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   چكيده
عصر قاجار به  عنوان يكي از دوره هاي پرفراز و نشيب  مورد توجه پژوهشگران 

با اين وجود، در حوزه جرم . بسياري در حوزه هاي مختلف علوم انساني است

اين مقاله بررسي عوامل مسئله در . شناسي پرداختن به اين دوره مغفول مانده است

تحليلي كه بر مبناي  - اين بررسي توصيفي .زمينه ساز وقوع جرم در اين دوره است

مندرجات منابع دست اول تاريخي و تحقيقات معتبر صورت گرفته، گوياي آن 

ايران عهد قاجاريه اجتماعي - عوامل برگرفته از ساختار سياسيها و زمينهاست كه 

پديده هايي مانند ويشاوندساالري، منجر به ايجاد چون حكومت خودكامه و خ

 االجرا، فسادجامعه طبقاتي، فقدان امنيت، مهاجرت، نبود قانون دايمي و الزم

اين پديده ها به موازات رخ . شده است، نظامي، قضايي و فرهنگي  حكومتي

تنگناهايي چون افزايش فقر، و گسترش  دادهاي اين دوره ، منجر به پيدايي
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از .شده استتوليدات داخلي و سنتي  و از رونق افتادن كشاورزي ،مهاجرت،يبيكار

و سرعت بخشيدن به   زيدر فراهم سامنظر جرم شناسي، اين پديده ها و تنگناها 

اثرگذار در عهد قاجاريه بروز رفتارهاي نابهنجار  و زمينه هاي ارتكاب جرمايجاد 

  . بوده است

  ، مهاجرت، فساد،امنيت اجتماعي، فقر و بيكاري شناسيقاجاريه، جرم: واژگان كليدي

  مقدمه.1
 هاي داخلي، قحطي، گوناگون از قبيل جنگرخداد هاي دستخوش  يه،ايران در عصر قاجار

ارتباط با غرب و تقابل سنت و  نفوذ استعمار، ي،سربيماري هاي كشنده و م خشكسالي،

رشته هاي گوناگون  پژوهشگرانتوجه رخ دادها و آثارشان مورداين . بوده است نوگرايي

از منظر جرم  يهعصر قاجارژوهش مستقلي در تاريخ اجتماعي تا كنون پ اما،.استقرار گرفته 

از موضوعات مطرح در تاريخ اجتماعي، روابط ميان حكومت  .نگرفته است صورتشناسي 

وم گران و حكومت شوندگان در قالب نهادهاي اداري،قضايي، پليسي و امنيتي و زيست ب

موسي .(مادي افراد جامعه از جمله طبقات اجتماعي، بزهكاران و افراد منحرف است

علم جرم شناسي نيز در جستجوي عوامل اثرگذار بر ايجاد زمينه )  ١٤٨و١٤٧، ١٣٨٦پور،

هاي جرم و انحراف، به عواملي از جمله ساختارهاي اجتماعي و اثرگذاري آن ها در ايجاد 

بسياري از اين ساختارها در قالب نظامهاي . جه مي كندزمينه هاي ارتكاب جرم تو

عالوه براين،زيست بوم مادي افراد جامعه نيز .اداري،قضايي،پليسي و امنيتي متبلور ميگردد

بنابراين، از طريق رهيافت تاريخ .در جرم شناسي بوم شناختي  مورد توجه قرار مي گيرد

ينه ساز ارتكاب جرم در دوره قاجار پي اجتماعي مي توان به وجود يا عدم وجود عوامل زم

مسئله در .برد و در پرتو نظريات و آموزه هاي جرم شناختي به تبيين و تحليل آنها پرداخت

در اين راستا، دو . اين مقاله، بررسي عوامل زمينه ساز وقوع جرم در دوره قاجار است

اريخ اجتماعي  در بستر ت:پرسش اصلي  و يك پرسش فرعي به ترتيب زير مطرح مي شود

در اين دوره كدام يك از عوامل زمينه ساز ارتكاب جرم حضور داشته است؟ از منظر جرم 
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شناسي اثرگذاري اين عوامل بر ارتكاب جرم چگونه تبيين مي شود؟از منظر جرم شناسي 

  پيامد رخ دادهاي نامبرد چه بوده است؟

اي فردي و اجتماعي دانسته اي است كه جرم را پديده مطالعات ميان رشته ،جرم شناسي

واكنشهاي  ،نتايج جرم بزه ديده، - جرم - ها و چگونگي تكوين جرايم، زنجيره مجرمو ريشه

Sutherland(ادوين ساترلند. اجتماعي و حكومتي به جرم را بررسي مي كند
در كتاب )  

يده ، اين علم را بافته اي از دانش هاي گوناگون مرتبط با پد»اصول جرم شناسي«معروف 

رد پاي تفكرات جرم شناسانه . (Sutherland&Cressey,1995,3) دانداجتماعي جرم مي

ديده رسو و ولتر،  و در دوره رنسانس در آثار مونتسكيو، ارسطو، در انديشه هاي افالطون و

ميالدي و همگام با انقالب صنعتي و وقوع  ١٨٩٠تا  ١٨٣٠هاي در فاصله سال. مي شود

، جرم شناسي نيز در اروپا اقتصادي و سياسي و ظهور علم و عقالنيت - تغييرات اجتماعي

طلباني چون سزار اصالح ،در اين دوره .)٤٣ص :١٣٩٣استوت و ييتس،(دچار تحول شد

Sir Samuel Ramli(سرسامويل راملي ايتاليايي، ي)Cesare Beccaria( بكاريا
 جان هوارد ،) 

)John Howard
Jeremy Bentham(جرمي بنتام و ) 

شناسي مكتب كالسيك جرم ،انگليسي) 

هاي سه ايتاليايي به نامبه وسيله ، جرم شناسي )اثباتي(پس مكتب تحققيس. را بنا نهادند

  . ده شبنيان نهاد، )Garofaloo(گاروفالو و )Enrico Ferri(فري، )Cesare Lombroso(لمبروزو

جرم نظرياتي توسط شماري از  ،علل آن در پاسخ به معماي چگونگي تكوين جرايم و

جامعه شناس فرانسوي، محيط اجتماعي  دوركيم،. ارايه شده استشناسان و جامعه شناسان 

 به عنوان جرمدانسته و بر آن است كه جرم موجب پيدايي را سازنده اعمال نابهنجار و 

اره به ضمن اش، )Lacassagne(الكاساني. جوامع قابل مشاهده است همهدر  ،اي طبيعيپديده

بزهكار را ويروسي مي داند كه در ، )٢٤٣ص:١٣٦٩دانش،(بزهكار از محيط اجتماعيتغذيه 

نجفي ابرند آبادي و هاشم (بستر آلوده اجتماع پا به عرصه حيات مي گذارد

منشا  ،) Social strain theory(اجتماعي مرتن با طرح نظريه فشار). ٢٠٦ص:١٣٧٧بيگي،

ها از روش هاي مشروع مي روازانه و ناتواني از تحقق آنبزهكاري را در آرزوهاي بلند پ

 Anomie (»نظريه آنومي«برگرفته از  كه ساختار اجتماعيتبيين  اين نظريهمطابق . داند
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theory (هاي فرهنگي و فرصت هاي دستفشار در نتيجه تضاد ميان آرماناست،  دوركيم -

