 ،7809/295ق) ،تعیین تکلیف سربازان فراری
جماعت خلج و لزوم برخورد با خوانین آنها ،حمل گلوله به دارالخالفه ،بنیچهبندی سربازان فوج
خوی ،ممانعت کدخدیان درگهان از دستگیری سربازان فراری درگهانی ،منع مطالبه سرباز اجباری
از دهات آقاجان آقا ،سربازگیری از روستای خنجرخان دیزج ،اختصاص مالیات ساوه به مواجب
فراشهای سرکاری ،جمعآوری سرباز از خزل ،فروش قریه هفتوان ،تعهدنامه کدخدایان نهاوند
برای سربازگیری(ساکما ،ش سند1240 ،1245/232 ،ق الی 1311ق دارای  630برگ سند)،
سربازگیری و پرداخت مواجب قشون مازندران(،ساکما ،ش سند1304 ،7720/295 ،ق) نشان دهنده
ناتوانی دربار قاجار در امر سربازگیری بود.
از دیگر اشکاالت سربازگیری توانایی کم رئیس افواج در امور نظامی بوده که این نوع مناصب را
به دلیل موروثی بودن و بدون اینکه کاردانی و شایستگی مد نظر باشد کسب مینمودند :رؤسای
افواج و کلیه صاحب منصبان قشون بنیچه بنابر قواعدی که از قدیم به عنوان اصول اتخاذ شده است،
از متنفذین محل انتخاب میشوند و بنابراین از آموختن علوم و فنون نظام معاف و بیبهره اند؛ حتی
اغلب بیسوادند .حین تشکیل افواج و دسته جات قشون ،اشخاص متنفذی که از ملک و محل همان
افواج بودهاند ،به واسطه داشتن القاب و مناصب و نفوذ محلی و تموّل سرشار ،رئیس و اداره کننده
فوجها شدهاند .معموالً این مقامات نسل به نسل به ارث رسیده است و یا در صورت فقدان یک
ارباب منصب و نبودن وارث معین به ناچار مقام مذکور عنداالقتضا به طالب متنفذ دیگری انتقال
یافته است(.عبقری .)74-85 :1393 ،تا قبل از تشکیل قشون متحد در ایران نحوهی سربازگیری
دارای قانون خاصی نبود و دربار قاجار با تنگناهای متعددی مواجه بوده است« :امروزه برای
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سربازگیری در ایران هیچ قانون صحیح مدون وجود ندارد و اساساً بر پایه و بنیاد مندرس غیر محکم
و غیر عادالنه بینچه بنا نهاده شده ،سایر نقاطی که برای آنها بنیچه بندی شده است ،به ترتیبی که آن
وقتها از روی بنه گاو یا تقسیم مالیات یا قابلیت محل از حیث تحول و کثرت جمعیت و یا با
نظریات دیگر صورت بندی و طومار نویسی گردیده است ...در این مورد رعایا و مالکین محلی فوج
مجبورند که موقع احضار فوج محلی ،مطابق صورت بینچه ،افراد پادار (ثابت و برقرار) را حاضر
نمایند و به مأمورین قشون گیری تحویل دهند(».عبقری.)74-75 :1393 ،

