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چکیده

جرم پدیدة اجتماعی است که از دیرباز به تناسب هر عصری و هر نسلیی

وجود داشته و بنابراین عمری به قلدتت عملر جاتعلة بشلر دارد در یل

تعریف کیی جرم یا بهعبلارتی بل را عمیلی ناپسلند و بلر مق تالررا

تعیینشد در ی

جاتعه دانستهاند که در اشکال تختیف در تماتی تااطع

تاریخی وجود داشته و تختصِ جاتعه یا فرهنل

ایلی نبلود اسلت بلا

توجه به اهمیت عصر نایری به عنلوا تاععلی اسلار در تلاریخ ایلرا

بررسی جرم بهعنوا یکی از پدید های تهم این دورا تلیتوانلد پلرد از

ابهاتا بسیاری در زتینههای ارتکاب جرم اجتماعی بردارد از این رو در
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این پژوهش تمش شد بلا تکیله بلر تسلتندا تلاریخی و هممنلین تنلابع

کتابخانهای توجود و با بررسی آتاری جلرایم ایلن دور ملمن تویلیف

اوماع اجتماعیِ عصر نایری جرایم اجتماعی این عهد سنخشناسلی و بلا
رویکردی تحیییی ناش عواتل تختیف در این تعضلل اجتملاعی بلهویلژ

ناش دوگانهی اکوتت در آ تشخص گردد براسار یافتههای توجلود

از تیا گونههای تختیف جرائم اجتماعی قتلل بلا  58/7دریلد بلارترین

تی ا و استعمال تریاک با  0/2درید کمترین تی ا را به ود ا تصلا

داد است گرچه اکوتت نایری ایییترین عاتل اجرایی در بر ورد با

تجرتا بود باایناال ود بله نحلوی بسلتر جلرم را تهیلا تلیکلرد و در
بسیاری از توارد بر تی ا آ ها نی تیاف ود

واژههای کلیدی :جرایم اجتماعی ب

عهد نایری سنخشناسی

مقدمه

دورة نایری در سیر تاریخ ایرا از اهمیت بس ایی بر وردار است زیلرا دور ای طلورنی
پرتنش و توأم با نفوذ هرچه بیشتر غرب (بلهویلژ انگیسلتا و روسلیه) در عریلة سیاسلی و

اقتصادی بود که تبعا بسیاری برای جاتعه ایرا به دنبال داشت عواتل تنشزای این عهد
بیشتر سا تار نظام سیاسی و معف هیئت ااکمله بلود کله ریشله در اکوتلتهلای پیشلین
داشللت نظللاتی ودکاتلله کلله در بسللتر تللاریخ ایللرا قللدر و تشللروعیتش را از جایگللا
ظلالیهی شاها ارتش قوی و دیوا سارری گسترد تیگرفت این تیراث بله دور قاجلار
که رسید گرچه در اوزة نظر شاها را در تاام هما ظللالیهلی تلیشلنا ت کله اطاعلت
بیچو و چرا از آ ها بر گرد تردم بود اتّا در عریة عمل بلهدلیلل تشلکم سلا تاری
ارتش و دیوا سلارری از اقتلدار گذشلتهاش کاسلته شلد بلود و شلاها قاجلارو از جمیله
نایرالدین شا با پیشگرفتن سیاستی تتبحرانه و برناتهری یشد تحت عنوا «تفرقله بینلداز
و اکوتت کن» در پی اایاء و افظ آ اقتدار و از آ طریق پیشبرد اتور ویش برآتدند
تنوع قوتی نژادی زبانی و تذهبی ود دستاوی ی برای اکوتت به تنظور ایجاد نلااتنی در
بخشهای تختیف جاتعه و در نهایت عدم رشد آگاهی طبااتی تردم و گلرو هلا نسلبت بله
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ااوق و جایگا شا در جاتعه بود بدینترتیب پراکندگی سا تار اجتماعی نظام استبدادی
و نبود قانونی تدو فادا دستگا قضایی تستال اعتاادا و باورهای رافی تردم نفلوذ
بیرویة غرب در جاتعه و تنشهای ناشی از ی

جاتعة سنتی در برابر تظاهر تدر همگلی

بر بیثباتیها داتن تیزد و در این بستر بیثبا عواتلل تتعلددی افلراد جاتعله را بله سلمت
ارتکاب جرم سوق تلیداد در بلاب جلرایم عصلر نایلری تلاکنو کلار تسلتال و جلاتعی
یور نگرفته تحایاا توجود در این زتینه که بر ی از آنها ارزشمند و تفید نی هسلتند
عمدتاً اول ی

یا چند نوع جرم تتمرک شد اند کتاب «بررسی تحیییی و تعبیالی جلرایم

قذق افترا و توهین» نمونهای از این دست است که جرایم تلذکور را از آغلاز ورود اسلمم
به ایرا تا دورا تشروطه تورد توجه قرار داد است تااله «جرم و جنایت؛ اتنیت و نااتنی»
به طور تشخص به بر ی از جرایم عهد نایری هممو دزدی راه نی و اغتشاش پردا تله
و تااللله «جنایللت و تکافللا

تسلئیة اتنیللت در تهللرا عصللری نایللری و وظللایف پیللی »

ومعیت اتنیت در شهر تهرا و ناش پیلی

در بر لورد بلا بر لی جلرایم جنلایی را تلورد

بررسی قرار داد و گا نی اوز تورد بررسی تجازا ها بود که از طریق آ ها تیتوا با
بر للی از تصللادیق جللرم آشللنا شللد تااللة «تجللازا هللای غللار

دزدی اغتشللاش و در

سالهای  1340 -1270قمری» یکی از این نمونههاست  1اتا در این پژوهش دغدغلة ایلیی
این است که با اتکا بله تفهلوم جلرم تصلادیق اجتملاعی آ را در عهلد نایلری در شلکل
کاتلتری شناسلایی کلرد و بلا شلنا ت زتینلههلای سیاسلی و اجتملاعی آ نشلا داد کله
اکوتت به عنوا نهاد کنترل چه ناشی در کنترل جرایم داشته و آیلا نالش بازدارنلد ایفلا
کرد و یا با عمیکرد ود زتینهساز ارتکاب جرم شد است
 1یادق رموانی بررسی تحلیلی و تطبیقی جرائم قذف ،افترا و توهین تهرا  :نشر سب 1389

تنصور اتحادیه «جنايت و مکافات؛ مسئله امنیت در تهران عصر ناصرری و وارايپ یلری » در اينجرا

تهران است تهرا  :نشر تاریخ ایلرا  1377و «جرم و جنايرت ،امنیرت و نراامنی» .در جنر

و صرلد در

ايران دوره قاجار و ییامدهای آن در گذشته و اکنون زیلر نظلر رکسلانه فرتانفرتاییلا تهلرا  :نشلر ترکل

 1389و تنصور اتحادیه و سلعاد پیلرا «مجراااتهرای دادی ،اتتاراو و( ...سرا هرای -1270رر1340
قمری)» پژوهشهای ایرا شناسی ناتوار دکتلر تحملود افشار(سلتود ناتله) زیلر نظلر عیلی فایهلی تحملدی تهلرا :

شمار ی 1384 58
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تعاريپ و تاريخچه جرم

جرم را از تفاهیم انت اعی پیمید و از پدید های اعتباری و ذهنی دانستهاند که اکثر عالملا
عیوم انسانی سعی در شنا ت واقعلی آ داشته و دارند جلرم از نظلر لولوی تتلرادق گنلا

تعلدّی عا و علصیا آتلد در ایعمح فاهی ترادق تعصیت و در ایعمح ااوقی بله
فعل یا ترک عمیی که برپایه قانو قابل کیفر و یا تستی م اقداتا تلمتینی و تربیتلی باشلد

تعریف شد است .بنابراین بین تعریف فاهی و ااوقی عموم و صو

تلن وجله اسلت؛

زیرا بر ی افعال از قبیل ترک نماز از تنظر فاهی جلرمانلد؛ درالالیکله از تنظلر االوقی

جرم تیای نمیشوند .عک

آ نی یادق است .گا جرم را شا های از انحلراق اجتملاعی

و گا به تثابه بیماری قیمداد کرد اند گا هر کار تمنوعی که انجام آ توجب مرر گردد

و گا آ را عمیی مق ا مق مق قانو و یا تخلالف بلا نظلم اجتملاعی یلا تخلالف

یکی از موابط و ارزشهای تشترک در جاتعه تعریف کرد اند (فرهنل

فاله ج:1382 3

74؛ عللالیپللور 145 185 -178 :1389؛ بللاهری و داور  1380ج 102 :1پیناتللل :1345

)33-32

دورکیم جاتعه شنار فرانسوی از جمیله اندیشلمندانی اسلت کله جلرم را توملوع عیلم

جرمشناسی و آ را عمیی تیداند که تنجر به ایجاد عکل العملل هنجارگرایانله در جاتعله
گردد او تیگوید عیت اییی جرم بلیهنجلاری و یلا ناهنجلاری اسلت و کیفلر و تجلازا