منجر به ايجاد  كه آرزو و بلندپروازيعدم كنترل به نظر مرتن، . يابي به آن بوجود مي آيد

تواند رفتارهاي مغاير با قانون را جايگزين هنجارها مي ،گرددهاي نامحدود ميخواسته

  ). ١٧٠ :١٣٨٩معظمي،(نمايد

 »ثبت آمار جرايم«و  »نهاد پليس«مي توان به تشكيل  ،شناسيوردهاي علم جرمآاز دست

هاي جرم شناسي است كه فيلدينگ ن تجربهبرگرفته از اوليكه مورد نخست،  اشاره كرد

استوت و (ايجاد نگهبانان خياباني مطرح نمودايده با  ١٨انگيسي در قرن 

- هاي جرمبه اين قبيل تجربه يهيران دوره قاجارز نشانه هاي توجه اا ).٤٢ص:١٣٩٣ييتس،

 ثبت جرايماهتمام به تشكيل نظميه در دوره ناصري توسط كنت دومونت فرت و  شناسي،

  .ايران در اين دوره استهاي نظميه در گزارش

علت  شناسينظريات جرم در گذر زمان،شناسي جرمدر سايه تطور و تكامل علم 

عموما از سه منظر زيست شناسي،  ،هااين نظريه ؛نويني مطرح شده است شناسي

 .اندشناختي پرداختهبه بررسي جرماز اين سه شناسي يا تركيبي روانشناسي، جامعه

اطالعات ناچيزي از ويژگي هايي توان به تنها ميتاريخي،  آورد بررسياز ره ازآنجائيكه

قاجاريه دست پيدا كرد دوره پيرامون موضوع مورد اشاره در شناختي شناختي و زيستروان

به ريشه هاي اجتماعي و  ،نظريات جامعه شناختي جرم .به اين دو نظريه استناد نمي شود 

اقتصادي و فرهنگي حاكم بر جوامع  برآيند نظام سياسي، ،و بزه را ختهرداساختار جرايم پ

اما نقطه . نظريات جرم شناسي انتقادي نيز به شاخه هاي گوناگون تقسيم مي شوند.مي داند

اشتراك اين است كه توزيع نابرابر امكانات و منابع موجود در جامعه علت زيربنايي وقوع 

ورد توجه جرم شناسان انتقادي عامل قدرت است كه در تمام از ديگر نقاط م. جرم مي باشد

در جرم شناسي نمي توان براي وقوع پديده جرم از . ساختارهاي اجتماعي متجلي مي شود

» آنچه كه از وجودش وجود و از عدمش عدم معلول حاصل مي شود« علت به مفهوم

مواره تابع عوامل زيرا رفتارهاي انساني اعم از جرم،انحراف و هنجار ه. سخن گفت

. عامل، هر ويژگي فردي يا اجتماعي است كه زمينه ساز وقوع جرم مي شود. گوناگون است
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نجفي (پيناتل، عامل  را هر  عنصر موضوعي مي داند كه در تكوين جرم اثرگذار است

مي توان عوامل زمينه ساز وقوع جرايم را به دو دسته دروني و بيروني ). ،١٤٤،١٣٨٩توانا،

عوامل دروني دربرگيرنده ويژگي هاي جسماني و رواني فرد و عوامل بيروني . كرد تقسيم

در ارتباط با زيست بوم مادي افراد ،شرايط زندگي و ساختاراجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و 

تمركز اين پژوهش بر برخي از جنبه هاي عوامل ). ١٤٥و١٤٤همان، . ( سياسي جامعه است

خ شناسي و گونه شناسي جرايم در محدوده موضوع مقاله بديهي است كه سن .بيروني است

عالوه براين،اگرچه از منظر حقوق كيفري پديده جرم نسبت به دو مولفه . قرار نمي گيرد

زمان و مكان نسبي است و برخي از افعال و ترك افعالي كه در جامعه كنوني جرم انگاري 

اما دامنه جرم شناسي گسترده تر از  شده اند در دوره قاجار فاقد عنوان مجرمانه بوده اند

حقوق كيفري است و هرگونه ستم و تبعيض موجود در جامعه را صرف نظر از جرم 

بر آن هستيم تا با اتكا بر تاريخ  ،مقاله در اين .انگاري يا عدم جرم انگاري آن دربرمي گيرد

ره را مورد بررسي اجتماعي وجود عوامل بيروني ايجادكننده زمينه ارتكاب جرايم در اين دو

قرار داده و  از منظر جرم شناسي  به تبيين و تحليل چگونگي اثرگذاري اين عوامل بر ايجاد 

  .زمينه ارتكاب جرم پرداخته شود

اهميت اين تحقيق، زماني آشكارتر مي گردد كه افزون بر ضرورت عنايت كافي به پيوند 

هر نسل  ، در نظر آوريموامع پيشينجتحوالت ميان وقايع و حوادث كنوني جامعه و استوار 

  .ميراث دار شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نسل هاي پيشين است

تشكيالت و نهادهاي  حوزه تاريخ به توجه پژوهشگران برسي پيشينه موضوع بيانگر 

مي  ،در اين رابطه. قضايي و توصيف برخي از جرايم و مجازات ها در اين دوره بوده است

اوضاع امنيتي ايران در عصر قاجار با تاكيد بر شيوه محاكمه و « هايي چون به مقاله توان

بررسي جرايم «و  ،»مجازاتهاي عرفي مجرمان در عصر قاجاريه«، »مجازات محكومان

اشاره كرد كه »نوكران شهري و پديده سرقت در دوره ناصري«و »اجتماعي در عصر ناصري

حقوقدانان برخي از . صاديق اجتماعي آن  پرداخته شده استبا تكيه بر مفهوم جرم به بيان م

و تبيين به بررسي تنها » سرگذشت قانون«و » تاريخ حقوق«با نگارش آثاري چون  ،نيز
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تاكنون از  اما،. در اين دوره تاريخي بسنده كرده اند سيستم قضايي و انواع جرايم و مجازاتها

از منظر جرم  .منظر جرم شناسي  به بررسي زمينه هاي ارتكاب جرم پرداخته نشده است

 شناسي علت شناسي ،برخي از عوامل بيروني زمينه ساز ارتكاب جرم و انحراف عبارتند از

استناد به منابع با مقاله، اين .بيكاري  فقر و فقدان امنيت، فساد، ،مهاجرت، جامعه طبقاتي