سربازگیری در دوره ناصرالدین شاه
هنگامی که ناصرالدین شاه به سلطنت رسید میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم او (از  1264تا
1268ق ).بنا بر احتیاج آنان مجموع این مقررات را با اصالحات و اضافات و تغییر و تبدیل تحت
عنوان «قانون بنیچه» ،به طور رسمی به مرحله اجرا گذاشت .دلیل این تحول این بود که با اجرای
روش سابق همه وقت سپاهیانی که در رکـاب پادشاهان و امـرای محلی و حکمرانان حـاضـر
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میشدند و می توانستند به حفظ امنیت و آرامش کشور اقدام کنند .اما نباید از نظر دور داشت که
نگهداری سپاهیانی به طور دایم (پارکابی) و داوطلب ،خود هزینه هنگفتی را به خزانه دولت تحمیل
میکرد و از طرفی فعالیت نظامی که التزمه ترقی و جنبش و تحرک یک ارتش زنده و آزموده است
بر اثر مرور زمان و پیکارهای متواتر و تن آسایی سربازان در زمان صلح از ایشان سلب و زایل می
شد و در موقع جنگ نتیجه مطلوب به دست نمیآمد.
امیرکبیر که می دانست عظمت و سیادت یک کشور بسته به وجود ارتش نیرومند و فعال آن
است و این گونه سربازگیری با نظام جدید هماهنگ و برای اعتالی کشور ایران کافی نیست ،دست
به اصالح نظام لشگری زد و روش سربازگیری را تغییر داد و اساس آن را بر «بنیچه» گذاشت که
مبنای آن منسوخ کردن داوطلب و استخدام سربازان موقتی به طور اجباری بود.
بنیچه در لغت ظاهراً از کلمه «بن» به معنی اصل و ریشه مشتق شده ،اما بهتر آن است که آن را
مأخوذ از کلمه «بنه» به معنی «جفت» بدانیم که واحد تقسیم و مالیاتی در دهات میباشد زیرا بند یا
جفت اصطالحی است کشاورزی و به مقدار زمینی اطالق میشود که با یک جفت گاو میتوان آن
را شخم زد و کاشت و چون تقسیم بندی در دهات بر مبنای جفت گاو و زمین (بنه) بوده است و
از طرفی که بر آب و خاک آن ده مبتنی بوده(فرهنگ معین ،مدخل «بنیچه») بنیچه میگفتند .مبنای
سربازگیری را نیز برای آن که قاعده ثابتتر و معلومتری داشته باشد بر همان بنه بندی و یا بنیچه
گذاردند(.عربی)14 :1390 ،
بدین ترتیب مقرر شد که هر ده به تناسب و تعداد بنه و جفت دایـر خود که بر همان اسـاس
مـالیات میپرداخت ،تعدادی هم سرباز بدهد و در این مورد قاعده بر این جاری گردید که از هر
ده نفر اهل ده ،یکی به خدمت سربازی برود.از متن قانون بنیچهای که میرزا تقی خان امیر کبیر تنظیم
و جاری نمود ،تنها خالصهای از مفاد آن که برخی نویسندگان برحسب استنباط و ذوق خود ذکر و
نقل کرده اند و در پارهای از موارد با یکدیگر اختالف دارند ،در دست است(.همان)14 :
به موجب برخی از نوشتهها ،برحسب قانون بنیچهی امیرکبیر« ،برای مملکت سی هزار نفر قشون
حاضرالسالح و شصت هزار نفر ذخیره» در نظر گرفته شده بود و «این عده از میان رعیت به ترتیب
سرشماری» گرفته میشد یعنی از هر ده نفر یک نفر به خدمت سربازی میرفت و قرار بر این بود
که سربازان حتی المقدور از میان رعایای «پادار» یعنی آنها که صاحب ملک و حشم هستند ،انتخاب
شوند و اگر رعیتی که برای خدمت سربازی تعیین میشد ،پادار نبود ،آن چند نفر دیگر «باید صد
تومان به طور سرشکن جمع آوری نموده و برای خرید ملک و باغ و حشم و یا به اصطالح برای
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تهیه «عالقه» به او بدهند و این ملک و عالقه در مدتی که صاحب آن ،سرباز دولت شمرده میشد،
در رهن دولت میماند» .و صاحب آن نه تنها حق استفاده از منافع آن را داشت ولی پس از خاتمهی
دورهی خدمت سربازی آن ملک و عالقه به ملکیت طلق او در میآمد و به عالوه دولت ساالنه شش
تومان حقوق محلی که منظور از آن پول تو جیبی خانواده سرباز بود و ماهانه هم  7قران و نیم
حقوق خدمت به سرباز ان می پرداخت و هنگام احضار به خدمت نیز افراد گروه او یعنی نه نفر