تتناسب با آ برای ارمای وجدا جمعی است این وجدا کله بلا انجلام جلرم جریحلهدار

گشته غراتت تیطیبد و تجازا شخص گناهکار غراتتی است که به ااساسلا همگلا

داد شد تیشود از این رو دورکیم درپی یافتن عیتهای بیرونی تؤثر در وقوع جرم است

و بللرای همللین جللرم را ی ل

یبوری )140 :1373

پدیللدة اجتمللاعی عللادی عنللوا تللیکنللد (دورکللیم 1373و

عییرغم تکثّر و تعدد تعاریف جرم بنابر واقعیت جرم بر این اتلر تشلترک بایلد تمکیلد

کرد که جلرم پدیلد ای اجتمللاعی اسللت و بللدو وجللود اجتملاع قابلل تصلور و تحالق

نیست بنابراین جرم با این صیصه از ساات برداشتهای فلردی ر لت بلر تلیبنلدد و در
اجتماع تعنا تییابد از آنجا که تعریف هر پدید ای بلا توجله بلله دو عنصلر تکلا و زتلا

یور تیگیرد و براسلار توقعیلت جورافیلایی تلاریخی اقتصلادی اجتملاعی دینلی و
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فرهنگی هر جاتعه تعریلف تلیگلردد توییلر و تحلول تعنلای جلرم از جاتعلهای نسلبت بله

جاتعهای دیگر و از زتانی به زتا دیگلر تتفلاو تلیشلود؛ «بله گونلهای کلله روزگلاری
تمک سنجش و تعریف جرم ناض تارارا گروهی یا قبییهای سپ

سرپیمی از اواتلر و

نواهی شرعی و بعد از آ رویگردانی از اق و عدالت و در نهایت ناض قانو بود اسلت

این دگرگونیها البته گوا بر پویایی جرم است» (عالیپور )191 :1389

اتروز برای وقوع جرم سه رکن یا عنصر قانونی تادی و تعنوی تشخص کرد اند تراد

از عنصر قانونی ذکر کار تجرتانه و تعیین تجازا آ در قانو است .عنصلر تلادّی شلاتل

تحاق عمییا

ارجی ااکی از رفتار تجرتانه و عنصر تعنوی این است که رفتار تجرتانله

باید همرا با قصد یا تاصیر ج ایی باشد (گیدوزیا )66 :1385

عمو بر ارکا جرم انواع تختیف آ را نی براسار رشلتههلای تختیلف عیلوم انسلانی

بهویژ ااوق و جاتعلهشناسلی شناسلایی کلرد انلد در یل

کییلت جلرایم را تلیتلوا بله

دستههای تختیف اجتماعی تثل تجاوز به عنف مرب و جرح جرایم سیاسی تثل توهین و

شورش عییه اکوتت جرایم اقتصادی تثل سرقت ا تمر جعل تسکوکا

و یا جلرایم

دینی تثل توهین به تادسا و انواع تختیف دیگر تاسلیمبنلدی نملود وللی نملیتلوا تلرز

دقیای بین آنها تشخص کرد

بدینترتیب چگونگی شکلگیری جرم و تؤلفههای آ را بهطور قعع نمیتوا تشخص

کرد اتا با بررسی روند این تهم در طول تاریخ تلیتلوا گفلت کله در دور هلای تختیلف

قواعد و تارراتی چه نوشته و چله نانوشلته دربلارة جلرایم انلواع آ و تجلازا هلای آنهلا
وجود داشته است

در کتب عهد باستا از جمیه در وندیداد و ناته تنسر به تعریف جلرم و انلواع جلرایم از
جمیه جرایم عییه دین عییه پادشا عییه افلراد (نوربهلا  1382ج )10 :1برتلی لوریم در
دور های اسمتی نی ااکام شرعی تصادیق جرم و اعمال تجرتانه را تشخص تیسلا ت و
بعدها نی تحاکم شرع و عرق تصادیق جرم و تجازا های آ را بررسی تیکرد در دور
توور یاسای چنگی ی راهنمای عملل و الاوی دسلتوراتی تبتنلی بلر باورهلای تولور در
زتینة دیپیماسی جن

و تبارز سپاهیا تالیا

ارث و روابط اعضای انواد با یکدیگر

بود (اشپولر  )376-375 :1386و تخعی از آ هلا تجلازا هلای سلخت در پلی داشلت در
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دور های بعدی نی ااکام عرفیِ برآتد از ا تیارا شاها و ااکام شلرعی نلوع جلرایم و
نحو تجازا ها را تشخص تیسا ت تا قبل از تشروطه جرم به تعنای فعل یا تلرک فعیلی
بود که به هر دلیل و یا انگی ای توجبا نا رسندی اکوتلت را فلراهم تلیآورد و تجلرم
هم به کسی گفته تیشد که ترتکب این اعمال قانو شکنانه تیشد
تصادیق جرم البته در جواتع و ادوار تختیف هموار به ی
در ی

یور نبود و چیل ی کله

تاعع زتانی جرم تحسوب تیشد در تااطع بعلد تمکلن بلود عمیلی علادی تیالی

شود به عنوا تثال آنمه در دور قاجار تحت عنوا جمهوری لواهی جرتلی بل رو بلود
در اال اامر ی

تفهوم سیاسی و یکی از شیو های رایج تمیکتداری تیباشد در علین

اال در روند تاریخ اشتراکاتی در تصادیق جرم تیتوا یافت؛ اعمالی چو روسلپیگلری
زنا تجاوز رشو لواری اقلدام عییله تصلال یل

کشلور نشلر اکاذیلب قتلل دزدی و

بسیاری توارد دیگرکه هموار برهمزنندة نظم جاتعه و در تناقض با قواعد نوشلته و نانوشلته
در بسیاری از تااطع تاریخی ایرا بود جرم تحسوب تیشد است
در درو نایری نی نمونههای فراوانی از جرایم را تیتوا یافت ولی تمرک ایلیی ایلن
تااله بر جرایم اجتماعی به طور ا

است یعنی آ دسته از جرایمی که در تناسبا بلین

افراد جاتعه و در ایا جاری اجتماعی آنها یور تیگیلرد و توجلب آسلیب بله روابلط
عادی افراد و گرو های اجتماعی در زندگی روزترة آنها تیگردد
با این تادتا دربارة جرم در تحورهای بعدی بلا ارائله تصلویری از بسلتر اجتملاعی و
سیاسی عهد نایری به بررسی و تحییل تصادیق جرم اجتماعی در این دور تیپردازیم
بسترهای سیاسی و اجتماعی ارتکاب جرم در عصر ناصری

وقوع جرم در جاتعه نسبت تستایم با اتنیت هر جاتعه دارد و اتنیت جاتعه تستی م اسلتحکام

سا تار اجتماعی ل سیاسی تابولیت و تشروعیت اکوتت ثبلا سیاسلی وجلود قلوانین و
دستگا های قدرتمند اجرایی برای پیشلگیری از وقلوع جلرم و یلا اعملال تجلازا عادرنلة
تجرتا است؛ استی اتاتی که در عصر نایری کمتر به چشم تی ورد
جاتعة ایرا در دورا نایلری جاتعلهای یکپارچله و تنسلجم نبلود و تنلوع جورافیلایی

قوتی زبانی تذهبی قبییهای و تنشهای ناشی از آ از عواتل بازدارنلدة یکپلارچگی تیلی
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بود سازتا اجتماعی فرسود به سرکردگی شا

تج یهطیبی وریا

ودکاتله وجلود کلو نشلینا سلرکش

آداب گوناگو سنتی و اجتماعیِ وابسته به تعیاا دینلی و قلوتی و از

همه تهمتر ازدسترفتن بخشی از جمعیت کشور در اثر ودسریها شورشها جنل

هلا

بیماریها و قحعی ها در ایلن سلا تار فرسلود و کهنله نالش ایفلا تلیکردنلد (کوزنتسلوا و
دیگرا  )57-56 :1386این هما چی ی است کله آبراهاتیلا از آ بله عنلوا توزائیل
اجتماعی رنگارن

یاد تلیکنلد (آبراهاتیلا  )17 :1386چنلین تنلوعی در تملام سلعوح

تضادهای اجتماعی را هرچه بیشتر تشدید تیکرد تنها هیئت ااکمله ب رگلا و وابسلتگا
آ ها بودند که در قدر سیاسی ناش و از لحاظ اجتماعی در جایگلا

لود قلرار داشلتند

تابای به عنوا شهروندا درجه دوم پایین و یا پست عممً به چشم نمیآتدند دراالیکله

تمکن بود بیشترین ناش را در تولیدا اقتصادی و یا اتور دیگر ایفا کنند

رشد شهرنشینی در این تاعع تهم تاریخی تحدود و جاتعه بسته و سنتی بلود و تعلار

تیا طباا

بسیار به چشم تی ورد یکی از تشخصا شهرهای ایلن عهلد فالر و وجلود

گدایا بسیار بود که ریشه در تسائل اقتصلادی قحعلی و شکسلالیهلای ادواری داشلت

شمار زیاد گدایا در گوشه و کنار شهر از چشم سلیااا و سلفرناتهنویسلا ایلن عهلد دور

نماند است (ریماردز )31 :1379

یکی دیگر از تشکم عمدة جاتعه فادا نهادهای آتوزشی و پرورشی بود؛ اکثریلت

جاتعة ایرا بیسواد و تنها عد ای ا

از این نعمت ب رو بر وردار بودند فار فرهنگیِ

اللاکم بللر جاتعلله و فاللدا آتللوزش روشللمند و یللحی و وجللود بر للی عیمللا و تربیللا