ول تاريخي از جمله سفرنامه ها وكتابها ي موثق و سايرپژوهشهاي صورت گرفته  و دست ا

عوامل موثر در ايجاد  رويكرد و رهيافت تاريخي و با هدف آشكارساختن زواياي پنهان با

عهد ارتكاب جرايم و اعمال مغاير با هنجارها و ارزش هاي مورد پذيرش جامعه زمينه هاي 

  .ينه ساز ارتكاب جرم در ايران عصر قاجاريه مي پردازدبررسي عوامل زم به امروز،

 مهاجرت- ٢

از منظر جرم شناسي، مهاجرت يكي از عوامل اثر گذار بر ايجاد زمينه هاي ارتكاب 

مهاجرت ها با جابجايي جمعيت در داخل كشور و يا . جرايم و رفتارهاي انحرافي است

آنچه در اين مقاله مورد بررسي . خروج از مرزهاي جغرافيايي كشور صورت مي گيرد

در دوره هاي صورت گرفته مهاجرت. ستقرار مي گيرد مهاجرت در داخل كشور ا

كوچانيدن ها بيشتر . و خودخواسته بوده است ) كوچانيدن( قاجار به دو دسته اجباري

-١٢١٠(امحمد خانغآبه منظور برآورده ساختن اهداف سياسي بوده است بعنوان نمونه 

او  .تصميم به افزايش جمعيت شهر گرفت ،با انتخاب تهران به عنوان پايتخت )ق ١٢١١

به واسطه اين . ر را به اطراف تهران كوچاندهزار خانواده لُ ١٢ ،در لشكركشي به فارس

رشد  ،هجري قمري ١٢١٢در سال  پايتختهزار نفري  ١٥جمعيت قبيل اقدامات، 

در . هزار نفر افزايش يافت ٥٠هجري قمري به حدود  ١٢٢٢سال   زيادي كرد و تا

اشاره گروهي به تهران، به نمونه ديگري از كوچانيدن  ،كتاب مرآت الوقايع مظفري

اى باشند چادرنشين ما بين يزد و كرمان و فارس و مدتى است  طايفه ،ايل لشنى« :شده

اقبال السلطان  ،به حكم دولت. نمايند اند و راهزنى مى بناى دزدى و شرارت را گذاشته

مادى االخرى و رجب مأمور شده آنها را در ماه ج ،ساالر امجد رئيس شاهسون

آنها قريب چهار صد . كوچ داده به حوالى طهران سكنا داد ١٣٢٣المرجب 
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در زمان حكومت فتحعلي شاه، يوسف خان ). ٨٠٥و  ٨٠٤: ١٣٨٦سپهر،(».خانوارند

او .گرجي سپهساالر قشون عراق شهر جديد سلطان آباد را با ديوارهاي بلند احداث كرد

، ١٣٩٥فرمهيني فراهاني،. (هر را به اين شهر انتقال داد، اهالي روستاهاي اطراف اين ش

١١٧ .(  

نهاد اقدامات تاميني و  هت زيادي بااشب كوچانيدن يا اجبار به اقامت در محل معين،

فرادي كه به موجب آن، ا.جرم شناختي استنوآوري مكتب اثباتي  تربيتي دارد كه از

خطرات  ايجاداز جرم و با هدف پيشگيري ،اقامتشان در يك مكان خطرناك است

از  اقامت در آن مكان منع شده و به اقامت اجباري در مكان ديگري  ،احتمالي در آينده

 اردبيلي،(گيرنده مي باشدكننده و پيشواجد اثر خنثي ،اين اقدام. مي شوندمحكوم 

١١٩، ١٣٩٥(.  

اف مانند مهاجرت رعاياي اطر. بيشترين مهاجرت ها بصورت خودخواسته بوده است

اراك به دليل سيل و بارندگي و يا مهاجرت اهالي هويزه به اطراف به دليل كاهش يافتن آب 

كرخه، مهاجرت اهالي استر آباد به دليل اخذ ماليات قبل از برداشت محصول و اجبار به 

كشاورزان و ) ٣٥-٣٣جعفريان ،(.فروش محصوالت بصورت سلم و متضرر شدن شاليكاران

ر ايجاد ثروت داشته و بار پرداخت مالياتهاي سنگين و تامين سرباز دامداران نقش مهمي د

به نظر مي رسد بيشتر مهاجرتهاي داخلي ) ٦٢: ١٣٥٩اشرف،.(را به دوش مي كشيدند

برخي از اندك . ايرانيان تحت تاثير عواملي چون فقر،استبداد و عدم امنيت بوده است

مانند مهاجرت مليون از تهران به قم در مهاجرتها با انگيزه هاي سياسي نيز ديده مي شود 

  ).١٣، ١٣٨١اصغري، (زمان احمد شاه قاجار

از نكات قابل توجه در مقوله مهاجرت، جاذبه هاي موجود در مقصدهاي مهاجرپذير و 

اوضاع سياسي ). ٣٧ :١٣٨٥ حاج حسيني،(دافعه هاي موجود در مبادي مهاجرفرست است

بسياري )١٩: ١٣٨٧، قاسمي( .ر بر مهاجرتها بوده استاقتصادي دروه قاجار از عوامل اثرگذا

اكثرآنها به دليل . از روستائيان و عشاير با انگيزه هاي اقتصادي به شهرها مهاجرت مي كردند

در . )٧، ١٣٩٨رحمانيان و بياتلو،(نيافتن كار مناسب به جرگه نوكران و خدمه در مي آمدند  
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ديدگان فقدان امنيت كشاورزان بيشترين شمار آسيب، )ق١٣١٣-١٢٤٧(الدين شاهعصر ناصر

نرخ باالي  بيانگر، اطالعات موجود در روزنامه وقايع اتفاقيه. نداداقتصادي را تشكيل مي د

از اندكي تعداد بيشترين جمعيت مهاجر، كشاورزان هستند و . مهاجرت در اين دوره است

زمان حكومت احمد شاه، بدليل به عنون نمونه در   .تجار و كسبه ترك ديار كرده اند

نابساماني اقتصادي ناشي از جنگ اول جهاني، برخي از تجار ثروتمند شهر سلطان آباد به 

موثر در عوامل  )١٣٤، ١٣٩٥فرمهيني فراهاني،.(تهران، تبريز يا اصفهان مهاجرت كردند

 ،به ترتيب به شرايط نامناسب آب و هوايي، ستمگري حكامناصري، مهاجرت در دوره 

: ١٣٥٩اشرف،(تعلق دارد فقدان امنيتو ماليات سنگين،  هاي مسري و كشنده،شيوع بيماري

برخي از منابع بيانگر مهاجرت تعداد زيادي از روستائيان به . )٣٤، ٣٣: ١٣٩٦جعفريان،و ٦٢

. شهر شيراز است كه به دنبال وقوع قحطي در عصر ناصري صورت گرفته است

،در زمان ناصرالدين شاه بيشترين روزنامه وقايع اتفاقيه اتمطابق مندرج)٢٩١: ١٣٦٨ويلز،(

يكي از مناطق مهاجر .ميزان مهاجرت از مناطق غرب،مركزي و شمالي كشور بوده است 

تهران بوده شمال هاي منطقه شميران در كوهپايه تهران و،در عهد ناصري پذير

ليل شرايط نابسامان واليات، به د ،هاروستا ييان و اهالي ساير شهرستان .)٣٩و٣٨:همان(است

هاي ديني از جمله برخي اقليتهمچنين، . به تهران مهاجرت مي كردندبيكاري و گرسنگي 

مهاجرت مي قاجاريه  پايتختخودخواسته به  ه صورتبراي دسترسي به امنيت ب ،يهوديان

مالت عالوه براين، برخي از روستائيان نيز كه مورد ح). ١٢ :١٣٩٤ تكميل همايون،(كردند

رحمانيان و .(ايالتي ها قرار داشتند در جستجوي امنيت به شهرها مهاجرت مي كردند

  ) ٨:بياتلو

- هاي قومي، مذهبي، منطقه اي و طبقهايجاد شكاف هاي مورد اشاره ،از نتايج مهاجرت

به همراه را آميز زيستي مسالمتهمعدم عدم تفاهم و  اين امر، پيآمدهايي چونكه  بوداي 

خر خود را مي چرانيد و كسي را پرواي  ،صرف نظر از مقام و منصب ،هر فردي« .آوردمي 

نه اين وطن از ايشان است و نه با يكديگر هم وطن  ،گويي.ديگري نبود

تاثير مهاجرت هاي مورد اشاره بر ايجاد اين آشفتگي ها،  .)١٦و٧: ١٣٩٥احمدزاده،(»اند
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 ٪٦/٢٦ ق،١٢٨٦ر سال دبه عنوان نمونه  زماني عيان خواهد شد كه در نظر بگيريم كه

