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  چكيده
ترين و فراگيرترين ناهنجاري اجتماعي هم تاثيرات منفي آشـكاري   عنوان متداول سرقت به

گرفت. به ديگر سـخن   در امنيت اجتماعي داشت و هم همة قشرهاي جامعه را درگير مي
هاي  ها و نيت ا انگيزهتقريبا در ميان اكثر قشرهاي اجتماع سارق وجود داشت و هر كدام ب

زدند. در عهد ناصري نيز مردم طبقات مختلف اجتماع  مختلفي دست به اعمال سارقانه مي
تـوان بـه لوطيـان، سـربازها و      درگير اين ناهنجاري اجتماعي بودند. از ميان اين قشرها مي

يـن  هاي متعددي از اعمال سارقانة آنها در دست اسـت. در ا  نوكران اشاره كرد كه گزارش
دادنـد و مسـائل و    ميان نوكران جمعيتي قابل توجه را در اجتماع عهد ناصري تشكيل مـي 

موضوعات پيرامون آنها مانند تعامالت آنها با صاحب خود و ديگر اقشـار جامعـه، نحـوة    
شود. از طـرف ديگـر گـاه     معيشت آنها و ... از جمله موضوعات قابل توجه محسوب مي

ها سـرقت   شد كه پربسامدترينِ اين ناهنجاري قشر انجام مي هايي نيز توسط اين ناهنجاري
ساز آن را مورد بررسي و  هاي نوكران و عوامل زمينه بود. مسالة پژوهش آن است تا سرقت

مطالعه قرار دهد. بر اين اساس در نوشتار حاضر سعي خواهد شد تا به دو پرسش پاسـخ  
نـوكران در دورة ناصـري بـوده     هـاي  داده شود: نخست آنكه چه عواملي بسترساز سرقت

كردنـد. روش   هايي براي سرقت استفاده مي ها و شيوه است؟ دو آنكه نوكران از چه روش
اي خواهد بود و با مطالعة منابع مهم عهد ناصري كه در  تحقيق در پژوهش حاضر كتابخانه
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ـ   آن ميان سفرنامه ژوهش هاي اروپايي نقشي اساسي دارند، سعي خواهد شد تا به مسـالة پ
هاي پـژوهش حـاكي از آن اسـت كـه عامـل مهـاجرت و نـابرابري         پاسخ داده شود. يافته

اجتماعي و مواجب اندك و نيز اين انگاره كه نوكران سرقت را به نوعي حق مسـلم خـود   
  هاي آنان تلقي كرد. بسترساز سرقتتوان از عوامل  انگاشتند را مي مي
  سرقت/دزدي، سارق، قاجاريه، عهد ناصري، نوكران. :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

مسالة نوكران و نوكري در عهد ناصري از جهاتي مهم و قابل بررسي است. در ابتـداي امـر   
كند تعداد قابل توجه اين نوكران و خدمه در دورة قاجاريه است. آنان  آنچه كه مهم جلوه مي

اي كه صاحبش تمكن مالي داشت حضور داشـتند و طبعـا در اكثـر امـور      تقريبا در هرخانه
از بسياري جهات از آزادي عمل برخوردار بودند. مـثال خريـدهاي خانـه     مرتبط با خانه نيز

كرد. بـه واسـطة    اغلب بر عهدة آنها بود و اين امر مداخل قابل توجهي را براي آنان مهيا مي
رغم آنكه نوكران نقش مهمي در اجتمـاع   همين حضور گسترده در اجتماع دورة قاجاريه، به

در جامعة شهري دورة قاجاريه و ناصري داشـتند. بـر ايـن    بر عهده نداشتند، تاثيرات مهمي 
گرفته پيرامون نوكران نيز مهم و قابل مطالعه اسـت. روابـط اقتصـادي     اساس تعامالت شكل

آنها در بازار و نيز با صاحبانشان، روابط اجتماعي و فرهنگي آنها، خاستگاه اين نوكران و .... 
قصد بر آن نيست تا همة اين موارد مورد بررسي از جملة اين موارد است. در نوشتار حاضر 

پذير نيست و براي تدقيق دربارة همة اين  و مطالعه قرار گيرد و اساسا چنين كاري نيز امكان
بايست تحقيقي مجزا و مفصل صورت گيرد كه متاسفانه تاكنون مورد غفلت واقع  مسائل مي

هـم اجتمـاعي عهـد قاجاريـه     شده است؛ اين درحالي است كه موضوع نوكران از مسـائل م 
اي كه در اين نوشتار نگارندگان قصد دارند تا دربارة نوكران مـورد   شود. مساله محسوب مي

بررسي قرار دهند، ارتباط اين قشر اجتماعي با پديدة سرقت اسـت. جالـب آنكـه در ميـان     
ه در ويـژ  هاي نوكران بـه  هاي فراواني دربارة دزدي قشرهاي اجتماعي دورة ناصري، گزارش

هـاي   دهد كه عواملي و داليلي در سرقت هاي اروپايي وجود دارد. اين امر نشان مي سفرنامه
نوكران دخيل بوده است كه شايستة بررسي و مطالعه است. براساس ايـن مسـاله سـواالتي    

هايي در گرايش نوكران شهري بـه سـرقت از خانـة صاحبانشـان      گردد: چه زمينه مطرح مي
فقط عوامل اقتصادي در اين امر دخيل بوده است؟ نوكران شهري در  مطرح بوده است؟ آيا

جستند؟ فرضية مطرح در ايـن نوشـتار    ها و شگردهايي سود مي هايشان از چه روش سرقت
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هاي نوكران دخيل نبوده، بلكه عوامل فرهنگي  اين است كه فقط عوامل اقتصادي در سرقت
اعي از سوي نوكران تاثير بسياري داشـته  گيري اين ناهنجاري اجتم و اجتماعي نيز در شكل

جهان نوكري بوده است كه بر اسـاس   ترين اين عوامل، ذهنيت و زيست است. از جمله مهم
جهان نوكري، خدمه و نوكران عهد قاجاريه و دورة ناصري سرقت را بـه نـوعي    اين زيست

» دة سـرقت جهان نوكري و پدي زيست«انگاشتند. نگارندگان در بخش  خود مي» حق مسلم«
در نوشتار حاضر، براي تحليل اين مساله و ذهنيت نوكران نسبت به پديدة سرقت از نظريـة  

هـاي قـانوني    اند. مرتن بر اين اعتقاد است كه اگر در اجتمـاعي افـراد از راه   مرتن سود برده
شود.  روي محسوب مي گزينند كه كج هاي مختلفي را بر مي نتوانند به اهداف خود برسند، راه

نشيني، شعائر گرايي  گزيني يا عقب او چهار نوع كجروي را نامبرده كه شامل: نوآوري، عزلت
و شورش و طغيان است (براي اطالع بيشتر دربارة نظرية مرتن و اين چهـار نـوع كجـروي    

رسد آن دسته از نوكراني كه مبـادرت بـه سـرقت     بنگريد به ادامة نوشتار حاضر). به نظر مي
عنوان يك روش نوآورانه براي رسيدن به اهداف اقتصـادي خـود در    ا بهكردند، سرقت ر مي

  جهان نوكري و پديدة سرقت). زيست گرفتند (بنگريد به بخش: نظر مي
در اين مقاله روش تحقيق به اين صورت بوده است كه با مطالعة منابع مهم عهد ناصري 

آنها، علل و عوامل بروز اين  هاي نوكران و تجزيه و تحليل ها دربارة سرقت و استخراج داده
هـا و شـگردهاي سـارقانة     ناهنجاري اجتماعي در ميان قشر نوكران كاويده و برخي از شيوه

هاي بيشـتري   هاي اروپاييان داده نوكران نيز آورده شود. در ميان منابع دورة ناصري، سفرنامه
هـاي   مسـالة سـرقت  ويژه اقـدامات سـارقانة آنهـا دارنـد. ظـاهرا       دربارة نوكران شهري و به

نويسان اروپايي نيز مهم و قابل توجه بوده اسـت.   گرفته توسط نوكران براي سفرنامه صورت
اند  كرده اند و نوكرانشان از آنها سرقت مي احتماال از آنجا كه خود آنان درگير اين مساله بوده

داده  هاي رخ ها در عهد ناصري از عواملي بوده است تا سرقت و نيز فراوان بودن اين سرقت
  اي يابد. نويسان بازتاب گسترده هتوسط نوكران در آثار سفرنام

از آنجايي كه تاكنون تحقيق مدوني دربارة تاريخ سرقت در ايران صورت نگرفتـه، ايـن   
پديدة اجتماعي و ارتباط آن با قشرهاي مختلف اجتماعي مغفول مانده است. بنابراين مقالـة  