تادرتآب افکار تردم را در سع ابتدایی نگه داشته بلود ایلن اتلر بله رواج رافلا در

جاتعه داتن تیزد و زتینه را برای بسیاری افراد سودجو تهیا تیکرد تا بلا تکیله بلر جهلل و
نادانی تردم آ ها را اسیر باورها و کارهای غیرا مقیشا کننلد چنلا کله در سراسلر ایلن
دورا پیشگویا رتار جنگیرا و توقعیلت تحبلوب و پرتنفعتلی در جاتعله داشلتند

(گوبینو )234-233 :1383

این جهل ود بستری برای ظیم بیقانونی و در نتیجله ارتکلاب جلرم فلراهم تلیکلرد

کنت تعتاد بود آنمه افلراد را بله ارتکلاب جلرم واتلیداشلت فالدا آتلوزش و تربیلت و
هممنین نداشتن شول و ارفه بود که باعث تیشد افلراد عملری را بله بعاللت بگذراننلد او
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توییه تیکرد به تجرتلانی کله تلدتی را در زنلدا بلاقی تلیتاننلد ارَفلی چلو نجلاری

اجاری ار کشی یاطی و کفاشی آتوزش دهند تا هم در زندا افسرد و عییل نشلوند و
هم سمتتی آ ها با تنبیی به عر نیفتد ( فمی تفرشی )67-66 :1362

بیقانونی از تشخصههای بارز اکوتت بود اکلام بلهیلور دلبخلوا و شخصلی در

اوزة ا تیارا

ود اکوتت تیراندند «قانو به تعنی تجموعه موابعی که اد و تلرزی

برای اعمال قدر دولتی تعیین کند و آ را قابل پیشبینی سلازد در کلار نبلود جلایی کله

اای نباشد از قانو هم بری نیست به عبار دیگر جایی کله تفلاوتی بلین قلانو و ارادة

دلبخواهی قانو گذار وجود نداشته باشد تفهوم قلانو زائلد نملیشلود وللو تجموعلهای از

قواعد و تاررا عموتیای وجود داشته باشد که هر ساعت بلدو اسلاب و کتلاب تعینلی

قابل توییر باشد

همین واقعیت بود که اعمال استبدادی و ودکاتانلة قلدر را تمکلن و

اتی عادی تیسا ت» (کاتوزیا  )11-10 :1389تستوفی در شرح ود دربارة ا تیلارا

اکام تینویسد « :همینقدر که الاکم کلاری تلیکلرد کله تواجلب اربلاب و االوق و
اقساط

انه را وب برساند کسی پاپی سایر اعمالش نبود و ییی تمکن بود چندین سال

در اکوتللت للود بللاقی بمانللد » (تسللتوفی  )435-434 :1343سللایک

شاه ادگا چنلین اکایلت تلیکنلد « :وقتل تلن در اضلور یل

نیل از ومللعیت

شلاه ادة پیلر ایرانل از

فعالیتهاى ااکم در اعادة نظم و اتنیت و دسلتگیرى و اعلدام دزدا تمجیلد تل نملودم
شاه اد جواب داد :ااکم کار عای نمود است او بایست فاط به زندان نمود راه نا

قناعت نماید و از آ ها پول گرفته و در توقع که از اکوتت تنفصلل تل شلود آ هلا را
نی آزاد نماید چنانمه او در ایالت ود انتظام و اتنیت را چنا برقلرار کنلد کله بعلداً یل
پسر بالال نیل بتوانلد بله آسلان اکوتلت نمایلد پل

(سایک
پ

 1380ج)598 :2

او دشلمن طبالة ااکمله تل باشلد»

از شکلگیری نظمیه در تهرا کنت که در رأر این تجموعله قلرار داشلت بلرای

انتظام و اتنیت پایتخت قوانینی در هیجد ایل به یور طرای جلاتع تهیله و بله اضلور
شا رساند این ایول برای تاابیه با جرایم و تخیفا و هممنین کاهش آ ها مروری بلود

او گرچه کمر به تبارز با قدار کشهلا عربلد جوهلا اشلرار دزدا و سلارقین و هممنلین
زنا بدکار و دیگر تجرتا بست اتا در عین اال اقداتا پیی

چندا براسلار قلوانین و

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 91 /

در راستای تمتین اتنیت برای تردم نبود و گا طمع و کسب تنفعت آ ها را در کنار اشلرار
و تجرتا قرار تیداد اتینالدوله در انتااد از نیروهای پیلی

بهرااتی به سرقت تیرفت و بیشتر آ در دایرة پیی

تلینویسلد کله «اتلوال تلردم

ایف و تیل تیشد آ ها تردم را بله

بهانة تختیف و دریل واهی دستگیر تیکردنلد و در تاابلل بلا پردا لت جل ای نالدی آزاد
تینمودند در جاتعه اتنیتی نبود و بهرااتی در کوچه و یابا تتعرّ

زنا تیشلدند و نله

از طرق دولت پژوهشی بود نه عیمای اعمم نهی از تنکر تیکردند و نه اتی ود تردم بله

یدا درتیآتدند»(اتینالدوله )56 :1370
تعر

از دیگر ویژگیهای این دور فادا دستگا قضایی تستال بود قوانین تا زتلانی کله در
با اتیال و تنافع دولت قلرار نملیگرفتنلد ملمانت اجرایلی داشلتند وگرنله بلهشلد

دستخوش توییرا تیشدند نبود ترزی تشخص تیا عرق و شرع د الت سرا کشلور
در ااکام یادرشد و دریافت رشو تیتوانست روند تحاکما را توییر دهلد (کاتوزیلا
)21 :1389

به گفته شیل در اوزة شرع هرچند قرآ دستورالعملهایی برای اجرای عدالت به تلردم

عرمه کرد بود اتا تعابیر تختیفی که از آیلا توسلط عیملا یلور تلیگرفلت و اجلرای
ااکاتی که از سوی تمتورا اکوتتی انجام تلیشلد تشلکم عدیلد ای ایجلاد تلیکلرد

(شیل  )117-115 :1362و تجازا ها بیشتر یبوة شخصی و شلونتبلار تلیگرفلت «در
واقع عیت جرم برطرق نمیشد بیکه اکم و اجرای آ جهت نمایش هرچه بیشلتر قلدر

دولت و یا اکوتت تحیلی بلود کله تلردم را کنتلرل کنلد اجلری قلانو یلا علدالت جنبلة

صویی و انتاامجلویی داشلت اکوتلتهلای تحیلی تمکلن بلود هملة جاتعله اعلم از

گناهکار و بیگنا را بهعیت ی

جرم تنبیه کند عنوا اینگونه تجازا را «عبلر گلرفتن

اهالی» عنوا کرد اند به هر ترتیب یدور اکم از ی

قانو تشخص و تعلین سرچشلمه

نمیگرفت و به تبع آ تنبیه تجلرم یلا تجرتلا از چنلین قاعلد ای پیلروی نملیکلرد بیکله
براسار توازین شرعی عرق ترجی یا تصلیحت فلردی اجلرا تلیشلد» (اتحادیله و پیلرا

)33 :1384

البته نمیتوا گفت کله دورا نایلری سراسلر آتیختله بله نلااتنی و ودسلری افلراد و

تتخیّفا بود و اکوتت ایلن درو در کلاهش جلرایم ناشلی نداشلته اسلت گل ارشهلا و
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اسنادی که از این دورا برجایتاند به وبی گویای این اتر است که تعمورً با تجرتا به

سختی رفتار تیشد یکی از افراد و اکّاتی که در بر ورد با تتخیّفا سرآتد همگا بلود و

با تجازا های سختی که در تورد تجرتا اعمال تیکرد شهر بسلیاری بله دسلت آورد
فرهاد تیرزا تعتمدالدوله بود که در زتا اکوتتش در فلارر تلا الدودی از تیل ا جلرایم

کاسته شد و را ها نی ایمن گشت گچگرفتن دست و گوش برید تهلار کلرد و چشلم

درآورد چهلار تللیخ کلرد و از تجللازا هللایی بللود کلله یللور تللیگرفللت آ چلله

تیتوانست این تجازا ها را تا ادی تخفیف دهد رشو بود در وقایع اتفاقیله تلی لوانیم

که چگونه تجرتا و تاصرا با داد رشو به عواتل اکوتت از تحب
یا تجازا

ود را تخفیف تیدادند از جمیه شخصی قشاای

بود و در توپخانه زندانی بود شبهنگام یا به کم

ت کند (سعیدیسیرجانی )164 :1383

فرار تلیکردنلد و

عی نلام کله تاصلر دیلوا

بستگا یلا بلا رشلو بله توپمیلا فلرار

بنابراین دو عاتل تهم وجود داشت که روند تجلازا را توییلر تلیداد :یکلی پردا لت
رشو بود بدینترتیب که تثمً تازیانهها به جای ایابت به پای تاصلر بله چلوب فیل

زد

تیشد دیگری هم عفو بود که آ هم تسبوق به پردا ت وجلو پیشلنهادی بلود (ربیعلی و
راهرو واجه )29 :1390
نمونههای بسیاری از این دست نشا تیدهلد کله در دورة تلورد بررسلی وقلوع جلرم
کاهش و یا اف ایش آ رابعة تعنیداری با اکوتلت و سلا تار آ داشلت البتله نملیتلوا
گفت که یرفاً اکوتت بسترساز جرم بود است بیکه سا تار جاتعله و غیبلة افکلار سلنتیِ
رافی هم باید عاتل تهم انگاشته شود بسیاری از جرایم ریشه در تسائل اقتصادی سلا تار
جاتعه و کیفیت روابط اجتملاعی فایلیة طبالاتی تضلادها و تلنشهلای اجتملاعی داشلت
اقییتها هموار پست و وار شمرد تیشدند بنابراین دستاندازی و وارد آورد هرگونله
ظیمی بر آ ها از سوی جاتعه اای تسیم تیای تیشد گرچه در بر لی تالاطع بلهویلژ در
زتا اتیرکبیر و سپهسارر و گا با ایماا