بدون ترديد در ادامه . )١١ :اتحاديه(ات تشكيل مي دادوالي ساير مهاجران را تهران جمعيت

زيرا مندرجات . حكومت قاجاريه، درصد مهاجران در پايتخت رشد بيشتري داشته است

و زياد افراد فقير،  ، تعداددر اين دوره حاكي از فقدان زندگي مطلوب رعايا قاجاريه، منابع

  ).١٦: احمدزاده(قحطي و خشكسالي است ي چونباليايوجود 

. نكته مهم ديگر در موضوع مهاجرت توجه به نقس مهم روستاها در ثروتآفريني است

محصوالت  غذايي .مهاجرت روستائيان موجب تخليه و ويراني تدريجي روستا مي شود

وقوع قحطي و ناآرامي هاي شهري ايجاد  وكشاورزي كاهش مي يابد و بدنبال آن احتمال

اين . از نتايج اين حوادث  مي توان به ايجاد هرج و مرج و آنومي اشاره نمود. مي شود

موضوع از ديدگاه دوركيم مي تواند زمينه و ارتكاب جرايم به ويژه جرايم عليه اموال  را 

مرتن و فراتحليل هاي  »نظريه فشار«باوجود نبود آمار قابل اتكاء،بر اساس .افزايش دهد

و روند ) ٧٧: ١٣٨٩نجفي توانا،(صورت گرفته جرم شناسي مي توان وجود عامل مهاجرت

تغيير در مناطق مهاجر پذير در عهد قاجار را از عوامل اثرگذار بر ايجادزمينه هاي ارتكاب 

ه و به موجب نظريه فشار،ميان همبستگي،هماهنگي يا انسجام افراد جامع. جرايم معرفي كرد

هرچه ميران . گروه هاي اجتماعي و ارتكاب جرم و انحراف رابطه معكوس وجود دارد

از جمله مشكالتي كه . همبستگي افزايش يابد نرخ جرايم كاهش مي يابد و بالعكس

مهاجرت به همراه دارد، عدم جذب در مقصد و به حاشيه رانده شدن و در نتيجه كاهش 

نظريه كنترل اجتماعي، از ديگر . اجتماعي جديد استميزان همبستگي فرد مهاجر با محيط 

نظريه هايي است كه ارتكاب جرم و انحراف را ناشي از سست شدن پيوند ميان فرد و 

مهاجرت و ناشناس بودن افراد از بعد ديگر منجر . جامعه و كاهش ميزان تعهد تبيين مي كند

منابع موجود حاكي از . به كاهش كنترل اجتماعي و زمينه ساز ارتكاب جرم خواهد شد

اهالي  تهران، در بيشتر محالت به عنوان نمونه. اثبات اين دو نظريه در جامعه قاجار است 

از ارتكاب جرايم و اين امر، .يكديگر را مي شناختند و كنترل اجتماعي بسيار قوي بود

رگز دزد و ه ،كه تهراني اصيل آمده است ،منابع در برخي .ندكرفتارهاي انحرافي ممانعت مي
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- از غربا و بيگانگان بوده ،اي نبوده و افرادي كه مرتكب جرم مي شده اندهيز و بدكاره حرفه

يا  ،زيرا به دليل تعصب. يك تهراني معرفي بكند ،نظميه نيز نتوانست در ميان سارقان .دان

توسط خويشاوندانش به قتل مي رسيد و يا مجبور مي شد خويشتن را سر به نيست 

ناشناس بودن،يكي از عواملي است كه از طريق كاهش خطر شناسايي و  ).٤٩:اتحاديه(كند

بر اساس .خروج از قيد و بندو نظارتهاي خانواده و آشنايان به ارتكاب جرم كمك مي كند

Rational choice theory (»انتخاب عقالني«نظريه 
نيز بزهكار سودجو و در جستجوي  ، ) 

او با برآورد هزينه و سود ارتكاب جرم و سنگين تر شدن ).٧١: ١٣٨٨وينفري،.(منفعت است

براي فرد مهاجر، به دليل ناشناس بودن . كفه سود حاصله اقدام به ارتكاب جرم خواهد نمود

. و رهايي از كنترل هاي غير رسمي به صورت بالقوه سود ارتكاب جرم افزايش مي يابد

مان ساختن اجتماع نيز موثر در كاهش همبستگي از طريق ايجاد هرج و مرج و نابسا

در نظريه مكتب شيكاگو،شا و مك كي بر اثرگذاري بي سازماني . ارتكاب جرايم خواهد بود

مهاجران در دوره قاجار، .اجتماعي بر ميزان نرخ جرايم در مناطق حاشيه نشين تاكيد دارند

اما . نددي مي آوربه شهر رو ،ندثابت و كافي بوددرآمد فاقد كه اغلب رعاياي جوياي كار و 

ساز زمينه ه كه اين امر،را به حاشيه شهرها راند مهاجران ،بيكاري و فقر فزاينده در شهرها

در كتاب تاريخ اجتماعي تهران  شهري باف  به  .شدميارتكاب جرايم و گرايش به جرم 

آن  قرار داشته و ساكنانجنوب تهران روسپي خانه ي چاله سيالبي ها اشاره مي شود كه در 

در پژوهشي ديگر .)٢٨٦٩: ١٣٦٩شهري باف،(هستند در آلونك ها ساكن  مهاجرهاي فقير

آنها، روستائيان و .نيز به رواج ارتكاب جرم  سرقت توسط نوكران شهري اشاره شده است

عشاير فقيري بوده اند كه در جستجوي كار به شهرها مهاجرت كرده اند و در نهايت به 

  ) ٧، ١٣٩٨رحمانيان و بياتلو،.(درآمده اند جرگه نوكران و خدمتكاران

 اتيطبقجامعه  - ٣

ماكس . يكي از عوامل اثر گذار بر ايجاد زمينه هاي ارتكاب جرم، طبقاتي بودن جامعه است

وبر، طبقه اجتماعي را گروهي از افراد مي داند كه در بازار موقعيت يكسان داشته و از منافع 

منابع ).٦٩، ١٣٨٥حاضري و رهبري،(اقتصادي و فرصتهاي مشابه زندگي برخوردار هستند
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اما اين ساختار طبقاتي . ي بودن جامعه ايران در عصر قاجار  اشاره نموده اندموجود به طبقات

ايران، . به مفهوم كاست نبوده و افراد طبقه پايين قادر به انتقال به طبقات باالتر بوده اند