دیگر کـه سرباز نشده بودند ،یک خـروار گندم به نام «خـانواری» به عیال و اطفال او میدادند»
سرباز در مدت خدمت از پرداخت مالیات «سرانه» معاف بود و نیز یک نفر از اهالی ده خود او به
نـام «همپا» معین میشد که در غیاب وی به امور رعیتی مربوط به او رسیدی کند .و این شخص
هم از تأدیه مالیات سرانه معاف بود(.باوند)154 :1394 ،
از مدت خدمت سربازی و دورههای تحت السالح و ذخیره ،در قانون بنیچه ،آگاهی کاملی در
دست نیست و هر یک از نویسندگان دوره آن را به نحوی متفاوت نوشتهاند« :سربازانی که بر اساس
قانون بنیچه به خدمت احضار میشدند ،شش ماه خدمت میکردند و شش ماه به مرخصی می-
رفتند»(مستوفی )69/1 -70 :1371 ،از مندرجات مجموعه رسمی که نخستین مجموعه مدون از
مقررات نظامی در ارتش ایران است و به تاریخ شوال (1277ق ).در تهران به چاپ رسیده ،بر میآید
تا قبل از این تاریخ یعنی تا حدود سال (1277ق ).برای خدمت سربازی زمان و مدتی مشخص و
معین نبوده و سربازان نمیدانستند تا چند سال باید خدمت کنند« :چون در این دولت از اول که
بنای گرفتن قشون نظامی شده است برای خدمت قشون زمان و مدتی قرار ندادهاند و از این است
که با همه صدق و ارادتی که ملت در خدمت دولت دارند نوکری دولت را برای حفظ ثغور اسالم
واجب شرعی میشمارند؛ از نوکری سربازی خالی از کراهت نیست چرا که نمیدانند تا چند سال
باید خدمت کنند» .از این تاریخ به بعد است که برای خدمت سربازی مدت مصرحی معین شده
است.
«محض مالحظه رفاه و آسایش مردم ،علی العجاله قرار مدت خدمت سرباز ،ده سال تمام خواهد
بود اعم از این که مأمور به جایی شود یا متوقف والیت خود باشد و پس از انقضای ده سال ،از
نوکری معاف خواهد بود و عوض آن ،جدید گرفته می شود مگر کسی که خود داوطلب خدمت
شود ،البته قبول خواهد شد و امتیاز مواجبی داده میشود .اگر برای دولت قشونی الزم شود حق
خواهد داشت که شش سال دیگر هم همان نوکری که مدت خدمتش منقضی شده است به نوکری
وادار و پس از شش سال به کلی معاف خواهد بود»(علیبابایی .)199 :1386 ،نکته دیگری که از
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مندرجات این قانون استنباط میشود ،این است که مدت ده سالی که در این تاریخ برای خدمت
سربازی معین کرده بوده اند ،مبتنی برقراری قطعی نبوده زیرا میبینیم که با قید کلمه «علی العجاله»
دست اولیای امور را برای تغییر مدت باز گذاردهاند.
عناصر تشکیل دهنده ارتش ایران در اواخر دوره ناصرالدین شاه ( 1313ق:).
«-1قشون طرح اتریشی» شامل دو هنگ پیاده ،یک هنگ پیاده سبک اسلحه موسوم به فوج
مخبران ،یک هنگ مهندسی و یک هنگ توپخانهی ته پر.
«-2سواره قزاق» شامل سه هنگ سوار به طرز قزاقهای روسی و یک آتش بار توپخانه.
«-3قشون متحرک» و یا نیروی «تحت السالح» شامل  10تومان و جمعاً  80هنگ پیاده و سوار.
«-4قشون متوقف» با سربازان ذخیره شامل  101هنگ سوار و  27فوج پیاده.
یکی از مشکالت اساسی در این دوره نبود آمار دقیق از تعداد سربازن در ارتش و قشون است.
سرهنگ احتسابیان نیز در مقاله ای زیر عنوان «سرباز گیری به طرز بنیچه» افراد تعداد ارتش ایران
را در این سالها  97229نفر نوشته و حتی تعداد سوار و پیاده و توپچی که از هر ناحیه و محل
میگرفتهاند»(علیبابایی .)203-204 :1386 ،از این پس تا سال ( 1329ق ).که سازمان نظامی دیگری
به نام ژاندارمری تشکیل گردید و افراد آن را از داوطلبان انتخاب می کردند باز هم از وضع
سربازگیری در ایران آگاهی چندانی وجود ندارد.
مقارن این احوال ،قشون «طرح اتریشی» منحل شد و «بریگاد قزاق» هم تا استعداد یک
«دیویزیون» توسعه یافته بود و افراد خود را هم چنان از افراد داوطلب انتخاب می کرد تا اینکه در
 23ذیحجه (1333ق ).مطابق با نهم آبان سال( )1294خورشیدی ،قانونی به نام «قانون سربازگیری»