ود شا اکوتت با نظار بر اتور و اجرای

قوانین اتنیت نسبی را بلرای جاتعله فلراهم آورد و بر لی از جلرایم را کنتلرل و تاالدودی
کاهش داد اتا این تدابیر در طی دورا طورنی اکوتت نایری دوام چندانی نداشت
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جرايم اجتماعی در عهد ناصری

نمونههایی از جرایم اجتماعی این دور را در تحورهای زیر تیتوا پی گرفت:

قتل

قتل جرتی عرناک و در دستة جرایم اجتماعی اسلت کله بلهعنلوا یکلی از بل روتلرین
گناها هم در علرق و هلم در شلرع تعلرح شلد اسلت (انعلام )151 :جلرم قتلل در دورة

نایری به سه یور قتل عمد و غیرعمد و شبهعمد وجود داشته اتا تاسیمبنلدی بلرای آ
قائل نشد و بیشتر تحت عنوا قتل تعرح بود است عواتل و انگی های تختیفی در وقلوع
قتل وجود داشت از تهمترین عواتل اقتصادی در وقوع قتل دزدی غار و نهلب فالر و
گرسنگی ا تمفا تالی ا تمفا بر سر تی

و زتین تعدیا تالیاتی و تواردی از ایلن

دست بودند (ییت  )346-47 :1365قتلهایی که در جریا قحعیها اتفاق تلیافتلاد بیشلتر
از سرِ فار و گرسنگی یور تیگرفت و نمونههای آ در لاطرا ظللّالسلیعا فلراوا
آتد است « :چه از ابتدای سنه  1286تا سنه  1289در این سه سال چنا قحعلی در تملام
اک ایرا شد بود از زرقا  -به طهرا  -عرادة کالسکة تا ج روی ترد یلا کشلتهای کله
تردم به یال اینکه چی ی دارد [او را کشته بودند

چی دیگلر ندیلدیم » (ظللالسلیعا

 :1368ج)466-465 :2
ا تمفا و هممنین تعصبا تذهبی در دورة نایری گلا علاتیی بلرای دسلتیازیلد
افراد به قتل بود این جرم البته بیشتر به وسییة ود تسیمانا بهوقوع تلیپیوسلت و اقییلتهلا
کمتر ترتکب چنین جرتی تیشدند در غیاب شا از ایلرا در  1873تلیمدی فتنلهای عییله
یهودیا در ایفها و شیراز به تحری

شلیخ آقلا نجفلی روی داد کله تنجلر بله قتلل یل

یهودی گردید (تمتحنالدوله 225 :1362ل 227و راوندی  1382ج)541-540 :9
ا تمفا شخصی و صوتت در تیا افراد هموار انگی ة تهمی برای قتل بلود شلیبانی
تینویسد « :اتروز بر رسید که نبیرة تیرزا عبداهلل پسر او را کشته اسلت» (شلیبانی :1374
)262
ا تمفا و صوتتهای ایم که ناشی از برتریجوییهای قبییهای و یا سیاستهلای

تفرقهافکنانة اکوتت بود بیشتر نمود داشت نجمالمی

در سفرناتة ود از کشلتن پسلرا
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کیبعیی ا توسط اسینایی ا به عیت یعتبخشید به پسر جعفرقیی ا تیگویلد بله

همین دلیل هم اسینایی ا دو نفر از پسرا کیبعیی را که عموی جعفرقیلی بلود بله هملرا
ی

کد دا در تجی

تهمانی ناغافل کشتند .بروگش نی به قتل یکی از ا های بیرالم

جنوب ایرا توسط برادرزاد اش به انتاام قتل پدرش اشلار تلیکنلد (نجلمالمیل

ج 105 :1و بروگش )516-515 :1368

1385

شیل در جایی دیگر به نحوة کاربرد قهوة قجری برای انتاامجویی اشار تیکنلد :گلاهی

اساد و عداو زنا ارتسرا به تسمومکرد فنجا قهو و وراندنش به شخص تلورد

نظر یور تیگرفت (شیل 32-31 :1362؛ ر ک :تکن ی )180 :1359

گاهی قتلها بر سر تسائل ناتوسی بلود در گ ارشلی از شلهر شلیراز شخصلی بله لاطر

بدعمیی واهرش او را به قتلل رسلاند (سلعیدیسلیرجانی  )81 :1383گلا البتله زنلا در

چهر قاتل ظاهر تیشدند نجمالمی

بله تلاجرای قتلل تلرد اهلوازی توسلط زنلش اشلار

تیکند و در گ ارشهای شکار نایرالدین شا به سلال سلال  1281ق نیل تلی لوانیم کله
د تر سیعا عبدالمجید ا تراوم بله بهانلة رابعلة پنهلانی شلوهرش بلا یکلی از کنی هلای

اندرو دستور داد سر کنی را ببرند هنگاتیکه شوهر ز به انه بازگشت بلرای شلام ز

سر کنی را در دوری قرار داد و بر روی آ سرپوش گذاشت هنگاتیکله تلرد سلرپوش را

برداشت سر کنی را تشاهد کرد از ترر بیهوش شد و در دم جا داد (نجمالمی
ج 51 :1سال

1385

325 :1390 :؛ روزناتة وقایع اتفاقیه نمر  29 342ذیحجه )2258 :1273

عمو بر قتل عمد قتلهای غیرعمد نی در این دور زیاد بود قتلها با تنشم روانلی و یلا

برپایه شو ی و یا در االت بدتستی نمونههایی از این دست بودند تلورد تکلا دهنلدة قتلل
روانلی در تللورد بمله للوری قاتلل در روزناتلة ایلرا سللال  1288ق گل ارش شللد اسللت

(روزناته ایرا نمرة  7دوشنبه 3یفر  )28 :1288نمونه دیگر قتل غیرعمد از سوی جلوانی

فرّاش توسوم به «قنبر سیا » بود که در این بازی و شو ی در روز سلی د نلوروز بلیآ کله

قصدی داشته باشد بهوسییة کارد دوستش را به قتل رساند (نجمی  143-4 :1367و گوبینو
)54 : 1383

تجازا قتل در دورة قاجار براسار فاه اسمتی قصا

اشکال تختیفی هممو

یا داد

و بها بود قصا

بلا

فهکرد با طناب یا آب با شمشیر آتلشزد نملدتالکلرد دم
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توپگذاشتن برید اعضاء بهویژ گرد زد چهلارتیخکلرد و یلور تلیگرفلت
تواردی هم وجود داشت که قاتل شخص تتنفذ بود در این یور توسلط ورثله بخشلود

تیشد البته در تورد اقییتها ومع فرق تیکلرد دریلورتیکله تاتلول تسلیما نبلود نله
قصایی در کار بود و نه دیهای پردا ت تلیشلد رزم بله ذکلر اسلت کله بسلیاری از ایلن

تجازا ها هممو دمِ توپگذاشتن در دورة نایری تنسوخ و یا بلا شلد کمتلری اعملال
تیشلد (اعتمادالسلیعنه  57 :1350نجلمالمیل

کرز  1373ج)594 :1

 1385ج 51 :1وییل 246 :1368و243

نزاع و ضرب و جرح

بعد از قتل و دزدی یکی از تهمترین جلرایم اجتملاعی نل اع و درگیلری بلود کله بیشلترین
تی ا جرایم را به ود ا تصا

داد است ن اع تعمورً به دو یور

لود را نشلا تلی-

دهد :یا به یور گفتگوی لفظی و یا مرب و جرح در این دور ن اعها بیشتر بله یلور
مرب و جرح تیا طرفین بود
ن اعها تعمورً به یور ن اع افراد با یکلدیگر نل اع تحلم

افلراد بلا اکوتلت و یلا

طوایف باهم یا با روستاها و یا با اکوتت و تواردی از این دست بود است
به عنوا نمونه در ذیل وقایع  1313ق در روزناتة اطرا عینالسلیعنه از نل اع تیکلی
در روستای ای د تیا

واجهوندها و آ وندهای فیروزکم سخن رفته اسلت(عین السلیعنه

 1374ج)812 :1
ن اع زناشویی یا انوادگی بر سرِ تسائل تختیف در این دور فراوا بلود کله تلیتلوا
دلیل آ را ناشی از ومعیت اسفبار اجتماعی زنا نظام چند همسری بیتلوجهی تلرد بله
همسر و از هم گسیختگی نظام انوادگی دانسلت ( دایاری  )334 :1383یکلی دیگلر از
تواردی که ا تمفا

انوادگی را تشدید تیکلرد لروج بلدو اجلازة ز از انله بلرای

رفتن به تن ل اقوام و ویشاوندا و یا تسجد بود که عدم تمکلین و یلا ودسلری ز تیالی
تیشد و تنجر به ن اع تیا اعضای انواد و یا اتی در بسیاری توارد در غیاب شلوهر و یلا
پدر کت