گيرد و از اين رو  رهايي دانست كه در اين حوزه صورت ميتوان جزو اولين كا حاضر را مي
تواند  تواند جنبة نوآورانة تحقيق حاضر را نشان دهد و دوما اين تحقيق مي اوال اين مساله مي

تر اين پديدة اجتماعي  گرانه تر و تحليل شكلي كامل اي باشد براي مطالعات آينده كه به مقدمه
  العه و بررسي قرار دهند.مطو تاريخ آن را در ايران مورد 
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  اوضاع نوكران در عهد ناصري .2
دادنـد و تقريبـا هـر     اي را تشـكيل مـي   نوكران و خدمه در ايران عهـد ناصـري قشـر ويـژه    

كرد. بروگش به ايـن   اي كه تمكن مالي داشت چندين نوكر و خدمتكار استخدام مي خانواده
و تشخص افراد را با عدة نوكران  مطلب اشاره كرده و گفته است كه در ايران درجة اهميت

، 1: ج1367ند (بـروگش  سـنج  كننـد مـي   و مستخدميني كـه پشـت سـر آنهـا حركـت مـي      
  بعد). به172

كردنـد و   ها قرار داشتند كه داخل خانه كار مـي  در ميان خدمة ايراني در ابتدا پيشخدمت
طره داشتند. از ميان بر تماس دائم با صاحب خانه، تقريبا بر تمام امور و شئون خانه سي عالوه

ها  چي و آبدارچي اشاره كرد. رئيس پيشخدمت دارها، قهوه توان به قليان ها مي اين پيشخدمت
هايي كه تقريبا  باشي نام داشت كه مسئوليت كار همه به عهدة او بود. در خانه نيز پيشخدمت

رفت و هر گ باشي ماهي چهار تا پنج تومان حقوق مي آمدند پيشخدمت متمول به حساب مي
). دسـتة ديگـري از   173، 1خدمت نيز در حدود سه تومان حقـوق داشـت (همـان، ج    پيش

كردند و در سفر وظيفة حمل و برپا كردن  ها بودند كه خانه را آب و جارو مي نوكرها فراش
باشي بود. هر فراش ماهي دو تا دوونـيم تومـان    چادرها را برعهده داشتند. رئيس آنها فراش

باشي نيز يك تومان بيشـتر از بقيـه بـود (همانجـا).      كرد و مواجب فراش ميحقوق دريافت 
ها دستة ديگري از خدمة ايراني بودند كه وظيفة آنها حفظ جان ارباب بود و همچنـين   غالم
شد. اين گونه رسم نوكري بيشتر در ميـان ايـالت و    رسان نيز از آنها استفاده مي عنوان پيام به

ارت ديگر نوكري در ميان عشاير و ايالت سنتي بود كه براساس عشاير وجود داشت. به عب
شود. نوكر وظيفه دارد كه  آن مرد جنگي به همراه خانوادة خود خدمت به خدمت گرفته مي

نيز متعهد اسـت تـا از   » آقا«ضمن وفاداري به آقاي خود، براي خدمات نظامي آماده باشد و 
نگي او را تهيه كند (براي اطالعـات بيشـتر   نوكر حمايت كرده و زندگي و رفاه و وسايل ج

- 160: 1380: ايل سنجابي و مجاهدت ملـي ايـران...  دربارة اينگونه رسم نوكري بنگريد به 
). بديهي است كه در نوشتار حاضر منظور از نـوكران، نـوكران شـهري اسـت و رسـم      164

ر اسـت،  در شـه  نوكري در ميان ايالت و عشـاير را كـه كـامال متفـاوت بـا رسـم نـوكري       
  گيرد. نمي  دربر

اصطبل خانة اعيان و اشراف نيز خدمة مخصوص داشت. ميرآخور مسئول اصطبل بود و 
ها براي استفادة ارباب بودند  كرد. جلودارها مسئول آماده كردن اسب ها رسيدگي مي به اسب

كردند و مهترهـا نيـز بـه تيمـار و      و موقع سواري نيز جلوي ارباب با اسب خود حركت مي
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پرداختنـد. معمـوال هـر مهتـري مسـئوليت       ها و نيز تميز كردن اصطبل مي نگهداري از اسب
تا سه تومان متغيـر  نگهداري از دو يا سه اسب را برعهده داشت و حقوق آنها از ماهي يك 

  بود (همانجا).
توانسـت   هـاي ايرانـي نمـي    طبعا تعداد فراوان اين مستخدمان و نوكران در ميان خانواده

كردنـد،   هاي ايراني از خدمـه اسـتفاده نمـي    عات اجتماعي باشد. گرچه همة خانوادهبدون تب
توانست مخارج نوكر را تامين كند يك يا چند نوكر را در اختيار  اي كه مي تقريبا هر خانواده

گرفت. دوروششوار تعداد نوكرها را بسيار باال برآورد كرده اسـت. او در ايـن بـار آورده     مي
  است:

هاي آسيايي خدمتكار خـانگي جايگـاهي چنـان بـزرگ دارد كـه دربـارة آن        در جامعه
توان هيچ ننوشت. جاي شگفتي نيست اگر بگويم كـه از چهـل هـزار مـرد كـه در       نمي

كنند سي هزار نفرشان به خدمتكاري خانگي مشغولند. چه آنكه اعيان  تهران زندگي مي
كـم   كوچكترين ميرزاها نيز دسـت  ها خدمتكار دارند، ها ده و اشراف نيستند كه در خانه

  ).108: 1378هشت نفر در خدمت خود دارند (دوروششوار  - هفت

توانست براي آنهـا شـرايط قابـل تـوجهي را از لحـاظ       اين تعداد قابل توجه نوكرها مي
شد كه بـين   جايگاه اجتماعي مهيا كند. از طرف ديگر باعث ايجاد شبكة ارتباطي وسيعي مي

كرد (براي آگاهي بيشتر بنگريد به ادامة نوشتار).  مشاغل تعامل ايجاد ميخود نوكرها و ديگر 
تـري برخـوردار    در سطحي باالتر، خدمة افراد بسيار متمول و خدمة دربار از شرايط مناسب

توانستند تا مناصـب بـااليي نيـز ترقـي كننـد. بـديهي اسـت كـه آن دسـته از           بودند كه مي
ارتباط با نوكرها مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت، بيشـتر    هايي كه در اين نوشتار و در  دزدي

  عيان متوسط جامعة عهد ناصري است.پيرامون خدمة ا
خواهد با نوكر رفتار كند در مقام نظـر   اين نكته كه ارباب خانه حق داشت تا هرگونه مي

 داد. ارباب خانه معموال با رافت و مهربـاني بـا   درست است، اما چنين رفتاري كمتر رخ مي
، 1: ج1378داشت (دالماني  هاي آنها را هم به تحصيل وا مي كرد و حتي بچه آنها برخورد مي

اي دوسويه بـود. در ايـران عهـد     ). حقيقت اينجاست كه رابطة بين نوكر و ارباب رابطه342
تر ذكر شد، داشتن نـوكر نشـانة تشـخص و تمكـن مـالي بـود و        قاجاريه همانطور كه پيش

ي در اختيار داشت، از احترام بيشتري نيز برخـوردار بـود. در مقابـل    هركس كه نوكر بيشتر
و با احتساب مواجب و مداخل آن  1آمد نوكري براي خدمه شغلي تقريبا آسان به حساب مي

گذشت و  هاي نوكران مي كرد. از اين رو ارباب معموال از دله دزدي نياز مي تقريبا نوكر را بي
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پذيرفته شده بود. پوالك نيز به اين مساله اشاره كرده اسـت؛   اي نوعي مساله اين امر شايد به
رفتن وسايل خانه، سوخت، خواربار و سـاير   فرد ايراني با سكوت تمام اين كش«گفتة او:  به

پـذير   آورد. زيـرا آن را اصـالح   كند و به روي خود نمي اشياء و مايحتاج روزانه را تحمل مي
و در ادامه به اروپاييان نيز توصيه كرده است كه ايـن  ). ا321- 322: 1361(پوالك » داند نمي

هـا بـيش از همـه     نويسان اروپـايي  امر غيرقابل اجتناب را بپذيرند (همانجا). درواقع سفرنامه
گفتـة برخـي از آنـان     انـد. بـه   جهان نوكري را در ايران عهد ناصري به تصوير كشيده زيست

و جايي كه آنها در آن پرورش يافته بودند  اساسا بحث نوكر و خدمه در ايران كامال با غرب
نويسان شايد دوروششوار آشكارتر از ديگـران بـه ايـن     متفاوت بوده است. در ميان سفرنامه