شامل  18ماده به تصویب دوره سوم مجلس شورای ملی رسید و به موجب ماده اول آن «اساس
قشون گیری دولت ایران به طرز بنیچه(خدمت اجباری خصوصی) گذارده شد(.باوند)117 :1394 ،
نحوه سربازگیری از این پس تا سال(1300ش ).که ارتش نوین ایران به دست رضاخان تشکیل شد
بر همین اساس بود.
در عصر قاجاریه پس از مدرسه دارالفنون آموزشگاههای متعددی در ایران دایر شد که به نام برخی
از آنان اکتفا خواهد شد :مدرسه نظام کامران میرزا ،مدرسه مشیرالدوله ،مدرسه صاحب منصبان
ژاندارمری ،مدرسه بیطاری ،مدرسه نظام وزارت جنگ ،دانشکده افسری .میرزا تقی خان امیرکبیر
صدراعظم معروف ایران در اوایل دوران ناصرالدین شاه قاجار به فکر افتاد تا در ایران یک آموزشگاه
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عالی نظامی تأسیس کرده و احتیاجات ارتش ایران را از حیث افسران مطلع در امور نظامی مرتفع
سازد(.مخبر ،1340 ،ش 3و عربی ،1390 ،ش)14
نتیجهگیری
تفکر سربازگیری به حدود  400سال پیش از میالد مسیح برمیگردد ،البته به خاطر موقعیت
سیاسی و اجتماعی آن زمان جذب افراد برای خدمت به کشور به شکل قانونمند به مرحله عمل در
نیامد و محدود به همان اصول ابتدایی یعنی استخدام افراد مزدور و داوطلب شد .سربازگیری در
ایران که در طول تاریخ نامهای مختلفی نظیر محافظ ،گارد جاویدان ،یاران فناناپذیر ،قزلباش،
قوایمحلی ،تفنگچیلر ،قوللر ،نسقچیلر ،سپاهیانایالت ،قوای والیتی داشته تاریخچهای طوالنی
دارد که ذکر تمام آن از حوصله این گزارش خارج است .اما طبق گزارش سایت پلیس ،سربازگیری
برمبنای «بنیچه» که چندان قدمتی هم ندارد ،ضروری بود .لغت بنیچه از کلمه «بن» به معنی اصل و
ریشه مشتق شده اما بهتر آن است که آن را ماخوذ از کلمه «بنه» به معنی جفـت بدانیـم که واحد
تفسیم مالیات در روستاست ،چرا که بنه یا جفت که اصطالحی کشاورزیست به مقدار زمینی اطالق
میشود که با یک جفت گاو میتواند آن را شخم بزند و چون تقسیمبندی در روستا بر مبنای جفت
گاو و زمین بود ،میزان این نوع مالیات را نیز بر آن استوار میکردند و برای اینکه مبنای سربازگیری
قاعده ثابت و مشخصی داشته باشد از این رویه استفاده شد و به این ترتیب مقـرر شـد هـر دو بـه
تناسب و تعداد بنه و جفت دایر خود که بر همان اساس مالیات میپرداخت تعدادی هم سرباز بدهد
و در این مورد تعیین شد که از هر  10نفر اهل روستا یک تن به خدمت سربازی برود .علت هم
این بود که در آن هنگام جمعیت ایران در حدود  10میلیون نفر بـود کــه از این عده پنج میلیون را
زن و از پنج میلیون نفر باقیمانده نیز حدود سه میلیون نفر را کودکان و اعیان و اشراف و طبقه
علمــا و روحانیــون تشکیل میدادند .در آن زمان حدود یک میلیون مرد شرایط خدمت سربازی
را داشتند و چون احتیاج کشور در حدود 100هزار نفر بود مقرر شد که از هر  10هزار نفر مرد
واجد شرایط خدمت فقط یک نفر که جوانتر ،عالقمندتر بود به نام سربــاز انتــخاب و به خدمت
سربازی اعزام شود .همچنین در قوانین آن زمان مقرر شده بود که سرباز خود دارای ملک و حشم
باشد و در غیر این صورت آن  9نفری که به سربازی نمیرفتند باید مـبلغ  100تومان به طور
سرشکن جمعآوری کرده و برای خرید ملک ،باغ ،حشم ،ایجاد عالقه و انگیزه به سرباز تعیین شده
می دادند که البته ملک و دارایی خریداری شده تا خاتمه خدمت در رهن دولت باقی میماند تا با
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آن از فرار سرباز جلوگیری شود و همچنین در صورت واردشدن زیان به اسلحه و دیگر اموال دولتی
وثیقهای در دست دولت باقی باشد تا آن خسارت را جبران کند! در این دوره خدمت سربازی با
پول قابل معاوضه نبود و اگر سربازی حاضر و مایل به خدمت نبود میتوانست شخص دیگری را
با پرداخت مبلغی برگـزیـند و ایـن مبلغ بستگی به رضایت دو طرف و طمع شخصی داشت که به
خدمت میرفت.
اسناد
-