ورد ز بهوسییة سایر اعضای انواد هممو برادر شوهر و یا غیر تلیشلد

این ن اعها تعمورً با شونت عییه زنا همرا بلود براسلار آتلاری کله از شلهر تهلرا در
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فاییة سالهای  1304-1303ق ارائه شلد از  211تلورد دعواهلای لانوادگی  % 80آ
تربوط به ا تمفا ز و شلوهر بلود اسلت (اتحادیله 133 :1377؛ ر ک :شلیخ رملائی و
آذری  1377ج10 :1؛ تبصرالسیعنه 372 :1384ل )373
تمقی تنافع نی از عواتیی بود که بهویژ در روستاها و در تیا عشایر تشهود بود و آنلا
را در برابر یکدیگر قرار تیداد به عایدة کرز یکلی از بلدبختیهلای شلهر شوشلتر وجلود
ا ها و آقاهای تحیی است که هر کوی و برزنی چنلدین آقلا و لا دارد و طبعلاً در اثلر
ایعکاک تنافع باهم رقابت تیکنند و هر چند روز ی

ترتبه اسیحه کشلید بله جلا هلم

تیافتند (کرز  1373ج)186 :2
صوتتهایی که از تد ها قبل وجود داشت تنجر به درگیریهلا تلیشلد از

گا نی

جمیه ا تمفا بر سر آب تعتادا تذهبی و یا شرار ها « الواط و اشرار تحیة دشتاب
و تحیه کازرو که دو تحیه از تحم قصبه جهلرم تلیباشلد تلدتی بلا هلم صلوتت و
جدال ورزید از تنازعه تحیین بر تخیوق جهرم عریه تن
جملتتآب اجل فرتانفرتا عار

تیشود تراتلب را بله جنلاب

تیشوند»(سعیدی سیرجانی )47 :1383

ا تمفا تذهبی ایدری -نعمتی نی تیا سکنة شهرها نوعی دودستگی ایجاد تلیکلرد
و هموار در هنگام ع اداریها تنجر به زدو ورد و درگیری تیشلد (شلمیم )378: 1388
گا بدتستی تحرک ن اع و درگیریها بود الواط اشرار سربازا قراور و دیگر افلرادی
از این دست تعمورً در االت تستی در کوچه و یابا عربد کشلی بله را تلیاندا تنلد و
با دیگرا ن اع تیکردند (سیرجانی  )97 :1383تعمورً تجرتینِ مرب و جلرح عملدی را
به اب

جریمله و یلا ا لراج از تالام تحکلوم تلیکردنلد (اتحادیله  150 -149 :1377و

تمتحنالدوله )224 :
نمونههایی از مرب و جرحهای غیرعمدی به یور تفننی و شو ی نیل در ایلن دور
وجود داشت تستشرقا و سفرناتهنویسا این توارد را از ویژگیهای ذاتی و فعری ایرانیا
قیمداد کرد اند رز بارستر در کتاب «افسانههای تشرق زتین» تیگوید تردم ایرا بلا دعلوا
و فحش و کت

کاری و گرفتهاند اتی در االتهای شو ی با تشت یلا پلا بله یکلدیگر

تیکوبند (بارستر )85 :1391
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نل اعهلای لفظللی در ایلن دور در شللکل تلوهین و ناسل اگویی عییلله اشلخا

یللور

تیگرفت در اایات هتاکی دربرگیرندة هرگونه کلمم یلا سلخن زشلت و اهانلتآتیل بله
دیگرا که تنجر به رنجش و تنفعلشد آ ها تیشد جرم و تسلتوجب تجلازا تعملولِ
چللوبزد بللود البتلله طبللق قللانو ناتلة کنللت هللرک
بیااتراتی کند اب

و براسب تاصیر از ی

لفظلاً و یللا مللربةً در تللورد شخصللی

تا د توتا جریمه تلیشلد هممنلین اگلر

نوکری نسبت به آقایش بیااتراتی کند د روز تا دو تا اب

و جریملهای از پلنج اللی د

ه ار توتا را باید تتحمل تیشد (اتحادیه  )148 :1377بیشترین تیل ا هتلاکی و فحاشلی
در ایلللن دور تربلللوط بللله ا تمفلللا و تسلللائل تلللالی و هممنلللین بدتسلللتی افلللراد بلللود
(سعیدیسیرجانی )85-84 :1383
نمونه از آ را تیتوا در جریا سفر نایرالدین شا و تاربانش به قم دنبال کلرد

ی

در ایللن سللفر در ن دیکللی اللو
اتینالمی

سللیعا بللا برافراشللتهشللد سللراپرد

رفته و در آ جا به بازی تخته پردا تند در این تیا

یوتیللا بلله چللادر

واجهباشلی الرم الاجی

تبارک (کاکا) که قدری هم تشروب ورد بلود بلا همبلازی لود یحیلی لا آجلودا
ا

همایو بر سر بازی ا تمق پیدا کرد و بله او فحاشلی و درشلتی نملود (نایلرالدین

شا قاجار  )20 :1381در دعواها و درگیریهای انوادگی بیااتراتلی و هتلاکی طلرفین
به یکدیگر اتری عادی بود این ا تمفلا بلر سلرِ تسلائل تختیفلی و گلا پلیشپاافتلاد ای
یور تیگرفت (شیخرمایی آذری  1377ج )312 :1عواتل دیگلری از جمیله ایجلاد
ت اامت برای دیگرا بدگمانی و که تنجر به بیااتراتی و ناس اگویی افراد به یکلدیگر
تیشد در تنابع تشاهد شد اسلت اتلا بله دلیلل بلیاهمیلتبلود نگارنلد از ذکلر آ هلا
ودداری تیکند
تجاوا به عنپ

تجاوز به عنف به این تعنی است که فردی به زور و با شونت تورد تعلر

و تجلاوز قلرار

بگیرد این نوع تجاوز شدیدترین نوع شونت جنسی تیباشلد چلوبزد تازیانله تهلار
کرد و سر و گوش برید و در تواردی هلم جریملهداد تجلازا چنلین جرتلی بلود در
دورة نایری کسی که ترتکب فعل شنیع نسبت به د تری نابالغ تیشد براسلب تاصلیر از
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پنج سال الی پان د سال اب

تیشد و تیبایست آ د تر را تعاش بدهد تلا بله الد بیلو

برسللد و در یللور تمایللل پللدر و تللادر د تللر تلیتوانسللت او را بلله نکللاح للود درآورد
(اتحادیه )147 :1377
یکی از عواتل تجاوز به عنف به زنا و د ترا بدتستی بود چنین جرتی چله در تلورد
د ترا نابالغ و چه زنا شوهردار عمل بسیار ناپسلندی بلود (نجلمالدولله  1386ج73 :2؛
سنندجی ( )378-377 :1375روزناته وقایعاتفاقیه نمر  24 257ربیعالثانی -1630 :1272
 )1631بروگش گ ارش تیدهد جوانی که شیفتة ز شوهرداری شد بود با همدستی زنلی
درک ز بیمار را به انة ود کشاند و به وی تجاوز کلرد کله تنجلر بله ودکشلی ز
گردید همینطور غمم سیا یکی از اعیا تهرا به نلام عییایلی لا در غیلاب اربلابش بله
عنف به انم انه تجاوز کرد و هنگاتی کله ز تهدیلد کلرد کله توملوع را بله شلوهرش
واهد گفت غمم از االت طبیعی ارج شد و با چنلد ملربة کلارد ز را بله قتلل رسلاند
(بروگش  562 :1368و )587
در دورة نایری هرچند آتار چنین جرتی زیاد نیست اتا این به تعنلای کلمبلود چنلین
ر دادی نیست تیتوا تصور کرد که بسیاری از کسانی که لود و یلا فرزندانشلا تلورد
تجللاوز قللرار تللیگرفتنللد از تللرر انعکللار چنللین ا بللار قبیحللی از افشللای آ

للودداری

تیکردند
ماروبخواری ،بدمستی و هراگی

شُرب تسکرا و تتعاقب آ بدتستی و انجام ارکلا بلیتعنلی بلهعنلوا یکلی از جلرایم
اجتماعی (ا مقی و تذهبی) نه تنها در دور نایری بیکه از دیرباز تا به اتروز تعلرح بلود
است این عمل نه تنها در دین اسمم ارام و بهشلد نهلی شلد بیکله از لحلاظ عرفلی هلم
کاری ب

تذتوم و ناپسند تیای تیشد به عایدة طالبوق« :امالخبائث دوتاست :یک طملع

و تصرق در اتوال یا زاما دیگرى و یک امالخبائث تعلروق (یعنل انلواع تسلکرا و
شراب)» (طالبوق  )111 :2536در آداب نایری در تورد شُرب تسکرا به شا اینگونه
توییه شد که شراب تایة فساد است و افراط در نوشلید آ باعلث سلوء تل اج و هممنلین
کمبود عال تیگردد (زرگرینژاد  1380ج)442 :2
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عییرغم ارتت عرفی و شرعی شراب تیخوارگی در دورة نایلری بسلیار بلاب بلود و
باعث عواقب ناگواری برای جاتعه تیشد افراد تست ریعال و الواط در کوچههلا و تعلابر
عربد کشی کرد و برای عابرین ایجاد ت اامت تیکردند گ ارشهای بسیاری از بدتستی
و تیخللوارگی از شللهرهایی چللو شللیراز تهللرا و ایللفها در ایللن دور در دسللت اسللت
روزناته ایرا در سال  1288ق در تعیبی ممن تذتّت تسکرا تینویسد :تی ا تصلرق
تشروباتی چو افسنتین بسیار زیاد است (روزناته ایرا شمار 12 49شعبا )196 :1288
یکی از سرگرتیهای شا و شاه ادگا در تراسمها و تهمانیهایشا
بود گرچه توجیه تشروب واری شا تجوی پ ش