  تفاوت اشاره كرده است:
خدمتكاري خانگي در شرق مانند اروپا نيست. نزد ما مزد كار سنگين است و پس زمان 

ما چنان كوچك است كه آنهـا نـه از كـار و    كار كوتاه. جايگاه خدمتكاران در زندگاني 
شناسـند و نـه حتـي عـادات و آداب      آورند، نه دوستان ما را مـي  زندگاني ما سر درمي

كنيم (دوروششـوار   زندگاني ما را. به آنها نياز داريم اما با آنها همچون دشمنان رفتار مي
1378 :108.(  

بـا وضـع آن در شـرق    اين وصف دوروششوار از وضعيت خدمتكاري در غرب كـامال  
جهان نوكري را براي آنها دشوار  متفاوت بوده است. شايد همين تضاد بوده كه درك زيست

جهان و نيز عوامل تاثيرگـذار بـر آن باعـث شـده      ساخته است. عدم شناخت اين زيست مي
داوري خدمتكاران را عامل اصـلي آشـفتگي و فسـاد در     است تا دوروششوار در يك ارزش

اي كه دزديدن مال غير مسلمان  ). اين تضاد در كنار تفكر سنتي113د كند (همان، ايران قلمدا
نويسان بيشتر با مسالة خدمه در ايران درگير باشند  شد تا سفرنامه شمرد باعث مي را جايز مي

  آن را در آثار خود منعكس نمايند.و 
منظور ارتكاب سرقت،  به هر رو، تعداد زياد نوكران و نيز مهيا بودن شرايط براي آنان به

شد تا تعداد قابل توجهي از آنان اقدام به اين رفتـار نابهنجـار و مجرمانـه نماينـد.      باعث مي
اي  ها نيسـت، بـه انـدازه    هاي لوطي هاي دزدي ها اگرچه به اندازة گزارش تعداد اين گزارش

كـاب  در ارت عنـوان اقشـار مـوثر    ها و سربازان به هست كه نگارنده نوكرها را در كنار لوطي
  سرقت در عهد ناصري قرار دهد.

هـاي نـوكران در عهـد ناصـري،      پيش از پرداختن به وصف انواع و چگـونگي سـرقت  
ضروري است تا عوامل موثر بر ارتكاب سرقت از سوي آنان بررسي و تبيين گـردد. تبيـين   
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 رو نشان خواهـد داد كـه مسـالة مهـاجرت و ازديـاد تعـداد نوكرهـا از طرفـي و نيـز          پيش
ن و رفتـار نـوكران   جهان نوكري از جمله عواملي بود كـه انگـارة سـرقت را در ذهـ     زيست

  گرديد. موجب مي
  

  هاي نوكران عوامل بسترساز سرقت .3
  مهاجرت 1.3

برخي شرايط سياسي و اقتصادي در دورة قاجاريه باعـث مهـاجرت از منـاطق روسـتايي و     
مهـاجرت يكـي از عوامـل مهـم، شـرايط      شد. اساسا در مسـالة   ايلياتي به مناطق شهري مي

). 67: 1375اقتصادي بهتر و رو به رشد در مقصد است (در اين بـاره بنگريـد بـه گيلبـرت     
كردنـد و اغلـب    بسياري از مردم روستايي نيز به همين انگيزه به مناطق شهري مهاجرت مي

هاي  فرصت آمدند. تصورِ اي بيكاري، در سلك نوكران و خدمه درمي نيز پس از تحمل دوره
هاي درون  تر از جمله عواملي بود كه باعث مهاجر شغلي متعدد در شهر و نيز زندگي راحت

هاي كمتـري   اي كه در آن فرصت گرديد. بر اين اساس مهاجران از منطقه مرزي در ايران مي
: 1380هاي زيادي در دسـترس باشـد (زنجـاني     روند كه فرصت اي مي وجود دارد به منطقه

سـاز و تاثيرگـذار جمعـي      ه در دورة قاجاريه و عهد ناصري با مهاجرت جريـان ). گرچ131
مواجه نيستيم، با اين حال جسته و گريخته افراد بسياري از مناطق روستايي و عشـايري بـه   

كردند. در قرن نوزدهم ميالدي تعداد قابـل تـوجهي از مـردم ايـران را      شهرها مهاجرت مي
). اينهـا توليدكننـدگان اصـلي    446: 1339دادنـد (لمبتـون    كشاورزان و دامداران تشكيل مي

كشيدند  ثروت مادي كشور بودند و بار عمدة پرداخت ماليات و سربازگيري را به دوش مي
هاي سنگين از روستاييان آنان  ). گاه شدت عمل حكومت در اخذ ماليات62: 1359(اشرف 

). لمبتون به برخي از اين 141 :1378كرد (دوروششوار  را به مهاجرت به شهرها ترغيب مي
هـاي   هاي جنوبي و مركزي به كرانـه  هاي اشاره كرده است. مهاجرت مهم از استان مهاجرت

م به علـت ركـود و بحـران    1880اي از كشاورزان آذربايجان در  درياي خزر، مهاجرت عده
ونـق  برخي از مردم كرمان و يزد به مناطق شـمال شـرقي كـه از ر     اقتصادي و نيز مهاجرت

  ).446: 1339هاست (لمبتون  بيشتري برخوردار بود بخشي از اين مهاجرت
گفتة ويلز، در مـاجراي قحطـي    شد. به ها در مواقع قحطي بيشتر هم مي اينگونه مهاجرت

سيل جمعيت روستاييان گرسنه به طرف شـهرها افزونتـر گرديـد و    «شيراز در عهد ناصري 
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). از اين رو به 291: 1368(ويلز » زدگان گشت طيها پر از خيل قح همة مساجد و چهار راه
نظر مي رسد كه اغلب آنان از طبقات فرودست و فقير جامعـه بودنـد كـه بـه دنبـال يكـي       

شدند. دوروششـوار   ها مشغول به كار مي عنوان خدمتكار در خانه تر به زندگي بهتر و راحت
نوكرها در اين دوره را باعـث  نيز كه به مقولة نوكري در عهد ناصري پرداخته است، ازدياد 

سـبب كمبـود    هاي بسياري دانسته كه يكي از آنها آسيب به صنعت و كشاورزي بـه  آشفتگي
  گفتة او: نيروي كار است. به

سـبب بـدي خـاك يـا كمبـود آب       اند و اين به هاي ايران ناكاشته رها شده نه دهم زمين
كنند و  در شهر كم كار مي نيست. دليلش اين است كه ده كم است و زارع كمياب. زيرا

كنند. اين امـر در ميـان ايـالت و     بندند و كار نمي خود را به خانة يك كارمند دولت مي
  ).114: 1378عشاير نيز رو به افزايش است (دوروششوار 

هـاي   از طرف ديگر تاخت و تاز عشاير نيز از ديگر عواملي بـود كـه باعـث مهـاجرت    
گرديد. ايـن امـر تـاثير بسـياري در كـاهش جمعيـت        ميداخلي به ويژه از سوي روستاييان 

روستايي داشته است. روستاييان وقتي با حمالت گسترده و گروهي ايالت و عشاير روبـرو  
شـدند،   شدند و توان مقابله با آن را نداشتند و از طرف حكومت مركزي نيز حمايت نمي مي

اري از روستاها خالي از سكنه و كردند. در نتيجه بسي به شهرها و روستاهاي اطراف فرار مي
  ).781، 2: ج1336؛ سايكس 427: 1319شدند (بنگريد به كسروي  باير مي

  ها مطرح ساخت: بايست چند نكته را دربارة اين مهاجرت با توجه به مطالب فوق مي
ها معمـوال فرودسـتان جامعـه بـه شـهرها سـرازير        نخست آنكه در اينگونه مهاجرت. 1
عداد آنها در شهرهاي بزرگي همچون تهران و نيز عدم وجود شغل كافي شدند. افزايش ت مي

 ل نوكري و خدمتكاري روي بياورند.شد تا اين مهاجران به شغ باعث مي

بندي  هاي مهاجرپذير و عدم پاي رسد كه تفاوت فرهنگي مهاجران با مكان به نظر مي. 2
آن پـرورش يافتـه بودنـد، بسـتر     سبب محيطي (روستايي و عشايري) كه در  آنها به قانون به

 ساخت. برخي از اين خدمه مهيا مي مناسبي را براي ارتكاب سرقت توسط

هـاي داخلـي و    هاي اعيان و اشراف در نتيجة مهاجرت افزايش تعداد نوكران در خانه. 3
نيز سيطرة آنها بر امور منزل از طرفي و نيز نياز ارباب به خدمات آنان و تشخصي كـه فـرد   