آستان قدس رضوی ،مجموعه اسناد سربازگیری.

-

ساکما(سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) ،مجموعه اسناد سربازگیری.

منابع
-1کتاب
-

آدمیت ،فریدون( ،)1389امیرکبیر و ایران ،خوارزمی :تهران.

-

افشار ،حسن علیخان( ،)1382سفرنامه لرستان و خوزستان ،تصحیح و پژوهش
حمیدرضا دالوند ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

-

باوند سوادکوهی ،احمد( ،)1394سوادکوه میراث دار تبار کهن ،تهران :رسانش نوین.

-

بیات ،کاوه(« ،)1373اسناد جنگ جهانی اول در جنوب ایران»  -مرحله اول1334 :ق/
1915-1916/م (بوشهر :مرکز بوشهر شناسی؛ قم :موسسه فرهنگی همسایه.)1377 ،

-

تکمیل همایون ،ناصر( ،)1376تحوالت قشون در تاریخ معاصر ایران ،تهران :دفتر
پژوهشهای فرهنگی.

-

جابری انصاری( ،)1321تاریخ اصفهان و ری ،تهران :بی جا.

-

خورموجی ،محمدجعفر( ،)1334حقایق االخبار ناصری ،به کوشش خدیو جم ،تهران:
زوار.

-

ژوبر ،پ .ام( ،)1347مسافرت به ارمنستان و ایران .ترجمه محمود مصاحب .تبریز
کتابفروشی چهر.

-

شمیم ،علی اصغر( ،)1342ایران در دورهی سلطنت قاجار ،تهران :ابن سینا.

-

عبقری ،ناهید( :)1393ناگفتههای مشروطیت خاطرات ساالر معتضد از اردوی شرق،
تهران :بانگ نی.
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-

علیبابایی ،غالمرضا( ،)1386تاریخ ارتش ایران از هخامنشی تا عصر پهلوی ،تهران:
نشر آشیان.

-

طوسی ،ر(« ،)1369ارتش ایران 1286-1259هـ.ش1907-1880 .م ،».ترجمه حسینعلی
نوذری ،تهران :تاریخ معاصر ایران.

-

فالندن ،اوژن( ،)1356سفرنامه اوژن قالندن به ایران ،برگردان حسین نورصادقی ،تهران:
اشراقی.

-

کرزن ،جرج( ،)1362ایران و قضیه ایران ،ترجمه غالمعلی وحید مازندرانی .تهران:
علمی فرهنگی.

-

کلمنت مارکام( ،)1364تاریخ ایران در دوره قاجاریه ،ترجمه میرزا رحیم فرزانه ،به
کوشش ایرج افشار ،تهران :آسمان.

-

گرانت واتسن ،رابرت ،)2536(،تاریخ ایران دوره قاجاریه ،ترجمه ع .وحید مازندرانی،
تهران :سخن.

-

محمدتقی بیک ارباب( ،)1353تاریخ داراالیمان قم ،تهران :فرهنگ.

-

مستوفی ،عبداهلل( ،)1371شرح زندگانى من ،تهران :نشر زوار.

-

ورهرام ،غالمرضا( ،)1385نظام سیاسی و سازمانهای اجتماعی ایران در عصر قاجار،
تهران :معین.

-

ویلسن ،آرنولد تالبوت( ،)1363سفرنامه ویلسن یا تاریخ سیاسی و اقتصادی جنوب غربی
ایران ،ترجمه حسین سعادت نوری ،تهران :وحید.

-2روزنامه
-

وقایع اتفاقیه( ،)1363گزارش های خفیه نویسان انگلیس در والیات جنوبی ایران از
سال1292تا1322قمری ،به کوشش سعید جرجانی ،تهران :نوین.

-3مجله(مقاالت)
-

رحمانیان ،داریوش و میرکیایی ،مهدی ،)1392( ،تاثیر بلواهای نان بر روابط حکومت و
مردم در عصر ناصری ،مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی ،پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی ،سال سوم ،شمارة دوم ،پاییز و زمستان .1392
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رحمانیان ،داریوش و مهدی میرکیایی( ،)1396تأثیر گرانی و قحطی نان بر روابط
خارجی ایران در عصر ناصری ،فصلنامه پژوهشهای تاریخی ،معاونت پژوهش و فناوری
دانشگاه اصفهان ،سال  ،53دوره جدید ،سال نهم ،بهار.1396

-

عربی ،عباس( ،)1390نوسازی قشون ایران در دوره پهلوی اول ،پیام بهارستان ،ش .14

-

فرهمند ،جالل(« ،)1384قشون دولت علیه ایران» فصلنامه تاریخ ایران ،س ،3ش.9

-

کاتوزیان ،محمد علی(« ،)1376دو حکومت خودکامه :نظریهای تطبیقی درباره دولت،
سیاست و  -جامعه ایرانی» ماهنامه اطالعات سیاسی -اقتصادی ،ش  9و  ،10خرداد و
تیر.76