ورد تشروبا

به اطر بیماری بواسیر او عنوا شد

اتا شرب تسکرا در تیا اعیا و اشراق عییرغم الرامبلود آ در دیلن اتلری علادی
بود است(اعتمادالسیعنه )970 :1350
دیورفوا در سفرناتة ود در دیدار از شهر قم تینویسلد هنگلاتی کله الاکم شلهر بله
آ هللا وعللد شللرابی را نمللود دراللالیکلله او و شللوهرش از پللذیرفتن آ اتتنللاع کردنللد
وشحالیِ ااکم را دیدند و اداته تیدهد برای کسی کله تصلرق تشلروبا الکیلی را در
این شهر به ااترام اتات اد تمنوع کرد و هرک

را که ترتکب شود به چوب تیبندد بیلرو

آورد بعری شراب از زیرزتین ودش الی از اشکال نیست (دیورفوا )220-21 :1378
یکی از ایماا اتیرکبیر تنع استعمال تشروبا بود ترر از اتیر و تجازا این جرم
به گونهای بود که بسیاری جرأ ارتکاب به چنین جرتی را نداشتند (اعتمادالسیعنه :1357
)229
یکی از وظایف پیی

نی در این دور تنع تستی و تجازا تستا و عربلد کشلا بلود

تجازا چنین جرتی چوب و فی

اب

جریملة نالدی و یلا الد شلرعی بلود (رشلنود

 )52-51 :1390ااجی پیرزاد در سفرناتهاش تینویسد در تهمانی که در آ اضور داشلته
استاد اسین ناتی که بسیار عرق ورد بود روز بعد از تهمانی به تحضر اتام جمعه فرا واند
شد و به چهل تازیانه و هممنین ا راج بید تحکوم شد (ااجی پیرزاد )93 :1342
بهطورکیی براسار قوانین پیی
ی

تا اب

در دور نایری بدتستی در کوچهها از چهلار روز تلا

و پنج ریال تا پنج توتا جریمه داشت فصل هفدهم کتابمة قلانو کنلت در
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باب چار جویی از ترک شُرب تشروبا الکییله و سلکرا تلیباشلد او تعتالد اسلت کله
اف ایش تجازا هم نمیتواند تلردم را از نوشلید تسلکرا بلازدارد و تنهلا را الل را در
اف ایش اق گمرکی تشروبا تیداند تا از این طریق تردم طباا تتوسط و پلایین نتواننلد
از پ ِ ه ینة آ برآیند و ناچار به ترک آ گردنلد او هممنلین شُلرب تسلکرا را شلرعاً
ارام و عرفاً تذتوم تیداند (فمی تفرشی )66-65 :1362
گرچه هرگونه بدتستی بهوسلییة تلردم بلا تجلازا هملرا بلود اتلا در تیلا اکوتتیلا
تشاهدة این جرم به تسلاتحه گذرانیلد تلیشلد بدتسلتی فالط تخلتص تلردا نبلود بیکله
نمونههایی از آ را تیتوا تیا زنا و اتی کودکا هم یافت (وهوتن  1388ج658 :2؛
سعیدی سیرجانی )186 :1383
شواهد ااکی از این است که بیشلترین آتلار بدتسلتی در شلهرها و در بلین گلرو هلای
فراش سرباز توپمی نوکر تیرغضب تفنگدار آشپ لوطی و بلود کله بله هرزگلی و
شرار آنها تنجر تیشد (طاهراامدی )500 :1370
در  27ذیاعد  1304ق از تحیه دولت به ابراهیم نلاتی اشلار شلد کله تملاتی اراذل و
اوباش تحیه به او نظر داشتند و بر سرِ همین توموع دائماً با یکدیگر درگیر بودند شبی این
اراذل درب انة پسرک جمع شد و هرزگی کردند یکی از همسایگا که به تیانه آتد تلا
آ ها را پراکند کند بلا او درگیلر تلیشلوند و هنگلاتیکله اجل ای گردشلی پیلی

بلا بر

تیشوند و ود را به آ جا تلیرسلانند از دسلتشلا تلیگری ند(شلیخرملائی و آذری
 1377ج)527 :2
در توردی دیگر هرزگی و شرار فوج تختله قلاپو تنجلر بله دسلتگیری و الب

تملام

یاورها سیعا وکیل و سرجوقههلا شلد (سلند شلمارة  296-6696/1یلفحة  167ترکل
اسناد سازتانی تیی)
ترياککای

استعمال تلواد تخلدر نلوعی نابهنجلاری در رفتلار عملوتی و زنلدگی فلرد تعتلاد بله وجلود
تیآورد اعتیاد در ا مل و بینظمی در جاتعه ناش تهمی دارد هرچند که اتلروز بر لی
از آ به عنوا ی

بیماری یاد تیکنند تلا یل

جلرم اتلا آ چله تسلیم اسلت زتلانی کله
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قوانینی در جاتعه اتری را تنع تیکند پ

ارتکاب به آ تخیّف از قانو و جرم تحسوب

تیگردد در دورة نایری تا پیش از تشکیل ادارة نظمیه و پیی

این اتر چندا جلرم نبلود

و یا اداقل جرتی نبود که از لحاظ قانونی با آ باشد بر ورد شود اتا با تشلکیل پیلی
تریاککشی به عنوا جرم ی
آ از شش تا تا ی

داد و تجلازا

بند از کتابمة قوانین را به لود ا تصلا

سال بود (اتحادیه )146 :1377

با اف ایش استعمال تریاک در راسا و تمثیراتی که بر افراد داشت بنا بله دسلتور شلا
فروش آ تنع گردید و تارر شلد کله اورً ععلار و تجّلار و غیلر بله ایلن تصلرق تریلاک
بههیچوجه نفروشند؛ ثانیاً هرک

شری

این کار شود او را گرفتله تنبیله و تهدیلد و الب

نمایند (اتینلشکر  )146 : 1374اینگونه بر وردها تعمورً تاععی بلود و اقلداتا جلدی
برای جیوگیری از این بمی انما برانداز یور نمیگرفت در گل ارش پیلی

از تحیلة

دولت در  15ذیاعد  1303ق تیتوا بر ورد با این جرم را تشاهد کرد:
«قنبر نام ق اق در کوچه افشارها تن لی گرفته تجی
ادار پیی

تریاککشی ترتیب داد اسلت از

قدغن گردید که ترتکبین را دستگیر نمایند و به رئی

ق اق اطمع داد شد کله

او را تنبیلله کننللد» (شللیخرمللایی و آذری  1377ج )241 :1در یکللی از دسللتورالعملهللا و
بخشناتههای شا که در سال  1305ق به وسییة اتینالسیعا به تمیر فرستاد شد به لل وم
ترک استعمال تریاک در کل تمال

تحروسه تمکیلد شلد و هلرک

لمق ایلن اکلمِ

تحکمِ همایونی را نماید تورد تؤا ذ شدید واهد بلود » (بیلانی  1375ج )24 :4وییل
تعتاد است که سه چهارم جمعیت ایرا به ورد روزانلة تریلاک تعتلاد هسلتند و هملوار
قوطی تخصو

نگهداری ابّهای تریاک با ود دارند (ویی )219 :1368

بر اسار آتار سال  1311ق تریاکیها  %4و اشیشیها ( %1شهری  1369ج )88 :1از
جمعیت تهرا را به ود ا تصا

داد بودند برای تنع تریاککشی و تاابیه با ایلن تسلئیه

کنت هم چو تورد تشروبا الکیی اف ایش تالیا گمرکی بر این کار را پیشنهاد داد
تهمت (افترا)

افترا به تعنی نسبتداد عمل درو به اشخا

بیگنا تیباشد بله عبلار دیگلر هرگلا

کسی با نوشته و یا با هر وسییة دیگر بهوموح جرتی را به کسی نسبت دهد و نتواند درسلتی
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گفتة ود را ثابت کند افترا زد است در گ ارشها آتلد اسلت کله ملعیفة فااشلهای از
اهالی شهرباب

در ی د تدتی به سرقت تشوول بود و چو سلرقتش فلاش شلد « لود را بله

انه نظرعیی سیعا داروغه اندا ته و افترا به طرق بسته بود که سه ه ار دینار ایلن یلراق
به تن داد که به تن ل او رفته وانندگی بکنم» اتا داروغه که افترای فااشله بله یلراق را
فهمید بود معیفه را اب

کرد (روزناته وقلایع اتفاقیله نملر  20 151ربیلعارول :1270

 )953و یا یفاءالسلیعنه در سلفرناتة لود از دار داری یلاد تلیکنلد کله بلا االهبلازی و
کی

زد اتوال تسافرا و زائرانی را که به کاروانسرای او تیآتدند تیربود و تاصلیر را

به گرد دیگرا تیاندا ت (تشتاقی نائینی )94-93 :1366
تواقعی هم اقییتها در تظا اتهام قرار تیگرفتنلد چنلا کله « تحملدتای لا پسلر
ادیبالمی