) ٧٤و٧٣كاتوزيان،. (جامعه ي طبقاتي و تحت سيطره پادشاه استثمارگر معرفي شده است

جتماعي را به دو دسته كلي طبقه حاكم و حكومت شونده تقسيم علي اصغر شميم، طبقه ا

در اين تقسيم بندي، طبقه حاكم به دو دسته دولت و روحانيت تقسيم شده و . كرده است

در دسته بندي او طبقه حكومت شونده . ساير طبقات در دسته طبقات محكوم قرار گرفته اند

 :١٣٧٠(دروويلبه نظر . سيم مي گرددبه سه طبقه روستايي، شهري و ايالتي و عشاير تق

هاي مانند تمام حكومت )ق ١٢٤٧-١٢١١(، جامعه ايران در زمان فتحعلي شاه قاجار)١٠٧

در  .استتقسيم قابل فئودال به طبقه ثروتمندان و زمينداران بزرگ و طبقه مردم ميان حال 

مهمترين عامل  دوره قاجار به دليل ناكافي بودن زمينهاي قابل كشت و كمبود آب، زمين

لمتون، .(توليد ثروت به شمار مي آمد و بسياري از حاكمان از زمين دارهاي بزرگ بودند

البته بايد توجه داشت كه فئوداليسم در ايران شباهت زيادي با فئوداليسم اروپايي )١٣٦٢،٢٨٦

مالكيت قسمت زيادي از زمين ها زراعي به دولت تعلق داشت و زميندار تنها . نداشت

كاتوزيان محمد (نده امتياز زمين داري بود و اين امتياز با اراده دولت قابل سلب بود دار

جزو  ،ده و حتي آنانبوشرايط زندگي پيشه وران و دهقانان بسيار فالكت بار  ).٧٣علي، 

داراي منافع  در عهد قاجاريه، قشرحاكم. )١٣٧٠،١٠٧دروويل،(آمدندملت به شمار نمي

شامل شاهزادگان، روساي ايالت، حكام اياالت و  ،ه ترتيبمشترك بسياري بوده و ب

- در مرتبه پايين). ٤٥ :اشرف(ندابودهرتبه ديوانساالر و علما فرماندگان نظامي، مقامات عالي

اعيان  زمينداران كوچك، علماي ميان حال، شامل تجار،بودند كه طبقه متوسط جامعه  تر،

 : ١٣٨٧اشرف و بنو عزيزي،(مي شدندوران پيشهتر، صنعتگران و محلي و در جايگاه پايين

اي مستقل فرض ، ضمن اينكه زمينداران را طبقه)٩٥ :١٣٥٧اكبري،(يك محقق ديگر. )٥٩

صاحبان كارگاه  بازرگانان، فروشندگان و بازاريان، پيشه وران،« كرده، طبقه متوسط را شامل

دهقان ها، بودند كه مشتمل بر  رعايا ترين طبقه،پايين. دانسته است» و كارخانه و صرافان

مي  ها و كارگران رده پايين كارهاي ساختماني و كارگاه و خدمات شهري و روستاييايلياتي
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دراويش، تهي دستان، گداها  سخن رفته كه شاملطبقه بيي به نام گروهشدند؛ همچنين، از 

ن بر دسته بندي برآمد مطالب فوق بيانگر توافق صاحب نظرا ).٦١ :همان(بودند و راهزنان

دولت دربرگيرنده . اين طبقه شامل دولت و روحانيت طراز اول است. طبقه حاكم است

شاهزادگان،روساي ايالت،حكام واليات،فرماندگان نظامي ،مقامات عالي رتبه ديوانساالر 

بطوركلي . در مورد طبقه محكوم و دسته بندي هاي آن تفاوتهايي به چشم مي خورد. است

البته بايد  .اد اين طبقه را به سه طبقه متوسط، پايين و فاقد طبقه تقسيم نمودمي توان افر

« توجه داشت كه در قرن نوزدهم و در زمان انحصار نفت توسط انگليس، شاهد ظهور طبقه

بيشترين افراد اين طبقه را كارگران بي مهارت تشكيل مي دادند كه . در ايران هستيم» كارگر

گروهي نيز در دسته طبقه كارگران ماهر قرارد داشتند و . شامل كشاورزان وايالتي ها بودند

دسته ديگر طبقه كارگر را  طبقه بيكار و فقير شهري .امل پيشه وران و صنعت گران بودندش

  ) ٦٤، ١٣٥٣نعماني،(تشكيل مي دادند كه در كارگاههاي ساختماني فعاليت مي كردند

به روايت برخي از منابع، عمده جمعيت ايران در قرن سيزدهم قمري را دهقان تشكيل 

ده تا بيست . ارم اين جمعيت نيز از افراد طوايف بودنديك چهارم تا سه چه. مي دادند

، ١٣٨٧مارتين،.(درصد جمعيت ايران را شهر نشين و مابقي را روستا ئيان تشكيل مي داد

اطالعات دقيقي در رابطه با تعداد افراد در هر طبقه در كل كشور وجود ندارد اما آماري ) ٣٥

پيشه وران و كسبه در به عنوان نمونه . تاز برخي شهرها در برخي منابع قابل مشاهده اس

مواجب  .ندبدنه اصلي و بيش از نيمي از جمعيت تهران را تشكيل مي داد، ق١٢٣١سال 

را  پايتخت يك چهارم جمعيت ،دستيك پنجم و مستاجران تهي ،گيران باال و متوسط

 اشرافي اور و كسبه، نوكرهشامل شاگردان پيشه اخيرالذكر، يك چهارم. تشكيل مي دادند

   ).٣٩،٤٠: ١٣٩٣خاتم،(ندو سربازان ساده قشون بود ،زمينداران وتجار  و

در ايران دولت نماينده هيچ طبقه اي نبود و حكومتي استبدادي بود كه قابليت تحديد 

: ١٣٩٨طيب،.(بوسيله قانون را نداشت زيرا قانون به معني اراده و خواست شاه است

براساس اين .توزيعي كمي در ايران مورد پذيرش بود انديشه سياسي مبتني بر عدالت)٧٤

انديشه، پادشاه دادگر با ايجاد شكاف طبقاتي و قشربندي اجتماعي به شناسايي و حمايت از 
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ساختار ) ١١٨، ١٣٩٨كرمي،.(اقدام مي كند» حق استحقاق خانوادگي«و » حق تفاوت«

پيوند تدريجي ايران  اليلي چونقاجاريه، به داجتماعي ايران در دهه پاياني حكمراني سلسله 

داري و تعامل با ايجاد كشاورزي صنعتي، ورود روابط توليدي سرمايه با اقتصاد جهاني،

طبقات اجتماعي مدرن ؛ از جمله اين تغييرات، پيدايي شد اتيدچار تغيير ،كشورهاي غربي

  .)٧٠و ٦٩صص: اشرف و بنوعزيزي(بود

. استبوده يك سويه و از باال به پايين  ،ساختار قدرت سياسي در ايران عصر قاجار

 ،مندي يا محروميت طبقات مختلف اجتماع با نزديك شدن به راس قدرتميزان بهره

).  ١٠٥: ١٣٧٥، ل سفيديگحسيني (كاهش مي يابد ،و با فاصله گرفتن از آنيافته افزايش 

لطنت منفرده س ،دولت ايران...«:مدهآحد و حصر شاه در راس هرم قدرت، درباره قدرت بي

تمام ترقيات ؛ ...صاحب استقالل تمام قواي مملكت است ،شاه. مستقله موروثيه برقرار است