-

مخبر ،همایون( ،)1340مجله «ارمغان» دوره سی ام ،خرداد  ،40ش . 3
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سند شماره 1
سند ش  :1احضار فرار سربازان مورخه  5برج قوس 1299وزارت جنگ اداره قشون مازندران مورخه  5برج قوس  1299نمره...
مقام منیع ریاست کل قشون مازندران دامت شوکته :دستخط مطاع زیارت و پاکت آقای ماژور تقدیم و امروز صبح حضرت
اشرف آقای سهام الدوله به سربازخانه تشریف آورده؛ تمام اطاق های سرباز را سرکشی فرموده خیلی اظهار مهربانی فرمودند.
قریب نیم ساعت هم در اداره تشریف داشته چای میل فرمودند .مراسله ای از آقای میرزا رضاخان از ساری رسیده جوفاْ حواله
سیصد تومان بابت حقوق حضرت عالی بود نگاه داشتم که وصول شود .عین مراسله را تقدیم حضور مبارک نموده و مستدعی
اینکه پس از مالحظه عیناْ عودت بدهید که سابقه صحیح اقدامات و عملیات ایشان در اداره باشد .خصوص مراسله راجع به
سیصد تومان آمل بایستی پس داده قبض حضرت عالی نوشته شود .متواتراْ درخواست شده حالیه هم عرض می شود که امر و
مقرر شود ملبوس وکیل باقی مانده را فوری حمل بارفروش نمایند .چون بایستی محاسبه دو ماهه حقوق را با مالیه بارفروش
مفروغ نمائیم اشخاصی که در رکاب حضرت عالی می باشند امر فرمائید کلیه بزودی مهر هایشان را بارفروش بفرستند و به
همچنین به ذوالفقار نایب ،زمان رفتن سفارش داده شده که مهرهایشان را زمان وصول به مرکز به بارفروش بفرستد نفرستاده و
حالیه حضرت عالی الزم است مقرر شود یک نفر به شیرگاه رفته و امهار عده سوادکوه را به فوریت حاضر نماید.یوم قبل  6نفر
گرجی 4 ،نفر دو دانگه[ای] 3 ،نفر سوادکوهی فرار نموده اند .امروز احکامات صادر و مامور اعزام گردید که هرچه زودتر آنها
را حاضر نموده و از پیر مردان محل التزام بگیرند و به حکومت اشرف [بهشهر کنونی]شرحی اشعار شد که با مامور همراهی
نماید و فراری دودانگه از آقاولیاله پیشکار ساالرافخم خواسته شد .مجدداْ در خصوص امهار یادآوری می شود مرحمت فرمائید
هرچه زودتر به بارفروش بفرستند که تسامح باعث ایراد مالیه و مسئولیت اداره خواهد بود.
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سند شماره 2
سند ش  :2بکارگیری سربازان در امور منازل
7شعبان المعظم  -1321نمره 315
خدمت جناب مجدت نصاب آقای اسمعیل خان سرتیپ فوج سوادکوه زید مجده
انشاء اهلل مزاج شریف مقرون به صحت است؛ سه نفر سرباز برای منزل دوستدار فرستاده بودند که الزم بود به مالحظاتی چند
همان ابتدا خواهش عرض کردن ،اینها را بنماید ،ولی به مناسبت آنکه شاید تغییری در سبک آنها حادث شود زحمت نداد .و
حاال لزوماْ در صدد تصدیع بر می آید .یکی از این سه نفر ،حسین ،زرنگ است و بد نیست .دونفر دیگر عالوه بر تنبلی و سایر
حاالت مذمومه ،توقعات فوق العاده دارند که قبول آن توقعات مشکل است .فرضاْ تمام روز را می خواهند مشغول کسب شوند
و شب را فقط در منزل بخوابند ،همین شکل سایر حاالت آنها که تشریح آن لزوم ندارد .در این مورد از آن دوست محترم
خواهشمند است دو نفر دیگر که یکی از آنها وکیل صحیحی باشد بجای اینها گذارده و از بذل مودّت مخصوص که در این
خصوص می فرمایید دوستدار را ممنون کرده باشید .مدیر گمرکات مشهدسر سیملیف امضاء
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سند شماره 3
سند ش :3ترفیع درجه برای سرباز چراتی سوادکوه
چون مراتب کفایت و درایت و حسن لیاقت و خدمتگذاری جناب امیر االمراء العظام عباس خان سهم الممالک به درجۀ وضوح
پیوسته و از طرز خدمات و رشادت و جالدت خاطر بیضا ضیای همایونی را از هر حیث راضی داشته؛ خاصه در انتظام و ترتیب
سوارة سوادکوه که غایت رضایت مندی را از حسن تدبیرات حسنه او دارم؛ بر ذمّت همّت ملوکانه است که بر ابواب جمعی او
بیفزائی م .چون طایفه چراتی سرباز بده بودند و نمی توانستند از عهده سربازی برآیند و بنیچه آنها بهم خورده ،خاطر مهر مظاهر
همایونی بر این تعلق گرفت که سرباز چراتی تبدیل به سوار شود .علیهذا در هذه السنه تنگوز ئیل خیریت دلیل ،به تصویب
مشکات روح و مفتاح فتوح غرّه ناصیه ا بهّت ،نور چشم نامدار کامکار ،شعاع السلطنه ،سرباز چراتی را تبدیل به پنجاه نفر سوار