به شا عر

کرد بود که یب زود تلن آتلدم جمعلی ارتنلی دیلدم ز و

ترد سرِ قنا تست بودند تار و طنبور داشتند شا

فرتودند ارتنی چرا در بلا را دادیلد

جمشید را واستم تحایق شد تعیوم شد این ارتنیها زارعلین سلیعنتآبلاد هسلتند پلی
آب آتد بودند قدری سرِ قنا نشسته و چند دانه تو

لورد بودنلد » (اعتمادالسلیعنه

)440 :1350
طبق قانو کسی که تکتوباً یا لساناً به دیگری تهمت و افترا تیزد تیبایست از یل
پنج سال اب

تلا

و از پنج تا ید توتا جریمة نادی تیداد (اتحادیه )146 :1377

روسپیگری

روسپیگری یعنی تنفروشی در ازای دریافلت پلول پدیلد ای اسلت کله از دیربلاز وجلود
داشته و بهعنوا ی

آسیب اجتماعی تیتواند تمثیرا سوء و تخرّبی بر جاتعه و اتنیلت آ

برجای گذارد فار تشکم اقتصادی تسائل فرهنگی و تعضلم

لانوادگی در شلکل-

گیری چنین ناهنجاریی در فرد و جاتعه ناش تهمی دارند روسلپیگلری و قلوّادی در دورة
نایری از جمیه جراپمی بود که در شهرها رواج بیشتری داشت و تالیا گیری از آنها یکی
از تنابع درآتد دولت و پیی

بود تالیا گیری از روسپیها هم نشانگر ناتوانی اکوتت در

کنترل آنا و هم تمش برای تنع این کار بود که در عمل توفیق چندانی نداشت و فریلتی
بهدست سودجویا پولپرست و اتی ود اکوتتیا داد (اعتمادالسیعنه بیتا )76

فصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخ اسالم و ایران دانشگاه الزهرا 103 /

فیور در همین رابعه با انتااد از کنت تبعید روسپیا را فریب تحض تیداند چلرا کله از

جانب ود پیلی

امایلت تلیشلدند و تالیلاتی در الدود  14000توتلا سلارنه از آ هلا

دریافت تیشد (فیور  1365ج )44-45 :2تجازا فوااش ا راج از شهر یا نفی بید بود

اتا عممً چنین تجازاتی روش تناسبی برای کاهش و یا کنترل روسپیگلری نبلود چله بسلا

که آ ها با پردا ت تالیا و یا با داد رشو تلیتوانسلتند تجلدداً بله شلهر بازگردنلد و یلا
اینکه به شهرهای تجاور رفته و فساد را نی در آ جلا رواج دهنلد عیلت اضلور بلیشلمار

فوااش در دارالخمفة تهرا و نحوة بر ورد با آ ها بیتبارتی تباشرین و علدم تؤا لذ از
سوی کد دایا بود آنا با ا ذ رشو و تعارق بله تسلاتحه تلیگذراندنلد و از ایلن روی
وزار دارالخمفه ا تیار این اتر را از کد دایا و سرگ ته گرفت (روزناته ایلرا شلمار

 3 7یفر )26 -25 :1288

براسار آتار سال  1311ق در شهر تهرا  850فااشه انه دایلر بلود (شلهری 1369

ج )71 :1ندق اطراق شهر تهرا و هممنین بر لی از تحلم فایرنشلین و نلااتنی چلو

چالتیدا و یا قنا آباد از تکا های سکونت بدکار ها بلود براسلار تشلاهدا تلیتلوا
گفت بیشترین افرادی که بلا زنلا روسلپی در ارتبلاط بودنلد سلربازا تهتلرا و غمتلا

قراولها الواط و اشرار و یا دیگر افراد بلا تشلاغل پسلت بودنلد در تیلا تااتلا بیندپایله
ازجمیه اتینالسیعا یلدراعظم نیل چنلین تراوداتلی بلا روسلپیا داشلت (شلیخ رملائی و
آذری  1377ج 461 :1و اتینالدوله )170 :1370

در تواردی هم به افرادی برتی وریم که با برد زنا و د ترا بلدکار بله اطلراق بله

تجار فوااش تیپردا تند (سعیدیسیرجانی  )64 :1383بروگش در دیلدار از شلهر قلم
به وجود تعداد زیادی زنا روسپی در این شهر اشار تیکند کله در فااشله انلههلا سلاکن

بودند و عیت ایییِ چنین اتری را اضور تسافرا زیاد در آنجا تیدانلد (بلروگش :1374

)196-195

ادیبالممال

اشار تیکند که پ

در سفرناتة ود به اضور چهارید نفر از زنا فااشة ایرانی در کلربم
از ا راج از شهرهای ایرا به این تنعاه آتلد و بله هرزگلی تشلوول

بودند این تسئیه به قدری برای او نارااتکنند بود که تیگوید« :لیکن ج

دل برای بند چار نبود » (ادیبالممال

)213 :1364

لورد

لو
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نتیجهگیری

آ چه از تعالعة اوماع اجتماعی زتا قاجار بهویلژ عهلد نایلری آشلکار تلیگلردد ایلن

است که سازتا اجتماعی فرسود استبداد و فادا قانو اقتصاد نابساتا ر نلة فسلاد در
اکوتت تج یهطیبی وریا
و تعارما یل

نفوذ بیگانگا در کشور گرایشهای سنتی و رافلی تلردم

جاتعلة سلنتی بلا ورود نلاگ یر تظلاهر تلدر بله ت لل ل اکوتلت علدم

تشروعیت آ و درنتیجه بروز درگیری و شورشهای تکرر در جاتعه داتن تیزد پروام
است که در چنین شرایعی نایلرالدین شلا و وابسلتگانش بلرای کسلب و افلظ قلدر از
اب ارها و شیو های تتعددی چو تهدید تعمیع دعه نیرن
و قهر سود تیجستند اکوتت از ی

عوامفریبی رشلو تظلاهر

طرق جهت تثبیت و اداتة سلیعة لود بلا سیاسلت

تفرقه بینداز و اکوتت کن تیکوشید بین اقشار و طباا جاتعه نفلاق بینلدازد و از طلرق
دیگر بیکفایتی و ناکارآتدی سردتدارا بستر رزم برای وقلوع جلرم در جاتعله را فلراهم
تیکرد
نظام طبااتی توجود در جاتعه به گونهای قوام یافته بود که زتینه و شرایط جرم برای آ
دسته از اقشاری که به اهداق و تنافع ویش دست نمییافتند تهیلا بلود جلرایم اجتملاعی

این دور به درییی که آتد تنوع بسیاری داشت و تماتی اقشلار را بله نحلوی درگیلر تلی-
سا ت گرچه اکوتت ود ایییترین عاتل جیوگیری از جرم تحسوب تیشلد اتلا گلا
ود اکوتتیا از تهمتلرین عواتلل جلرم و شلاید توجیله الگلو و دسلتاوی ی بلرای اقشلار
تختیف از جمیه سربازا روستاییا زنا لوطیها و بودند تا بله اعملال لمق شلرع و
عرق تبادر ورزند یرفاً نمیتوا انگی های اقتصادی و فار را تحرکلی بلرای ارتکلاب
جرایم اجتماعی دانست چه بسا افرادی از ود اشراق و وابستگا شلا وجلود داشلتند کله
ترتکب جرایم اجتماعی تیشدند
یافتههای پژوهش از طریق آتار فراوانی و درید جرایم اجتماعی و انواع آ در جدول
زیر دستهبندی و نمایش داد شد اند بر این اسار تهمترین و یا به عبارتی دیگلر برجسلته-
ترین جرمها در زتینة جرایم اجتماعی قتل با  58/7درید بیشترین تی ا و تریاککشلی بلا
 2درید کمترین تی ا را به ود ا تصا

داد اند
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جدو توايع فراونی جرايم اجتماعی در عصر ناصری
نوع جرم

فراوانی

درید

25

%0/4

قتل به دریل تختیف

3484

ن اع به دریل تختیف

1043

%17/5

تریاککشی

15

%0/2

تجاوز

مرب و جرح
بدتستی

823

%13/8

341

%5/7

40

%0/6

شرار و هرزگی

69

روسپیگری

89

تهمت و افترا

%58/7

نمودار انواع جرايم اجتماعی

%1/1
%1/5
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منابع و مآخذ
 آبراهاتیا یروانلد ( )1386ايران بین دو انقالب ترجمله کلاظم فیروزتنلد و اسلنشم آوری و دیگرا تهرا  :ترک چاپ یازدهم
-

اتحادیه تنصور (« )1377جنایت و تکافا ؛ تسلئیه اتنیلت در تهلرا عصلر نایلری و

وظایف پیی » اينجا تهران است زیر نظر تنصور اتحادیه تهرا  :نشر تلاریخ ایلرا
چاپ اول

-

ادیبالممالل

عبلدالعیی ( )1349دافرع اغرررور بله کوشلش ایلرج افشلار تهلرا :

وارزتی

-

اعتمادالسلیعنه ( )1350روانامه خراررات اعتماداغسرلطنه بلا تادتله ایلرج افشلار
تهرا  :اتیرکبیر چاپ دوم