سرچشمه تمام اقتدارات است و تمام مناصب  ،بسته به ميل اوست و پادشاه ،دولت و ملت

  .)٤٧٢،٤٧٣ :١٣٥٦آدميت و ناطق،(»...متعلق و در تحت اراده اوست ،دولتي

از جامعه است و خارج از دايره خواست او هيچ حقي شكل نمي پادشاه،كامال مستقل 

در نتيجه قانون بوجود نخواهد آمد زيرا قانون مساوي با اراده و خواست شاه . گيرد

ساختار اجتماعي ايران در عهد قاجاريه كه در راس  بندي نهادينه شدهطبقه)١١٥:طيب.(است

جامعه برجسته طبقات فذ و از حمايت برخي شخصيت هاي متن آن شاه قرار داشت،

 ءو سوخود با استفاده از جايگاه اجتماعي از جمله، تني چند از روحانيون . برخوردار بود

عالم متشرع حاج  .اين ساختار پرداختندحمايت از  به ،استفاده از اعتقادات مذهبي مردم

شاه تقديم روزنامه تحفته الناصريه خود را به ناصرالدين  محمد حسين نصراهللا دماوندي،

 ،معرفي كرده و براي سلطان» دو نگين در يك خاتمرا سلطنت و نبوت « ،او. كرده است

نافرماني  است كهاز ديگر مجتهدان آن دوره  ،محمد ناييني. كندصالحيت اجتهاد تجويز مي

تكليف رعيت را  كتاب آداب ناصري، همچنين مولف. از حكومت را گناه كبيره مي داند

  ).١٦-١٣:همان(دين و بزرگان دولت مي داند اطاعت از اوليا
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در ادبيات جرم شناسي، گونه هاي تبعيض از جمله تبعيض طبقاتي، جرم شناخته شده و 

 ١٣٨٩كوزالويچ،.(افراد در معرض تبعيض بزه ديدگان اين جرم محسوب مي شوند

موجود در جرم شناسي كالن، بر نقش عواملي چون توزيع نابرابر ثروت و امكانات ).١٢١،

جرم . جامعه  و عملكرد نهادهاي دولتي و عدالت كيفري  بر ارتكاب جرايم تاكيد دارد

شناسي انتقادي كه از زير شاخه هاي جرم شناسي كالن است عوامل زمينه ساز وقوع جرايم 

اين نحله جرم شناسي، جامعه طبقاتي . را در نظام سياسي و قدرت حاكمه  جستجو مي كند

كارل ماركس ) ٧٨، ١٣٨٩نجفي توانا،.(مينه هاي ارتكاب جرايم مسئول مي داندرا در ايجاد ز

موقعيت طبقاتي افراد دقيقا بر اساس جايگاه و «: با تكيه بر رويكرد عيني معتقد است

ماكس ) ٥٠، ١٣٨٩قاسمي،. (»عملكردشان در چارچوب نظام عيني اقتصادي تعيين مي شود

قات اجتماعي را نتيجه روابط اقتصادي و تعامل افراد ذهني ، ايجاد طب- وبر با رويكري عيني

جايگاه  ،شناسي انتقادينظريات جرم) . ٦٩، ١٣٨٥حاضري و رهبري،. (در بازار مي داند

توجه جدي قرار سياسي و اجتماعي را در وقوع بزهكاري مورد  نابرابري هاي اقتصادي،

اين . شوندگان مي داندتمحصول تضاد منافع طبقه حكومتگران و حكوم ،و جرم را داده

بيكاري،  نقش عوامل اقتصادي خرد و كالن، عوامل ساختاري اقتصادي چون فقر، ،رويكرد

. داندداراي اهميت مي ،جرايم پيدايينابرابري هاي اقتصادي و نابرابري هاي طبقاتي را در 

داليل  را از نابرابري درآمد ، اختالل در خرده نظام اقتصادي از جمله فقر، بيكاري،همچنين

نوغاني و (داندميبزه و انحراف پيدايي از جمله و اختالل در خرده نظام اجتماعي  بروز

  . )٨٩ :١٣٩٤محمد تبار،

ماركس، رفتار انحرافي و ارتكاب جرم را ناشي از طغيان در برابر محروميتهاي ايجاد 

او معتقد است با حذف طبقات اجتماعي و . شده براي افراد در جامعه سرمايه داري مي داند

مالكيت خصوصي ابزار توليد مي توان به هدف امحا جرم و انحراف دست 

م طبقاتي، افراد طبقه پايين قادر به دست يابي به در اين نظا)١٣٤-١٣٠، ١٣٨١ممتاز،.(يافت

اين امر موجب ناكامي منزلتي خواهد شدو . مشاغل و جايگاه اجتماعي باال نخواهند بود

  .  براي كسب منزلت، احتمال گرايش به ارتكاب جرم افزايش مي يابد
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  حكومتي فساد- ٤
منافع شخصي يا  اهداف واستفاده از نهادهاي عمومي براي  ءاقتصاددانان، فساد را سو 

 .(sheng lee&guven,2013,p.1)اندتعريف كرده روكراسي،ونقض قانون از طريق ب

استفاده مقامات كشوري، لشكري و  ءعبارت است از سو ،مفهوم مضيق فساد اداري

بنابراين، . يابي به اهداف شخصياستاي دستر خدماتي از منابع و منافع عمومي در

در  ،يت و مقام در راستاي منافع فرديعخصي و استفاده از موقهرگونه اعمال قدرت ش

مختلفي از جمله سياسي، اقتصادي،  فساد در انواع . دسته فساد جاي خواهد گرفت

پديده فساد، ريشه در عوامل دروني، عوامل  .بندي مي شوداداري و فرهنگي دسته

پاسخگويي، خويشاوند فردگرايي، عدم . سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دارد

 :١٣٩٣فرجيها،(آفرين استساالري در گزينش، انحصارگرايي نيز در فساد اداري نقش

اعتمادي مردم به حكومت و منجر به بي ،وجود فساد در ميان طبقه حاكم. )٢٤٥،٢٤٨

  .شودهاي اخالقي در جامعه ميكاسته شدن از اعتبار ارزش

اراده و  اصلي حاكم بر جامعه،نون ، قايهحكومت خودكامه و مستبد قاجاردر 

در ، )٥٢٦، ٥٢٥ :١٣٤٩(به نظر كرزن ).١١٥ص:١٣٨٤كاتوزيان،(دبوهاي شاه تصميم

مخالفت با خدا و موجب «مخالفت با شاه،  ، تالش بر آن بوده كهفتحعلي شاه عهدايران 

كه در عهد ناصرالدين شاه اثرش را  ظهيرالدولهبه نوشته  .تلقي گردد» خشم الهي

چون و چرا ...مجال...،كس را در برابر حكم نافذ پادشاههيچ« ،)٧٠ص :١٣٦٢(اشتهنگ

اين است كه بگوييم البته عقل شاه بر ساير عقول رجحان دارد و ... تكليف، ...نيست

بسياري از خواص و عوام به ظاهراً، . »از تمام ماها زيادتر است ،بينش و دانش او

محسوب مي مجريه و قضاييه  قوه مقننه، ،شاه .ندشتحكومت مشروع پادشاه اعتقاد دا

عاقبت تلخي را تجربه مي  ،مخالفان اين امربرخي و  فتتاو هيچ قيدي را برنمي شد

   .)٣٢٤: ١٣٧٠شميم، (كردند

ديوانساالري و فقاهتي -اداري نظامي، - به سه دسته سياسي ،اشراف دوره قاجار

يك  :كندرا به دو دسته تقسيم مي قاجارعهد روحانيون  ،آباديدولت .نددشتقسيم مي
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ند و زندگي ديني و معنوي آنان بر زندگي ردكهرگز با حكومت مراوده نمي ،دسته