سـاز   آورد از طـرف ديگـر، سـبب    ه واسطة داشتن نوكرهاي متعـدد بـه دسـت مـي    متمول ب
  گرديد. هاي كوچك و بزرگ خدمه مي دزدي
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  لة مداخل نوكران و ارتباط آن با پديدة سرقتئمس 2.3
مداخل يكي از درآمدهاي نامتعارف و نامشروعي بود كـه در دورة قاجاريـه رواج فراوانـي    

شـد   مشخص براي مداخل در نظر گرفت. هرآنچه كه مي توان يك منبع و منشا داشت. نمي
باف به اين نكته اشاره كرده  گرفت. شهري از آن منافع مالي كسب كرد جزو مداخل قرار مي

است و مداخل را شامل هر چيز تر و خشك و نقد و منقول و غيرمنقول و ... دانسته اسـت  
ا عبـارت از حـق و حسـابي    ). كارال سرنا اصطالح مـداخل ر 453، 4: ج1383باف  (شهري

شـود و در ميـان    دانسته كه براي به دست آوردن موقعيت مناسـب و ممتـاز پرداخـت مـي    
، پانويس؛ نيز براي موردي مشابه 67: 1363شده است (كارال سرنا  اروپاييان رشوه ناميده مي

گيـرد. مواجـب    ). معموال مداخل در مقابل مواجب قـرار مـي  315: 1382بنگريد به اورسل 
واسطة اينكه اغلب مقدار  ندان در تامين زندگي نوكران و ديگر اقشار جامعه موثر نبود و بهچ

آن بسيار پايين بود، مداخل از اهميت بيشـتري نسـبت بـه مواجـب برخـوردار بـود. كمـي        
ويـژه   هاي مهم مهاجرت به خارج از ايـران در دورة قاجاريـه و بـه    مواجب را يكي از سبب

واقع در روسيه دستمزدها در مقايسه با ايران به حدي باال بود كه ايرانيان اند. در روسيه دانسته
هاي خود به ايران بفرستند. ايـن در حـالي    انداز كنند و براي خانواده بتوانند پول خود را پس

است كه در ايران توان ذخيرة چنين مبلغي را نداشتند. بنابر يـك گـزارش در حـدود سـال     
ميليون روبـل را بـراي كـارگران ايرانـي     3االنه تقريبا معادل م، بانك روس س1909ق/1327

). بـا توجـه بـه شـرايط     Entner 1965: 61; Avery and Simmons 1980: 1-30كرد ( تبديل مي
تـا   200000هاي پايـاني سـدة نـوزدهم، تقريبـا سـاالنه       تر درآمد در روسيه در سال مناسب

كردند و در بسـياري از شـهرهاي آنجـا     نفر ايرني براي كار به روسيه مهاجرت مي300000
گزيدند. برخي شمار ايرانيان مقيم در روسـيه را   آباد و ... سكني مي مانند باكو، تفليس، عشق

اند. مهاجرت هاي ديگري نيز كه شامل حدود  نفر برآورد كرده100000م، 1900تا آغاز سال 
ابراين در پايان جنگ جهاني رخ داد. بن 1903تا  1900هاي  نفر بود نيز در ميان سال354000

هزار نفر برآورد شده است 500تا  450اول، شمار كل ايرانيان مقيم روسيه، چيزي در حدود 
  ).189: 1379دوست  وطن(براي اطالعات بيشتر در اين باره بنگريد به 

اين كمي دستمزد براي نوكرها نيز صادق بود. قزويني به اين نكته اشاره دارد. او قوام هر 
تي را در سه چيز دانسه است: اول، تربيت اهل صنعت؛ دوم، اخذ ماليات از مردم بـدون  دول

ظلم و سوم، پرداخت مواجب مكفي و مستمر به سربازان و نوكران از محل ماليات. گرچـه  
نـوعي نشـان    اشارة قزويني بيشتر ناظر به پرداخت مستمري به نوكران حكومتي است، اما به
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عنـوان   اخـت مواجـب اسـت. درواقـع قزوينـي ايـن مـوارد را بـه        دهندة اهمال در امـر پرد 
موضوعاتي كه به آنها كم توجهي شده و به معضل تبديل شده بودنـد، مطـرح كـرده اسـت     

نامتعـارف   ). ناچيزي دستمزد نوكران نيز آنان را به كسب درآمدهاي40- 41: 1370(قزويني 
  داد. و نامشروع سوق مي

توانستند رنج و دشـواري آن را را بـراي خـود     ه ميشرايط مهاجرت براي كساني بود ك
ماندند از طريق مداخل مختلف هزينة زندگي خود را  هموار كنند، اما كساني كه در ايران مي

توان سبب وجود رسم مداخل در دورة قاجاريه را فقط كمبود مواجب  كردند. نمي تامين مي
اجتمـاعي تبـديل شـده بـود و از      نوعي به يك عـرف  تلقي كرد. به گمان نگارنده مداخل به

ترين طبقات جامعه تا باالترين آنها كه شاه بود، مداخل متعددي داشـتند (كـارال سـرنا     پايين
سبب شرايط اقتصادي و شيوع درآمدهاي نامتعارف  ، پانويس). اين وضعيت نيز به67: 1363

راوان يافت و حتي متعدد بود. يكي از اين درآمدها پيشكشي بود كه در دورة ناصري رواج ف
هـا در   پرداختند. ايـن پيشـكش   ها مي ها نيز به دادوستد اين پيشكشي ترين مقام صاحبان نازل

، »وجـوه تصـدق  «، »رانـي  پيشـكش حكـم  «هاي مختلف همچـون   دورة قاجاريه به صورت
و » تكية دولـت «و » مولودي«، »پيشكش نوروزي«، »نازشست شكار«، »گذاري پيشكش اسم«

). اينهـا  33- 56: 1395شد (دربارة اين موارد بنگريد بـه ابطحـي و كريمـي     مي... رد و بدل 
هاي مختلف براي خـود تـدارك    منصبان و خود شاه ذيل نام مداخل مختلفي بود كه صاحب

  نيز اينگونه درآمدها متداول بود.ديدند. در سطوح پاين جامعه و در ميان نوكران  مي
هـا گـرفتن    كردند. يكي از اين راه گوني تامين ميهاي گونا نوكرها مداخل خود را از راه

انعام بود. فوروكاوا نمونة جـالبي از انعـام گـرفتن نوكرهـا را در هنگـام عزيمـت از شـيراز        
نوكر، فراش و خدمه از آنان طلب پول كردنـد كـه   10گفتة او حدود  گزارش كرده است. به

يـاد كـرده اسـت. ايـن عبـارت      » مورچگان بسيار گرد شـيريني «فوروكاوا از آنان با عبارت 
قران از 260نوكر و خدمه در نهايت 10دهندة سماجت نوكرها در اخذ انعام است. اين  نشان

اي  ؛ همچنـين بـراي نمونـه   221: 1384اند (فوروكـاوا   فوروكاوا و همراهان او دريافت كرده
ميزي سخن آ ). كرزن از رسم انعام گرفتن نوكرها با لحن شماتت320ديگر بنگريد به همان، 

اند. در ادامـه اينگونـه    كرده گفتة او نوكرها حتي پس از گرفتن انعام تشكر نمي گفته است. به
زنم آنها مسافر  پردازند، من حدس مي ندرت انعام مي ها به چون خود ايراني«... افزوده است: 

» نگرند مي دهد با ديدة تحقير لوحي به رايگان شلينگي از دست مي اروپايي را كه از راه ساده
  ).67، 1: ج1380(كرزن 
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اي بود كه با فروشندگان بازار ايجاد كرده بودند و  از ديگر مداخل نوكرها شبكة ارتباطي
كردند. خريدهاي خانة اربـاب در دورة قاجاريـه معمـوال برعهـدة      از اين راه سود كسب مي

دها پـولي كسـب كننـد،    التفـاوت خريـ   نوكران خانه بود و آنان نيز براي آنكه بتوانند از مابه
كردند تا سود آنان تضمين گردد. فروشنده نيز براي  همواره با فروشندگان ثابتي همكاري مي

آنكه مشتري را از دست ندهد، با نـوكر همكـاري و هميشـه سـهم او را از خريـد منظـور       
گفتةكارالسرنا بين نوكرها و دكانداران قراردادي ضمني وجـود داشـته اسـت كـه      كرد. به مي