آراسته نموده و ضمیمه سوار و ابواب جمعی سهم الممالک افزوده که بهتر از پیشتر از مراسم خدمتگذاری برآید .مقرر آنکه
جناب سهم الممالک به طوری که امر و مقرّر گردیده پنجاه نفر سوار بر عدّه ابواب جمعی سوار خود قرار داده بطوری که اقتضا
داشته و دارد در انتظامات و ترتیب سوار مراقبات کافیه و مساعی جمیله به عمل آورده ،دقیقه ای از دقایق در خدمات مرجوعه
به خود تکاهل نورزد .مقرر آنکه جنابان لشکر نویسان عظام شرح این فرمان مبارک را ثبت و ضبط نموده و در عهده شناسند.
فی شهر شعبان .1329
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سند شماره 4
سندش  :4انتظام و امنیت طرق و شوارع مازندران
چون انتظام و امنیت طرق و شوارع مازندران ،اهمّ امور و منظور نظر اولیای دولت علیه بوده؛ لهذا نظر به مراتب لیاقت و کاردانی
عمده االمراء العظام عباس خان سهم الممالک و خدمات شایان ایشان نسبت به دولت متبوعه خود به منصّه ظهور رسید ،امنیه
کلیه خطوط مازندران از گرد نه امامزاده هاشم و خط سوادکوه و دودانگه تا آخر خاک مازندران ،امنیت طرق را بعهده ایشان
واگذار نمودم و از طرف اولیای دولت و اینجانب مجازند که یکصد و پنجاه نفر سوار کافی زبده منتخب نمایند و خطوطی که
به ایشان واگذار شده بطوری که منظور اینجانب است از عهده خدمت خود برآید ،و برای هر سواری از قرار روزی چهارقران
از بابت حقوق از مالیه وصول نموده بپردازند و بودجه سوارها را مرتب نموده نوشته ،به طهران به اداره مرکزی بفرستند .مقرر
آنکه عموم ادارات دولتی و مستخدمین نظامی ایشان را رئیس باالستقالل امنیه کلیه خطوط مازندران بدانند و ایشان هم از عهده
خدمت مرجوعه خود برآیند .فی  6شهر ذی قعده  .1329امضاء
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سند ش  :5سند فوق درخواست به تاریخ رجب 1288ق ،ترخیص سربازان از تهران جهت کار در مزارع برنج
شیرگاه
شهر رجب المرجب  1288ظهر ورقه یوسف الحاجی[ الراجی یوسف].
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سند ش :5درخواست به تاریخ رجب  1288ق ،اهالی شیرگاه مازندران به اعتضادالدوله حاکم مازندران در عصر ناصری جهت
ترخیص سربازان از تهران برای کشت وزرع برنج بوده تا ازاین طریق کمبود نیروی انسانی جبران شود(.مجموعه شخصی
نگارندگان تحقیق)
سواد ملفوفه [ملفوفه نوعی فرمان محرمانه هست]
محل مهر :الملک هلل السلطان ابن السلطان ناصرالدین شاه قاجار
جناب امیراالمراء العظام ،مقرب دربار سپهر احتشام؛ اعتضاد الدوله حکمران مازندران؛ به عنایات خواطر خطیر اقدس شهریاری
مفتخر و مباهی بوده بداند؛ در این موقع که فوج سوادکوه نوبه راست آب پی ،در طهران مشغول خدمت هستند سربازان دسته
پنجم فوج مزبور عریضه ای بوسیله عالی جاه رفیع جایگاه مقرب الخاقان اهلل قلی خان آجودان کل عساکر منصوره تقدیم خاکپای
مهر اعتالی مبارک نموده معروض می دارند که چون سه دانگ بلوک خانقاه از قدیم وقف حضرت شاه بالویه بوده و عواید سه
دانگ دیگر از جهت پرداخت وجوهی که افراد بنیچه هر سرباز بنام معاونت باید به سرباز بنیچه خودش در موقع احضار فوج
بپردازد کافی نبوده لذا بر حسب امر و فرمان واجب االذعان پادشاه بهشت جایگاه طاب ثراه و تصدیق مرحوم میرزا احمد مستوفی
چنین مقرر گردید ؛ چون وسعت برنج کاری اراضی بلوک شیرگاه زاید از مورد احتیاج و توانایی کشت زرع رعایای ساکنین
بلوک مزبور است و طایفه خانقاهی نیز سه ماه در خانقاه و نه ماه دیگر از سال را در شیرگاه سکونت می نمایند پس الزم است
از مازاد اراضی بلوک شیرگاه اعم از آباده و جناگلی که آب نشین از رود تاالر و قابل آبادی برای کشت و زراعت برنج است
اجازه مرحمت گردید که به جبران وقف و رفع شکایت سربازان دسته پنجم ،رعایای خانقاه مبادرت به کشت و زرع نمایند .زیرا
با توجه به اینکه رود تاالر از کوههای سوادکوه سرچشمه گرفته پس از دوازده فرسخ گذشتن از تنگه های خاک آنجا بدون
استفاده اهالی از آن فقط در شیرگاه که اواخر خاک سوادکوه است ،مورد استفاده اهالی شیرگاه و سوادکوه که شرعاْ مالک مسلم
رود مزبور محسوبند واقع می شود؛ لذا باید پس از تکمیل شرب کامل شیرگاه آنچه از اراضی که قابل کشت زراعت برنج است
از رود تاالر م شروب گردیده و بعد وارد بند دوم که اواخر خاک شیرگاه و اوائل اراضی سه بلوک علی آباد تاالرپی و باالتجن