ه ند كه در امور سياسي مداخله كرده و ببودقضاتي  ،دسته ديگر. شتدنيوي غلبه دا

 ،كرده شان بر روحانيت غلبهمآبيرياست« دسته اخير،. ندبوداندوزي دنبال تجمل و مال

كنند و مالك و مالك بزرگ نمايند و از قدرت استفاده ميبا دولتيان مراوده و آميزش مي

عالم برجسته عهد فتحعلي  ميرزاي قمي، .)٥٥-٥٠ص:١٣٧١دولت آبادي،.(»مي شوند

شبيه  ،شاه« :چنين فتوا داده است ،شاه قاجار در حمايت از سلطنت و فساد حكومتي

اي را نشايد سر از كمند اطاعت شاه شده و بنده ،ت خداجانشين خداست و برطبق مشي

  . )٤٦ :١٣٨٥، پورشافعي(»او پيچد

كه در عهد ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه به ايران سفر كرده و از دست لرد كرزن 

ات شاهد فساد اداري و حكومتي به كرّاندركاران سياست انگلستان در ايران بوده، 

المال و مداخل در جان استفاده شخصي از بيت ءسو ،ر اوبه باو. بوده استقاجاريه 

-٧٤٧ : ١٣٤٥٠كرزن،(ترين نفرات ريشه دوانيده استباالترين مقام حكومت تا پايين

، تبعيض و خويشاوند ساالري نهادينه شدهوجود فساد آشكار در نظام حكومتي و ) ٧٥٣

به . نيز قرار گرفته استاند كه در اين دوره وارد ايران شده يجهانگردانمورد اشاره ساير 

يس يك ئر اگر ،در نظام شباني و پدرساالري ايران ،)١٥٩ :١٣٦٨(ادوارد پوالكنوشته 

ها را از ام و حتي دورترين آنوهمه اق ،طايفه و قبيله به قدرت يا مقامي دست يابد

مشيرالملك، يكي از افرادي است كه .گذاردبهره نميبي ،تصاحب مقام و جايگاه

ست از طريق وصلت با حاكم فارس خود را به خانواده سلطنتي نزديك كرده و از توان

: ١٣٩٥خسروبيگي،.(آن طريق وزارت در فارس را براي خاندان مشيرالملك موروثي كند

از ديگر نمونه هاي خويشاوند ساالري در اين دوره، انتصاب شاهزادگان قاجار به ).٤٥

منفي اين اقدام مي توان به تشكيل دربارهاي از آثار . حكومت اياالت و واليات است

ايالتي و واليتي و تامين هزينه هاي آن از طريق تحميل ماليات سنگين  بر رعايا و ايجاد 

  )همان.(هرج و مرج بر سر جانشيني پس از مرگ شاهزادگان اشاره كرد
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ير دهي فعال يا غيرفعال به مقامات حكومت و سايكي از مظاهر بارز فساد، رشوه    

جامعه  شيوع گسترده رشا و ارتشا در طبقات مختلفمنابع حاكي از . بودمستخدمين دولت 

عين بدعت است ..«:نويسدمحمد حسين خان دبيرالملك فراهاني در رساله سياسي مي .است

: به نقل از(»...مرفه و آسوده است ،غني از دادن رشوه ؛از او مي گيرند ،كه فقير هر چه دارد

ايرانيان متظاهر به دين داري، رشوه خواري و رشوه دهي را تحت ) ٤٢٠:آدميت و ناطق

  )٣١٨، ١٣٩١موسي پور،.(عناوين شرعي انجام مي دادند

عميق و  شاهد فساد ،، رعايا و طبقه حكومت شوندههرياجاق ايران عهد در جامعه ن

و هر چه نقش . ندبود، هرج و مرج، و رشا و ارتشا در طبقات مختلف حكومت گسترده

رگه  .گرديدميميزان استحاله نيز بيشتر  ،دوتر به راس قدرت بجايگاه اجتماعي افراد نزديك

حاكمان محلي، قضات،  پادشاه،. ديده مي شود جامعهمختلف هاي در اليه ،فساد هايي از

. ندرداز هر طريقي تحصيل مي ك مي توانستندهرآنچه  ،ديوانساالران، نظميه و وابستگان آن

از جمله سيورسات براي لشكريان، مدخل  ؛وجود داشت ،شا در اشكال گوناگونرشا و ارت

براي ديوانيان، پيشكش براي پادشاه، بزرگان اقوام و وزرا و جعاله يا كاله شرعي براي 

شونده در انطباق با طبقه رفتار طبقه حكومت ).٣١٩ :١٣٦٢آدميت،(وجود داشتروحانيون 

اد و ناهنجاري ها در جامعه توليد و بازتوليد مي و فسبود دچار استحاله شده  ،حاكم

در كتابچه عرايض مجلس و وكالي تجار ممالك محروسه  .)١٤١: ١٣٧٨،گروثرز(ديگرد

سازند يا كاغذ جعلي مي، ...جمعي از رعيت... «:آمده ق نگاشته شده،١٣٠١در سال كه ايران 

به سبب ؛ ....شوندو دعاوي مي يا مامور به قطع و نزاع مرافعه مي كنند، ،وكيل يكديگر شده

امالك بعد از ... تناقض احكام، اطمينان درستي نيست كاغذهاي ساختگي، اسناد تقلبي،

- واسطه قدرت و اسبابهبه سبب ابراز اسناد تقلبي جعلي يا ب، ...وفا كند...خودشان به اوالد 

  .)٣١٦ :ت و ناطقآدمي: به نقل از.(»بازماندگانشان خارج خواهد شد چيني از دست آنها و

گسترده در عهد قاجاريه جلوه ديگري از فساد  ،طلبيترويج روحيه فردگرايي و منفعت

اي به نامه ضمنوزير مختار انگلستان در دربار مظفرالدين شاه،  اسپرينگ رايس،. بود

كشوري است كه رسوم و آدابش حتي از انگلستان هم  ،ور دنيادر اين« :برادرش مي نويسد
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حكومت «: نويسد، مي)٩٥و٩٢: همان(در جاي ديگر ).٦٤ :١٣٧٥رايس،(»استفاسدتر 

نفوذ پايتخت  مشغول مبارزه با مثلث احتكاري است كه سه راس آن را افراد با ،آصف الدوله

مردم تهران از گرسنگي دچار جنون شوند و حكومت براي  ،احتمال دارد. تشكيل مي دهند

هاي فساد گسترده، هرج از ديگر نشانه. »منحرف كندها ها را به سوي خارجيدفع خطر،آن

مجدالملك در اعتراض به شرايط موجود در رساله . بودكشور امور ساماني و مرج و بي

نه به قانون اسالم شبيه است و نه به قاعده ملل و دول  ،حكومت ايران« :نويسدمي ،يهمجد

مغول و عرب، افغان و روم و  ،رس و تاتاررك و فُحكومتي است مركب از عادات تُ. ديگر

واليات را دربسته و  ،]عهد ناصري[در .... با هرج و مرج زياد، ...مخلوط و درهم ؛تركمان