گرفت. تفاوتي نداشت كـه خـود    براساس آن در برابر هر خريدي درصدي به آنها تعلق مي
شده است؛ زيرا  نوكر به خريد برود يا ارباب او. در هر دو حالت اين قرارداد ضمني اجرا مي

دانسته كه اگر مـداخل نـوكر را منظـور نكنـد، مشـتري را از دسـت خواهـد داد         كاسب مي
جاي جنس خـوب   كيفيتي را به نوكرها از طرفي جنس متوسط و بي). 49: 1363(كارالسرنا 

كردنـد و   تر حسـاب مـي   كردند و از طرف ديگر قيمت آن را نيز گران و باكيفيت عرضه مي
  2).115: 1363آوردند (بنجامين  اينگونه مداخل قابل توجهي بدست مي

طـور   پـوالك بـه  هاي كسب مداخل نوكران قلمداد مي شـد.   نيز از ديگر راه» دزدي دله«
آشكار به اين امر اشاره كرده است. او حقوق يك نوكر را دوونيم تومان در ماه ذكر كرده كه 

). 170: 1361ها و دله دزدي هاي او به رقم چهار تومان مي رسـيده اسـت (پـوالك     با انعام
ب هاي را موج پوالك در جايي ديگر به فراواني دستبردهاي نوكران اشاره دارد و اين دزدي

). ماساهارو نيز آورده كه نوكرها هـر  321- 322حس تملك براي آنان دانسته است (همان، 
هـايي ديگـر    ؛ بـراي نمونـه  170: ص1373كننـد (  وقت كه بتوانند از ارباب خود دزدي مـي 

). 135: 1374؛ بـروگش  76: هـاي ايرانـي   نامه، 1341؛ دوگوبينو 106: 1368بنگريد به ويلز 
هاي باال به روشني مشخص  زان مداخل نوكرها را از هر كدام از راهدشوار است كه بتوان مي

هاي معمول كسب مـداخل آنـان بـوده     كرد، اما آنطور كه به نظر مي رسد دزدي يكي از راه
است. اگر سيطرة آنان به خانة اربابشان و بستر مناسب و مساعد ارتكاب سرقت براي آنـان  

  نخواهد بود.اين امر دور از ذهن  را در نظر بگيريم،
  
  جهان نوكري و پديدة سرقت زيست 3.3

شناسي انحرافـات اجتمـاعي، رهيافـت پديدارشناسـي      هاي مطرح در جامعه يكي از رهيافت
است. در اين رهيافت سعي بر آن است تا در ذهـن افـراد (يعنـي آگـاهي، بيـنش، گـرايش       
احساسات و عقيدة آنها در مورد كجرفتاري) رخنه كنند. در نگاه پديدارشناسانه گمان بر اين 
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ر مقايسه با كساني كه ديگران را كجرفتار مي نامند تعاريف و تعابير است كه افراد كجرفتار د
). بـه عبـارت ديگـر در نگـاه     157: 1385كامال ذهني متفاوتي از اين مسـاله دارنـد (ممتـاز    

هاي دستة دوم  پديدارشناختي اصطالحاتي مانند كجرفتاري، بيگانگي، آنومي، و غيره ساخته
بنـدي   شناسـي متعـارف دور از هـر نـوع طبقـه      معـه هـاي جا  شوند. يعنـي، سـاخته   تلقي مي

اند؛ زيرا قابل تقليل به واقعيت زندگي روزمره نيستند. بـرعكس   پديدارشناسي به دست آمده
كننده هدفمند مطرح است توجه  پديدارشناسي به واقعيت مستقيم آن طور كه در ذهن عمل

و ضـرورت اسـت:   روش اصـلي پديدارشناسـي توجـه بـه د    ). «Schutz 1967: 6كنـد (  مـي 
؛ يعني بازگشـت بـه پديـده و نشـان دادن اينكـه      »ضرورت توصيف«و » ضرورت پيدايش«

كننـده قابـل    چگونه ساخته شده است و دوم نشان دادن اينكه پديده چگونه از ديدگاه عمل
). 160: 1385(ممتـاز  » باشـد  توصيف است. باز هم تاكيـد بـر بيـنش و آگـاهي فاعـل مـي      

هـاي   دربارة ديدگاه پديدراشناسانه مطرح كرد. بـراي نمونـه دارودسـته    توان هايي را مي مثال
شوند اغلب از كـار خـود احسـاس     كجرو كه در بعضي شهرهاي آمريكا باعث وحشت مي

غرور و برتري دارند و از اينكه نسبت به ديگر مردم از قدرت بيشـتري برخوردارنـد لـذت    
اند، براساس آنچـه   ي آمريكايي دزدي كردهها برند. در مثالي ديگر كساني كه از فروشگاه مي

اند، يك نوع احساس لذت همراه با هيجان در هنگام دزدي به آنها  خود اين افراد بيان نموده
دست داده است. در بسياري موارد اين دزدي به علت نياز مبرم نيست و جنبة تفريحي دارد 

كومـت ايـن افـراد اعمـال     ). اين در حالي است كه از ديدگاه مـردم و ح 160- 161(همان، 
اند و حتي از كار خود لـذت   اند، اما خود آنها چنين تصوري نداشته اي مرتكب شده مجرمانه
شـده اسـت. بـراي     عنوان ارزش نيز شـناخته مـي   اند. حتي گاهي اوقات دزدي به برده نيز مي

توان صعاليك را ذكـر كـرد. اصـطالح صعلوك/الصـعلكه و سـاخت آن بـه دورة        نمونه مي
گردد. آنان افرادي شجاع و از لحاظ جسمي قوي بودند كه به سبب تفاوتي كه  هلي بازميجا

ورزيدند،  ديدند، به غارت اموال ثروتمندان مبادرت مي در جامعه ميان خود و ثروتمندان مي
، مقدمة 1418الورد  بن نوعان خود احساس رحم و شفقت داشتند (نك. عروه اما نسبت به هم
). از نظر نوع زندگي، صعاليك دورة جـاهلي را  231- 232: 1369؛ حوفي 34ابوبكر محمد: 

بنـدي كـرد. صـعلوك خامـل      توان به دو دستة صعاليك خامل و صعاليك عامـل تقسـيم   مي
پرداخت و طفيلي و وابستة ديگران بـود   داد و به گدايي مي درواقع تن به ذلت و خواري مي

يد و قصد داشت تا حق خود را از كساني شور و صعلوك عامل بر هنجارها و سنن رايج مي
؛ همچنـين بـراي   222: ص1412انـد، بازسـتاند (طليمـات و اشـقر      كه آنها را محروم كـرده 
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الـورد   بـن  اشعاري از عروه در مذمت صعاليك خامل و مدح صعاليك عامل بنگريد به عروه
ماننـد  اعمال سارقانة اين صعاليك عامل از سـوي برخـي از شـاعران     3).68- 69: ص1418
الـورد   بـن  مثابة يك ارزش تلقي شده است (عروه الورد مورد ستايش قرار گرفته و به بن عروه
در  1324اي كـه محمـد بهمـن بيگـي در سـال       ). در مثالي ديگر در بررسي68- 69، 1418

عشاير فارس انجام داد، نشان مي دهد كه در آن زمان در ميان عشـاير غـارت و سـرقت در    
  4رفته است. ماعي به شمار ميهاي اجت رديف ارزش

هاي انجام شده توسـط خودشـان را عملـي     آيا نوكران و خدمه در دورة قاجاريه دزدي
ها و اطالعات پاسخ  اند؟ بايد گفت كه براساس برخي داده كرده مذموم و مجرمانه قلمداد مي

انـد:   كـرده  اين سوال منفي است. درواقع آنان در هنگام سرقت توامان دو ذهنيت را دنبال مي
يكي اينكه اين عمل باعث كسب منفعت مادي است و ديگر آنكه من (يعني نوكر) درصدد 

شود حق نوكر است. بديهي است  احقاق حق خود هستم، يعني مالي كه از دزدي حاصل مي
توانست چه تبعاتي در بر داشته باشد. اين در حالي  كه هژموني اين تفكر در ذهن نوكران مي

ها را امري عـادي قلمـداد    دزدي ها نيز اين دله تر ذكر شد، ارباب ور كه پيشاست كه، همانط
گذشـتند. ايـن امـر نيـز      كردند و در بسياري مواقع بدون اعمال مجازات از كنـار آن مـي   مي

  داد. از سوي نوكران را افزايش ميذهنيت ارتكاب سرقت 
و سود مالي قلمداد توان كسب منفعت  جهان نوكري را مي نخستين مولفة مهم در زيست