-

_____ ( )1357صدراغتواريخ به کوشش تحملد تشلیری تهلرا  :روزبهلا چلاپ
دوم

-

_____ (بیتلا) وقايع رواانه دربار ناصراغدين شاه اا يادداشتهای مرحوم

-

اتین لشکر قهرتلا ( )1374روانامه سفر خراسان به همراهی ناصرراغدينشراه

-

اتللینالدوللله عیللی ( )1370خرراررات سیاسرری امرریناغدوغرره بلله کوشللش اللافظ

اعتماداغسلطنه واير انطباعات چاپخانه عیمی

( .)1300به کوشش ایرج افشار و تحمدرسول دریاگشت تهرا  :اساطیر چاپ اول
فرتانفرتائیا تهرا  :اتیرکبیر چاپ سوم

-

بروگش هنریش ( )1368سفری بره دربرار صراحبقران ترجمله کردبمله تهلرا :

اطمعا
-

چاپ دوم

بیانی انبابا ( )1375ینجاه سا تاريخ ايران دوره ناصری ج  1ویلرایش سلعید

قانعی تهرا  :عیم چاپ اول
-

دورکیم اتیلل ( )1373قواعد روو جامعرهشناسری ترجمله عیلیتحملد کلاردا
تهرا  :انتلشارا دانشگا تهرا چاپ پنجم

-

ربیعی نایر و اامد راهرو واجه ( )1390تاريخ اندان در عصر قاجار و یهلوی
تهرا  :قانور چاپ اول
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-

روانام رة ايررران ( 1297-1288 )1374شللمار هللای  1-416تهللرا  :کتابخان لة تیللی
جمهوری اسمتی ایرا با همکاری ترک تعالعا و تحایاا رسانهها

-

روانامة وقايعاتفاقیه ( 1268-1277 )1373شمار های  1-471تهرا  :کتابخانة تیلی
جمهوری اسمتی ایرا با همکاری ترک تعالعا و تحایاا رسانهها

-

ریماردز فردری

چلارل ( )1379سرفرنامه فررد ريچراردا ترجمله تهلین د لت

ب رگمهر تهرا  :عیمی فرهنگی
-

ژ دیورفلوا ( )1378سفرنامه مادام ديوالفروا ترجمله هملایو فلر وشلی تهلرا :

قصهپرداز چاپ اول
-

سال

داود ( )1390اندگانی ناصراغدين شاه قاجار (بیجلا) :تعیلار عیلم چلاپ

دوم

-

سعیدی سیرجانی ( )1383وقايع اتفاقیه؛ مجموعه گزاروهرای خفیرهنويسران

-

سند شمارة  296-6696/1یفحة  167تهرا  :ترک اسناد سازتانی تیی ایرا

-

سند شمارة  296 -18912بدو شمارة یفحه تهرا  :ترک اسناد سازتا تیی

-

سند شمارة  295-2152یفحة  75تهرا  :ترک اسناد سازتا تیی

-

انگلی

در واليات جنوبی ايران تهرا  :آسیم چاپ چهارم

سنندجی شکراهلل ( )1375تحفه ناصری در تاريخ و جررافیای کردستان تاابیله
و تصحی اشمتاهلل طبیبی تهرا  :اتیرکبیر چاپ دوم

-

سیاح تحمدعیی ( )1364خراررات حراس سریاح يرا دوره خروف و وحارت
تصح سیفاهلل گیکار تهرا  :اتیرکبیر

-

سیفی فمی تفرشی ترتضی ( )1362نظم و نظمیه در دوره قاجار تهلرا  :یسلاولی
چاپ اول

-

شمیم عییایور ( )1388ايران در دوره سرلطنت قاجرار تهلرا  :زریلاب چلاپ

پنجم
-

شهری جعفلر ( )1369تاريخ اجتماعی تهرران در قررن سریزدهم ج  1تهلرا :

تؤسسه دتا فرهنگی رسا چاپ دوم
-

شیبانی بصلیرالمی

( )1374روانامه خاررات بصیراغملک شریبانی بله کوشلش

ایرج افشار و تحمدرسول دریاگشت تهرا  :دنیای کتاب چاپ اول
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-

شیخ رمائی انسیه و شهم آذری ( )1377گزاروهای نظمّیه اا محالت تهرران
ج  2تهرا  :سازتا اسناد تیی ایرا چاپ اول

-

_____ ( )1377گزاروهای نظمّیه اا محالت تهران ج  1تهرا  :سازتا اسناد

تیی ایرا چاپ اول
-

شیل تاری لئونردا ( )1362خاررات غیدی شیل ترجمله اسلین ابوترابیلا تهلرا :

انتشارا نو
-

طالبوق عبدالرایم ( )2536کتاب احمد تهرا  :شبگیر چاپ دوم

طاهراامدی تحمود ( )1370تلگرافات عصر سپهسراالر(خ تبريرز )1295-96
تهرا  :انتشارا سازتا اسناد تیی ایرا چاپ اول

-

ظلالسیعا تسلعودتیرزا ( )1368خاررات الاغسرلطان ج  2بله کوشلش اسلین
دیوجم تهرا  :اساطیر

-

عالیپور اسن (« )1389تاهیت جلرم» یژوهش حقوق و سیاست /سلال دوازدهلم
بهار شمار 28

-

عینالسیعنه قهرتا تیرزا ( )1374روانامه خاررات عیناغسلطنه ج  1بله کوشلش
تسعود سالور ایرج افشار تهرا  :اساطیر چاپ اول

-

فرهن

فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهماغسالم ( )1382ج  3زیر نظر تحمود

هاشمی شاهرودی قم :توسسه دایر المعارق

-

فیور وییم ( )1365جستارهايی اا تاريخ اجتماعی ايران ج  1ترجمله ابوالااسلم
سری تهرا  :تور چاپ اول

-

فورا جا ( )1389مقاومت شکننده ترجمه اامد تلدین تهلرا  :تؤسسله لدتا

فرهنگی رسا چاپ دهم

-

قائمتااتی نجمهالسادا ( )1392بررسی باورهای خرافی در جامعه ايران عصر
ناصری دانشکد ادبیا

زبا ها و تلاریخ دانشلگا ال هلرا بله راهنملایی دکتلر سلیمین

فصیحی و تشاور داریوش رامانیا

-

کللرز جللرج ناتانیللل ( )1373ايررران و ق رریة ايررران ج  2 1ترجملله غمتعیللی
وایدتازندرانی تهرا  :عیمی و فرهنگی چاپ چهارم
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آ و کورگینا ل م و دیگلرا ( )1386یژوهشهايی در تاريخ نوين

-

کوزنتسوا

-

گیدوزیا ایرج (  )1385بايستههای حقروق جرزای عمرومی( )3-2-1تهلرا :

ايران ترجمه سیرور ای دی و تیترا ای دی تهرا  :ورجاوند چاپ دوم
تی ا

-

گوبینللو کنللت دو ( )1370يادداشررتهررای سیاسرری کنررت دوگوبینررو ترجملله
عبدالرما هوشن

-

_____ ( )1383سه سا در آسیا .ترجمه عبدالرما هوشن

تهدوی تهرا  :قعر

تبصرالسیعنه تیرزااسین ا ( )1384مراسالت رهران بازنوشتة تنصلور اتحادیله

تهرا  :کتاب سیات
-

تهدوی تهرا  :جویا چاپ اول

ت

چاپ اول

گرگر سلی ام ( )1369شرح سفری به اياغرت خراسران ج  1ترجمله تجیلد

تهدیزاد تشهد :انتشارا آستا قدر
-

تون الدوله ( )1380خاررات مون اغدوغه نديمه حرمسرای ناصراغدينشراه
به کوشش سیرور سعدوندیا تهرا  :زرین چاپ اول

-

نایرالدینشا قاجلار ( )1381سفرهای ناصراغدين شاه به قرم بله کوشلش فاطمله
قامیها تهرا  :سازتا اسناد تیی چاپ اول

-

نائینی عییایور ا ( )1366سفرنامه صفاءاغسلطنه نائینی به کوشش تحمد گیلبن
تهرا  :اطمعا

-

نجللمالمیلل

عبللدالوفار ( )1385سررفرنامه خواسررتان ج  1بلله کوشللش تحمللد

دبیرسیاقی تهرا  :انجمن آثار و تفا ر فرهنگی چاپ اول

-

_____ ( )1386سفرنامه دوم نجماغدوغه به خواسرتان جیلد 2تصلحی ااملد
کتابی تهرا  :پژوهشگا عیوم انسانی و تعالعا فرهنگی چاپ اول

-

نظامالسیعنه تافی اسینقیی ا ( )1362خاررات و اسناد نظاماغسلطنه مافی بله
کوشش تعصوته تافی و تنصور اتحادیه و دیگرا تهرا  :نشر تلاریخ ایلرا بلاب اول

چاپ دوم
-

وهوتن هارو ( )1388سفرنامههای خطی فارسی ج  1تهرا  :ا ترا چاپ اول
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-

ویشارد جا ( )1363بیست سا در ايران ترجمه عیی پیرنیلا تهلرا  :نلوین چلاپ
اول

-

ویی چارل جیم ( )1368سفرنامه دکتر ويلز (ايران در يک قرن ییش) .ترجمله

غمتحسین قراگوزلو تهرا  :اقبال

-

ییت چارل ادوارد ( )1365خراسان و سیستان ترجمه قدر اهلل روشلنی زعفرانیلو و
تهرداد رهبری انتشارا ی دا چاپ اول