است می شود و بعد باید به سایر دهات تقسیم و استفاده نمایند ،و به همین طریق امتثال امر گردیده سالها معمول و مجری بوده
است تا در تابستان هذه السنه با اینکه بند دوم به اصطالح اهالی محل معروف به پایین یا بند پایین است و فاضل آب تمام اراضی
آنجا کما فی السابق وارد بند دوم می شود و می باید مطابق احکام و ثبت دفاتر جزو جمع که از قدیم االیام الی کنون معمول و
مجری بود باید پس از تکمیل تمام اراضی آب نشین بلوک شیرگاه از رود تاالر و سایر انهاری که در بلوک مزبورجاری است
آنچه فاضل آبی که از انهار خاک شیرگاه وارد بند دوم می شود مبادرت به تقسیم حقابه برای دهات باالتجن ،تاالرپی،علی آباد
بشود .اینک برخالف گذشته اهالی باالتجن و کیاکاله و سایر پایین بندی ها بوسیله مامورین حکومت مازندران بدون توجه به
مدلول حکم و ثبت دفتر جزءجمع از بند دوم تجاوز نموده مزاحم رعایای شیرگاه و سوادکوه می شوند .از آنجائی که عارضین
بر طبق عرایض خود احکام عدیده که مویّد اظهارات آنها است ارائه نموده اند علی الهذا به اقتضاء مراحم عدالت گستری و
امضاء فرامین سابق مجدداْ به موجب این ملفوفه مبارک امر و مقرر می فرمائیم که آن فدوی دولت ابد مدت به دقت کامل
رسیدگی نموده قدغن اکید نماید که احدی حق تجاوز از بند دوم که اواخر خاک شیرگاه ،که مفاد احکام صادره مویّد صحت آن
است ،نداشته بلکه دفاتر جزء جمع و سوابق امر را مورد توجه قرار داده کماکان طرفین را ملزم و مقیّد به امتثال و اطاعت احکام
نموده که بدون تشاجر مرفه الحال و دعاگو بوده و حسب المقرر مرتب داشته و در عهده شناسند.
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تصویر :1مردی با  14سال سابقه سربازی
تصویر فوق ( )5آقای نوری اهل روستای «وسیه سر سرخ آباد» از سواد کوه مازندران بوده ،سربازی
که به جای  6برادرش در اواخر دوره قاجار تا پهلوی خدمت سربازی بعنوان جانشین انجام داده
بود.
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Abstract
The background of the recruiting phenomenon dates back to around 400 BC, but in the
Qajar era, according to reports, insurrection based on Baniki, which was not so old, was
necessary; in this era, recruiting from the important components of social security of the
people Iran was considered. Now, the basic question of the present research is the nature
of the necessity of recruiting in Qajar era (Naseri period).
The research hypothesis is that recruiting, when necessary, from the nation in order to
protect the borders and suppress the internal insurrections.
In this research, the method of historical research (inductive) has been used, which seeks
to explain the historical reasoning of the subject, observing the trusted and preserving of
scientific principles, and also with an objective look at the events and events of the
historical documentary that are presented in the documents and historical sources.
Findings of the research show that such cases as the theft and looting of property of
people and foreign nationals by soldiers, non-payment of soldiers' expenses and
subsistence in their lives, shortage of bread during 72 times of famine in the Naseri era
and 47 times of bread blooms, The rural and nomadic life, the influence of the readers in
order to recapture from the poor and poor, and the lack of codified law, have been the
main obstacles to recruitment during the Nazarene period. Repelling rebellion and
maintaining internal security, coping with external invasion, removing and repairing the
effects of natural and abnormal natural disasters, preventing the spread of cholera and
plague and repairing buildings and roads, the importance and necessity of recruiting in
the Nazarene era.
Key Words: Difficulties, Necessity, Retirement, Qajar, Naseri.
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