شد تـا مسـالة نفـع     طور ويژه باعث مي طور كلي و امنيت شغلي به كرد. عدم وجود امنيت به
تنها براي نوكران، بلكه براي بسياري از قشرهاي جامعه مهم و ضروري باشد؛ چراكه  مالي نه
ت نگريستند. قشرهاي فرودسـت بـه حفـظ منفعـ     عنوان يك پشتوانه براي آينده مي به آن به

تـر   تر و بـيش  كردند اميدوار نبودند و سعي داشتند تا بيش اي (به هر نوع) كه كسب مي مالي
توانست مزيت جايگزيني را براي آنها به همراه داشته باشد. يعني  بدست بياورند. اين امر مي

توانستند نفع مالي از دسـت رفتـة خـود را بـا      آوردند، مي اگر چيزهاي بيشتري به دست مي
كردند، جايگزين كنند. بوئه كـه چنـد سـال قبـل از بـه تخـت        جديدي كه كسب ميانتفاع 

درستي به اين مسالة مهم اجتماعي اشـاره   نشستن ناصرالدين شاه به ايران مسافرت كرده، به
  نموده است:

آورند جز در مـواردي ضـروري ممكـن     دفعه پول زيادي به دست مي ... كساني كه يك
انـد، چـه مطمـئن     القوه فكر گـرد آوردن مـال   نيست چيزي از آن خرج كنند، وزرا حتي

نيستند كه تا كي سركار خواهند بود. پادشاه هم به نوبة خود ذخاير هنگفت خـود را از  
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موقـع پـول بـه     زند، مبادا به زينه نهاده دست نميترس اينكه مبادا جنگي دربگيرد، در خ
  ).277: 1365ظم نيست (بوئه دست نياورد؛ چه مانند اروپا عوايد دولتي مرتب و من

اي كـه بايـد بـه آن     توان گزارش بوئه را پذيرفت، نكتـه  گذشته از اينكه تا چه ميزان مي
جاريه است. پوالك دربارة مندي و نفع مالي در دورة قا توجه داشت اشاره به اصل مهم بهره

گفتة او: دزدي نوكران رواج فـراوان داشـته    روشني بيان كرده است. به نوكران اين اصل را به
دزدي «شده نبوده، بلكه موضوع اين بوده است كـه   ها مساله مال دزديده است. در اين دزدي

  ).321: 1361(پوالك » شود خود موجب تملك و برخورداري مادي مي
هان نوكري نكتة ديگري نيز وجود داشت كه شايد با انگـارة حـق انتفـاع و    ج در زيست

مندي در ذهن و زبان نوكران در ارتباط مستقيم باشد و آن نكته حق انگاشتن سرقت از  بهره
سوي نوكران و خدمة دورة قاجاريه و ناصري است. يعني برخي از نوكران براي كسب مال 

نگريستند. ويلز جرئيات مهمـي دربـارة    امر مشروع مي مثابة يك بيشتر به سرقت و دزدي به
هـاي   بـر وجـود دزدي   گفتـة او عـالوه   اين انگاره در ذهن و رفتار نوكران ارائه داده است. به

يك «ها از نگاه نوكر  اند، اينگونه دزدي هايي كه نوكر و كلفت داشته كوچك و بزرگ در خانه
). شايد بتوان اين انگاره و ذهنيـت  161: 1363شده است (ويلز  انگاشته مي» نوع حق مسلم

) Social structure and Anomie» (سـاخت اجتمـاعي و آنـومي   «نوكران را در غالـب نظريـة   
دوركـيم را توسـعه داده   » آنـومي «تري تبيين كرد. مرتن درواقع نظريـة   طور روشن مرتن، به

ـ   ا وضـعيت آنوميـك   است. از نظر دوركيم تغييرات سريع اقتصادي و اجتماعي جامعـه را ب
شود. در وضعيت آنوميك هنجارهاي اجتماعي  دچار كرده و سبب تضعيف نظام اخالقي مي

قانوني دچـار   شود و از اين طريق جامعه به هرج و مرج و بي به داليل گوناگون رعايت نمي
هاي اجتماعي در جامعه شايع شده و در نهايت هم فرد و هـم   گشته و انواع جرايم و آسيب

متضرر خواهند شد. درواقع در نظرية آنومي رابطة تنگاتنگي بين فرد و جامعه برقرار جامعه 
است. اين سخن بدين معني است كه تاكيد اصلي دوركيم در بررسي آنومي مطالعة سـاخت  

  ).63: 1390(حسيني نثار و فيوضات اجتماعي و تاثير آن بر فرد است 
با توسـعة يـك جهـت از نظريـة     » آنوميساخت اجتماعي و «اي با عنوان  مرتن در مقالة

هـاي   تواند وضعيت عادي امور براي اشـخاص در بخـش   مدعي شد كه آنومي مي«دوركيم، 
خاصي از جامعه باشد؛ وقتي كه اهداف فرهنگي (مانند توفيق مالي) مـورد تاكيـد فـراوان و    

). 101: 1382(رابينگتن و واينبرگ » هاي مشروع براي دستيابي به آن هدف مسدود باشد راه
ها و نيازها را توليـد مـي كننـد. حـال      ها انواع ارزش به بيان ساده جامعه و فرهنگ در انسان
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رونـد و كوشـش    وقتي امكان دستيابي به اين اهداف محدود يا مسدود شود، افراد بيراهه مي
هاي غيرمشروع به اهداف و آرزوها و نيازهاي (توليد شده در) خود دست  كه از راه دكنن مي
اين شكاف بين ابزار مشـروع و اهـداف فرهنگـي چهـار نـوع       5.)27: 1388پور  (رفيع يابند

. نوآوري؛ حالتي كه ابزار جديد و معموال غير قانوني براي دستيابي 1كند:  كجروي ايجاد مي
گزيني يـا   . عزلت2). 71- 70: 1390شود (حسيني نثار و فيوضات  به اهداف به كار برده مي

شـده   ي كـه افـراد هـم از اهـداف فرهنگـي و هـم از هنجارهـاي نهادينـه        نشيني؛ حالت عقب
. شـعائر گرايـي: حـالتي كـه افـراد از اهـداف       3). 23: 1378پور  كنند (رفيع پوشي مي چشم
. شورش و طغيان؛ حالتي كه 4). 160: 1387كنند (گيدنز نظر كرده و بر ابزار تاكيد مي صرف

كننــد  شــدة اهــداف و ابــزار موجــود مــي تافــراد نظــام جديــدي را جــايگزين نظــام تثبيــ
  ).130: 1383(بخارايي

نوعي نظريـة مـرتن قابـل بازشناسـي اسـت. او دزدي را از نگـاه        در گزارش ويلز نيز به
مثابة يك حق مسلم تلقي كرده است؛ حقي كه در جامعة آشفتة عهد ناصري  نوكران ايراني به

ي مردم مطرح بوده، رواج فراوان داشـته  عنوان اساس و پاية زندگ كه در آن تامين معيشت به
شدند و از طرفي راه اصلي تـامين   است. نوكران كه از طبقات فرودست جامعه محسوب مي

شـد يـا    اهداف اقتصادي آنها يعني مواجبشان نيز در اغلب موارد توسط ارباب پرداخت نمي
زدنـد   مي» وآورين«اش باشد، دست به  حداقل به ميزاني نبود كه پاسخگوي نيازهاي روزمره

حل غيرقانوني و نابهنجار براي رسيدن به اهداف مـالي بـود اسـتفاده     و از دزدي كه يك راه
گويي ميان  و كردند. حق انگاشتن سرقت براي كسب منافع مالي از سوي نوكران در گفت مي

دزدي او فاش شده بود نمايان است. نوكر خطاب بـه ويلـز    ويلز و يكي از نوكرانش كه دله
  ته است:گف

كشم و بايد كه مداخل داشته باشم. هرگاه  صاحب اين حق قانوني من است. زحمت مي
تري بخري،  آورم به قيمت ارزان خرم و به منزل مي قادري اجناسي را كه من از بازار مي

راض هـم  خيلي خب پس چرا معطلي؟ پس حال كه قادر به اين كار نيستي، حـق اعتـ  
  ).106: 1368(ويلز  نداري

هـاي او   هاي ويلز از جهات ديگري نيـز مهـم و قابـل اعتناسـت. براسـاس داده      رشگزا
اي  گونـه  هاي خود (از نگاه آنان مداخل) درآمد قابل توجهي داشتند؛ به نوكران از قبل دزدي

ها پس از مدتي داراي  كه عبدالمحمد نامي كه سرپيشخدمت ويلز بوده است، با همين دزدي
حتي براي خودش يك نوكر شخصي گرفته و وجاهت و آبـروي   خانه و فرش و ... شده و
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). حتي زماني كـه ويلـز تصـميم    105درخور توجهي در ميان مردم كسب كرده بود (همان، 
هاي مكرر اخراج كند، رمضـان   سبب دزدي نام رمضان را به گرفت مسئول اصلي درمانگاه به

دون دريافت حقوق بـه كـار   در ابتدا راضي شد تا با نصف حقوق و سپس رضايت داد تا ب
اصل مطلب اين بود كه درآمد روزانـة يـا بـه قـول خـودش      «گفتة ويلز:  خود ادامه دهد. به

  (همانجا).» مداخلش از بيماران از حدود ده برابر ميزان حقوقش هم بيشتر بود
اثبات اينكه ذهنيت نوكران مبني بر حق دانستن سرقت براي كسب منافع را تا چه ميزان 

رسد. قطعا  توان به قشر نوكران دورة قاجاريه تعميم داد دشوار و حتي ناممكن به نظر مي مي
توان اينگونه داوري كـرد كـه    زدند، اما مي همة نوكران و خدمه به اعمال سارقانه دست نمي

تعداد قابل توجهي از آنان براي كسب منفعت مالي و نيز سيطرة ذهنيت حق دانستن سرقت 
  يافتند. متي از مداخل خود دست ميار آنان، از طريق دزدي به قسبر ذهن و رفت

  
  هاي نوكران در هنگام ارتكاب سرقت ها و روش . برخي شيوه4

بايست  اي مهم اشاره كرد و آن تفكيكي است كه مي بايست به نكته پيش از شروع بحث مي
نوكرهـاي افـراد   منصب و ديگر نوكرها قائل شـد. غالبـا    ميان نوكرهاي افراد مهم و صاحب

گرفتنـد.   منصب از قدرت بيشتري برخوردار بودند و حتي مورد حمايت نيز قرار مي صاحب
هاي نظميه از محالت تهـران عهـد ناصـري آمـده اسـت كـه        براي مثال در يكي از گزارش

اند. نوكر گريخته و بـه خانـة اربـابش رفتـه اسـت.       سبب بدمستي دستگير كرده نوكري را به
السـلطنه، بـه    اند، اربابِ نـوكر، معـين   ها براي دستگيري مجدد او اقدام كرده زماني كه فراش

ها فحش و ناسزا گفته و آنها را از درب خانه رانـده اسـت (بـراي     حمايت از نوكر به فراش
  ).130، 1: ج1377 هاي نظميه از محالت طهران گزارشتفصيل ماجرا بنگريد به 

شـد، باعـث افـزايش     ايتي كه از آنهـا مـي  منصب و حم اين قدرت نوكران افراد صاحب
اي از سرقت هـاي نـوكران افـراد مهـم و      گرديد. نمونه سرقت و تعدي از سوي نوكران مي

ها و نوكران بيگلربيگـي   منصب كه شيراز را تاحدي ناامن كرده بود، مربوط به فراش صاحب
عيت شـهر را  ق است، وضـ 1303االول  به جمادي ها كه متعلق است. در يكي از اين گزارش

  ناامن توصيف كرده است. در اين گزارش آمده است:
دارنـد، صـبح هـر كسـي را      گيرند ... تا صبح نگاه مي از ساعت سه از شب مردم را مي

نظمـي از   نمايند. تمام اين دزدي و اين بـي  قدر مراتبهم از او پولي گرفته، مرخص مي به
گوينـد كـه بـا     سـت و چنـين مـي   قرار مذكور از حاجي آقاخان فراشباشي بيگلربيگي ا
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هاي سپرده بـه او تمـام از اراذل و اوبـاش هسـتند      باشند و فراش سارقين همدست مي
  ).257- 258: 1362 وقايع اتفاقيه(

ها و اشرار حتي به داروغه نيـز رحـم نكـرده و     ق، دزد1310به  در گزارشي ديگر مربوط
اي كمك به داروغه آمده بودند نيز از هايي كه بر شبانه او را گرفته و لخت كرده بودند. گزمه

منصـبان،   ها به يكي از صاحب طرف دزدها كتك خوردند. در گزارش اين تهديدها و دزدي
ها فقط به همين سـال   ). گزارش414قوام الملك، و نوكرهاي او منتسب شده است (همان، 

الملـك   مهـاي نوكرهـاي قـوا    ق نيز باز هم از دزدي1311هاي سال  ختم نشده و در گزارش
  ).457، 435البي آمده است (همان، مط

توان آنها را جزو نوكرهاي  نوكرهاي افراد متوسط و تقريبا ثروتمند كه در اين نوشتار مي
هـاي خـود اسـتفاده     كـاري بـراي دزدي   معمولي به حسـاب آورد، معمـوال از روش پنهـان   

وايـت كـرده اسـت كـه     ها را دربارة زن خدمتكاري ر كردند. ماساهارو يكي از اين روش مي
هـاي زن   دزديده است. زماني كه دزدي دستمال،جوراب و پيراهن ارباب اروپايي خود را مي

طور  پوشيده و دستمال او را نيز به كشف شد، مشخص گرديد كه جوراب ارباب خود را مي
  ).170: 1373كرده است (ماساهارو  پنهاني از خانه خارج مي

  گفتة او: لبي را آورده است. بهبروگش نيز دراين باره گزارش جا
ء كه روي ميز تحرير اربابش قرار دارد و مورد عالقة  خدمت خانه براي ربودن شي پيش

ء مـوردنظر   شود. وي از روز اول شي گاه بدون نقشه مرتكب اين عمل نمي اوست هيچ
زير گذارد. روز بعد آن را در زير كاغذها يا  را از جاي اصليش برداشته و جاي ديگر مي

دهد، روز سوم باالي بخاري، روز چهارم بـاالي گنجـه و بـه همـين      ها جاي مي كتاب
دهد. وقتي كامال اطمينان يافت كه اربابش، مدت يك  ترتيب پيوسته جايش را تغيير مي

ء مزبور اطالع نيافته، آن وقت آن را با خيال راحت در جيـب خـود    هفته از فقدان شي
 هاسـت كـه   شـده را هفتـه   ء مفقود كند كه شي پس ادعا ميبرد و س گذاشته و به خانه مي
  ).135: 1374نديده است (بروگش 

هـاي   هاي دزدي خدمـة طويلـه   بنجامين نيز گزارش تقريبا مفصل و ارزشمندي از شيوه
هـا بـا اسـتفاده از     خانة اعيان و اشراف ارائه داده است. براساس گـزارش او مهتـران طويلـه   

ند تا اربـاب خـود را تلكـه كننـد. آنهـا در ابتـدا مبلـغ علوفـة         كرد هاي مختلف سعي مي راه
كردنـد و سـپس بخشـي از علوفـة      خريداري شده را بيشتر از بهاي حقيقي آن حساب مـي 

يافتند. ارباب  رساندند و به سودي دوچندان دست مي داشتند و به فروش مي ها را برمي اسب
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كرد تـا   دي مهتران مي ديد، سعي ميها را در نتيجة دز خانه وقتي الغر شدن اسب و صاحب
ها نظارت داشته باشد. در اين زمان مهتران حقة ديگري به كـار   خود در علوفه دادن به اسب

كردند و زماني كه در مقابل چشمان ارباب علوفـه را   بردند. آنها كف آخور را سوراخ مي مي
توانستند آن  ها نمي و اسبها فرورفته  ريختند، مقداري از اين عليق در سوراخ در آخورها مي

هـا را   شد، مهترها در فرصت مناسب عليق را بخورند و شب هنگام كه درب طويله بسته مي
كردنـد و رفيـق و    ها خارج كرده و از باالي ديوار طويلـه بـه كوچـه پرتـاب مـي      از سوراخ

  ).121- 120: 1363داشت (نك. بنجامين  همدست آنها علوفه را برمي
دستي و مشاركت با ديگر سارقان بود. در اين  وكران براي دزدي، همهاي ن از ديگر روش

باره يك گزارش جالب در گزارش هاي نظميه از محالت تهران آمده است. گزارش مربوط 
اند. موضوع شكايت نيز سـرقت از   است به دعوي دو نفر فرنگي كه به پليس شكايت كرده

قت، نوكر آنـان توسـط دزدان پـس از بسـته     گفتة آنان در جريان سر خانة آنها بوده است. به
ها و پاهايش در اتاقي زنداني شده است. پليس پس از تحقيـق از نـوكر متوجـه     شدن دست

شد كه گفتار او مشكوك است و اقدام به حبس او نمود. پس از چند ساعت حـبس، نـوكر   
ردن اين حيله دستي شخص ديگري انجام داده و براي رد گم ك اقرار كرد كه اين كار را با هم

). در گزارشـي  296، 1: ج1377 گزارشهاي نظميه از محـالت طهـران  را به كار برده است (
ديگر مربوط به واليات جنوبي ايران، نوكرها با دزدها و يهوديان همكاري كرده بودنـد. بـر   

رفتنـد و بـه    هـا مـي   ها روزها به بهانة فروش جنس به درب خانه اساس اين گزارش يهودي
  وقايع اتفاقيهدادند ( دستان خود سرقت را انجام مي شدند و شب با هم انه واقف ميزواياي خ

1362 :457.(  
هايي در برخي منابع آمده است. بـراي نمونـه    دربارة نحوة يافتن نوكرانِ دزد نيز گزارش

نـدرت بـه    حدي بوده است كـه بـه   هاي خدمه و نوكران به گفتة پوالك، گويا رواج دزدي به
بـراي  » انـدازي  خـاك «نـام   اي به شدند. در اين شرايط از شيوه ومتي متوسل مينيروهاي حك

اندازي به اين شكل بوده است كه پس از آنكه همة خدمه  كردند. خاك يافتن دزد استفاده مي
ريختنـد؛ بعـد هـر كـدام      كردند، در دامن لباس بلند هر يك مشـتي خـاك مـي    را حاضر مي

ريختنـد و   هاي دامـن خـود را بـر زمـين مـي      و خاك گذشتند تك از يك اتاق خالي مي تك
كـس نيـز گناهكـار     شد و هـيچ  شده پيدا مي ء گم هاي خاك، شي معموال در يكي از اين كپه

  ).321: 1361شد (پوالك  م داده ميشد و حتي به همه يك لباس نو ه شناخته نمي
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زدن و حـبس  هاي مرسوم ماننـد چـوب    هاي نوكران نيز معموال از شيوه دربارة مجازات
شد، اما گاه مجازات شديدتر بود. بنابر گزارش فووريه، گـاه   مدت استفاده مي موقت و كوتاه

افتـاد كـه    داد. معموال اين اتفـاق زمـاني مـي    نوكر در ازاي دزدي، جان خود را از دست مي
هـاي سـلطنتي    كرد. براساس گزارش فووريه، يكـي از جـاروكش   مستخدم از شاه دزدي مي

جواهرات تخت طاووس را دزديده بود. ماموران پس از عذاب و شكنجة فراوان مقداري از 
سـاله  15از خدمتكار اقرار گرفتند و جواهرات را در پاي درختي يافتند. دزد با اينكه جواني 

اي آويختنـد   بود، محكوم به مرگ شد و پس از آنكـه او را كشـتند، جسـدش را بـه دروازه    
  ).224: 1385(فووريه 

  
  گيري نتيجه .5

  عنوان نتيجة پژوهش حاضر ذكر كرد، در محورهاي زير قابل ارائه است: توان به آنچه كه مي
شـكل ويـژه    طور كلـي و در دورة ناصـري بـه    هاي نوكران در دورة قاجاريه به .سرقت1
هايي كه توسـط ديگـر قشـرهاي ماننـد      ها و علل و عواملي داشت كه با داليل سرقت زمينه
هاي نوكران گذشـته   شد كامال متفاوت بود. براين اساس سرقت انجام ميها و سربازها  لوطي

شـد كـه در ايـن انگـاره نـوكران       هاي اجتماعي از يك انگارة ذهني نيز ناشي مي از نابرابري
نـوعي يـك توجيـه عقالنـي بـراي       كردند و بـه  عنوان حق مسلم خود تلقي مي سرقت را به

اگرچه قابل تعميم به همة نوكران نيست، اما گويا  گرفتند. اين امر هاي خود در نظر مي دزدي
 توان تصوري رايج در ميان خدمة عصر ناصري درنظر گرفت. آن را مي

هايشان در بسياري  ها و سربازان كه سرقت هاي پژوهش برخالف لوطي .براساس يافته2
و مخفي شكل پنهاني  هاي نوكران بيشتر به از مواقع با خشونت و درگيري همراه بود، دزدي

 نيز معطوف به خانة اربابشان بود.شد و در اغلب موارد  انجام مي

شـكل دقيـق و كمـي     توان رواج سرقت در ميان قشر نوكرانِ دورة ناصري را با به .نمي3
رسد كه اين پديده آنقدر رايج بوده است كه براساس برخـي از   مشخص كرد، اما به نظر مي

 كردند. و غيرقابل اجتناب تلقي مين را امري طبيعي ها حتي اربابانِ نوكرها نيز آ گزارش

دهد كـه در تحليـل پديـدة سـرقت در ميـان       .نتيجة پژوهش حاضر همچنين نشان مي4
هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي توجه  قشرهاي مختلف جامعه نبايد صرفا فقط به جنبه

عـة ايـن پديـده    داشت، تصور ذهني خود سارقان در ارتكاب سرقت نيز در بررسـي و مطال 
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اي داراست. اين امر فقط در مطالعات تاريخي مربوط به حوزة سرقت نيسـت،   نقش اساسي
  تواند مورد توجه قرار گيرد. ت ميشناسي پديدة سرق يابي و آسيب بلكه امروزه نيز در علت

  
ها نوشت پي

 

  ):235 :1379گفتة دروويل ( به .1
شوند و پس  ها در سر خدمت حاضر مي بزرگان عدة زيادي نوكر دارند كه تعدادي از آنها فقط صبح

گذرانند (همچنـين بـراي    هايشان مي نهاز سالم كردن به ارباب و نشان دادن خود، بقية روز را در خا
 ).114 :1378مقايسه بنگريد به دوروششوار 

  ين نكته اشاره كرده و آورده است:) نيز به ا84: 1363ارد (ويش .2
 آورد. كند، معموال ده درصدي بيشتر به حساب مي پيشخدمتي كه خريد خانه مي

اي  كند، همان نكـاه  هاي آنها ستايش مي ها و چپاول اينكه عروه صعاليك عامل را مدح و از غارت .3
عنـوان امـري    ها سرقت به اينكه در برخي زمان است كه در بخش كليات به آن اشاره شد مبني بر

 شده است. حتي ارزشمند شناخته مي مورد قبول و
  گفتة بهمن بيگي: به .4

شـود و مهـارت را در ايـن     در ميان قسمتي از ايالت سرقت يك نوع شجاعت و دالوري تلقي مـي 
را بيمه و آتيـه را تـامين   دانند. اين عده معتقدند كه اين مهارت و استادي زندگي  زمينه قابل فخر مي

نمايد و كسي كه نتواند دزدي كند ناتوان است و در صورتي كه ثروتي نداشته باشـد، يـا ثروتـي     مي
اي براي اعاشه ندارد... در برخي از طوايف شان دزدي و دزد بـه قـدري    داشته و از بين برود وسيله

از عهده دزدي و راهزني خـوب   بر شرايط ديگر اجل است كه صاحبان دختر جز به فردي كه عالوه
آلـود خـود را تـاب مـي داد و      هاي كثيف و دوغ دهند. مردي را به ياد دارم كه سبيل برآيد دختر نمي

؛ 40- 41 :1324بيگـي   دهم (بهمن خود را مي گفت كه چگونه به جواني كه شبگردي نداند دختر مي
  ).75- 74خسروي: همچنين براي موردي ديگر بنگريد به 

آنومي اين است كه بـه طـور ضـمني بعضـي از فرضـيات       ةاز امتيازات تئوري مرتن درباريكي  .5
ايـن   .گردد را دربردارد مخصوصاً آن بخشي كه مربوط به تضادهاي دروني يك نظام مي ،ماركس

نظريه به اين مسئله اشاره مي كند كه ممكن اسـت تعهـد بـه بعضـي از ارزشـهاي انتقـال يافتـه        
هنجاري گردد. اما در اين جا هم  روي و بي حقق پيدا نكند، باعث ايجاد كجفرهنگي، هنگامي كه ت

گيري نهـايي و يـا بـي اعتقـادي بـه ارزشـهاي        عامل اصلي تعيين كننده، يعني آنومي شامل كناره
مشترك اجتماعي است. با اين همه تنها عدم تحقق چنين ارزشهايي نيست كه ممكن است انسان 

تواند و بايد انجام دهد تا به موفقيت دسترسي حاصل كند،  عمالي كه ميا ةرو كند، بلكه هم را كج
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(براي اطالعات بيشتر بنگريد به گولدنر  روي و آنومي گردد خود ممكن است باعث پيدايش كج
1373: 467.(  
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