  .)١٧،١٨ :١٣٢١سينكي، (»..دهندبه عاملين جور مقاطع مي ،رعيت را دست بسته به يك مبلغ

يت يافت مالك جامعه از جمله در امورچنداني  امنيت و ثبات  يه،در مملكت قاجار

 ،بوئه كه در دوران محمد شاه قاجار به ايران سفر كرده .)١٠ :١٣٩٠كاتوزيان،(شدنمي

هاي ايرانيان را خست معرفي كرده و آن را ناشي از فقدان امنيت در يكي از ويژگي

آن   ،نددآورميايرانيان اگر پولي بدست  ،)٢٧٧ :١٣٦٥بوئه،(اوبه نوشته . ايران مي داند

و وزرا به فكر  ،زدپادشاه نيز ثروت هنگفت خزانه را دست نمي. ندردرا خرج نمي ك

زمان در اين منصب باقي چه ند تا ستدانزيرا نمي ؛ندبودطلبي اندوزي و منفعتمال

حاكمان محلي براي گرفتن پول و ماليات هنگفت، رعاياي در اين شرايط،  .خواهند ماند

يكي . كودكانشان را شكنجه مي كردنداً بعضتهيدست را مورد ضرب و شتم قرار داده و 

حاكم .فروش دختران روستايي قوچان به تركمانان است ،هاي اين دورهاز رسوايي

سي دختر را هر يك معادل  دوازده من گندم به عنوان دريافت ماليات به  ،قوچان

به تركمانان  دختران را در مقابل ماليات ،حاكم بجنورد نيز. تركمانان فروخت

   .)٢٧٥: ١٣٦٥حكيمي، (فروخت

 ،شاه. داشت يرواج زياد ،پيشكش و وجوه تصدق به صورت داوطلبانه يا اجباري

 ،حكومتانگار ). ٨٨٦ :تابي اعتمادالسلطنه،(نمودتحت نام پيشكش از ديگران اخاذي مي

 را، طلبياندوزي و منفعتمالو  كرد؛احساس نمي ،تامين امنيت رعايااي در قبال وظيفه



 ٣٤٧    .... بررسي جرم شناختي عصر قاجاريه
  

از مولفي اي رساله ،در اين رابطه. ستدانمياز اصول حكمراني  صلي خود واوظيفه 

- دزدي و خوردن مال دولت و ملت علي« :نويسدناشناخته وجود دارد كه در جايي مي

، »طاعون دولتي«اند و گرفته» تيول ابدي«واليات را در  ،بزرگان؛ ....مجاز است ،الرئوس

ميرزا به نظر  ).٦١ :١٣٥٦آدميت و ناطق،: به نقل از(كشاندمردم را به كام مرگ مي

نقد و جنس ...آوري و تحصيلجمع«كارش منحصر است به  ،دولت« ،نگارابراهيم بدايع

مردم اوباش قالش ...بيوه زن و مسكين و دادن آن به  ماليات و گرفتن از معاش يتيم،

 گري،لوطي...ه جهل،منوط باشد ب ،بدا به حال مملكتي كه ترقي اشخاص«و » آيينبي

، ايران عهد )٥٧، ٥٦(به نوشته رايس. )٩٩و  ٩٧ :همان: به نقل از(»...دزدي و خيانت

فارغ از  ،ثروتمندان؛ شدتر ميخرابتر و به ويراني نزديك ،لحظه به لحظهقاجاريه، 

  .كردندميگندم را احتكار  ،ند و مالكان ثروتمنديدفقرا را مي چاپ ،نگراني

ريه مرتن بدليل اندك بودن راه هاي مشروع تحقق اين هدف، احتمال اما براساس نظ

عالوه براين،  با توجه به تعبير فساد به سو .توسل به راههاي نامشروع افزايش مي يابد

استفاده از قدرت و مقام و موقعيت هاي شغلي در راستاي منافع فردي و هم چنين بر 

محدوده اختيارات و قدرت فردي،  اساس نظريه انتخاب عقالني، ارتكاب جرايم در

در نتيجه با كاسته شدن از هزينه .امكان دستگيري و تحمل مجازات را كاهش مي دهد

هاي ارتكاب جرم، فرصت و امكان وقوع آن براي فرد صاحب قدرت و مقام باهدف 

بر اساس ماهيت رفتار . محقق ساختن آمال اجتماعي ثروت اندوزي افزايش مي شد

ان دولتهاي مجرم را به چهار دسته جنايتكار، سركوب گر، فاسد و بي مجرمانه مي تو

برخي پژوهشگران فساد را از اجزا نهادينه شده برخي از نظامهاي . احتياط تقسيم كرد

دولت فاسد، دولتي است كه از فساد براي تقويت حكمراني خود . سياسي مي دانند

ان به ضعف اخالق كاري،نابرابري از عوامل اثرگذار بر فساد مي تو. استفاده مي كند

هاي اقتصادي،نبود حكمراني منظم و گسترش فرهنگ خويشاوند ساالري نام 

  )٣١٦-٣١٤، ١٣٩٥قورچي بيگي،.(برد
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  فساد قضايي  -٥
عدم امنيت  آن،از نشانه هاي باشد كه ميز ديگر انواع فساد، فساد در امور قضايي ا

حقوق شهروندان در برابر هرگونه تعدي و كننده تضمين كه امنيت قضايي .استقضايي 

برخي از اهداف دستگاه . مستحكمي با حاكميت قانون دارد پيوند ،١اندازي استدست

طرفي در رسيدگي به شكايات و تظلمات واصله، نظارت بر رعايت اصل بي ،عدالت

هاي مشروع احياي حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادي  اجراي صحيح قوانين،

هاد دادرسي در دوره قاجار به دو دسته محاكم عرف و محاكم شرع تقسيم شده ن ٢.است

رسيدگي به موضوعات مرتبط با حقوق جزا، حقوق عمومي و مال و جان و . بود

قضات اين محاكم از طرف . ناموس مردم و نظم عمومي در صالحيت محاكم عرف بود

قضايي در محل حكومت  دولت انتخاب مي شدند و حاكمان و واليان باالترين مرجع

پادشاه، . رسيدگي به موضوعات حقوقي نيز در صالحيت محاكم شرع بود.خود بودند

در راس دادرسي عرفي قرار دارد و درنتيجه احكام صادره از حاكم نزد والي و احكام 

با اين وجود، بيشتر رعايا از . صادره از جانب والي نزد شاه قابل تجديد نظر خواهد بود

، ١٣٨٢امين،.(ايي محروم بودند و امكان تجديدنظرخواهي برايشان فراهم نبودامنيت قض

مردم به دادگاه هاي عرف اعتماد نداشتند زيرا بر خالف محاكم شرع ، قوانين و ) ٣٩٨

در اين دوره، امنيت . مقررات معين و منسجم نداشت و كامال غيرقابل پيش بيني بود

نه هاي اين ادعا قتل ميرزا تقي خان اميركبير و مهمترين نشا. قضايي پشتوانه اي نداشت

قائم مقام فراهاني است كه بدون رعايت هيچ يك از تشريفات رسيدگي به اتهام و 

  ).٣٣و٣١، ١٣٨٢امين،.(صدور حكم از جمله تفهيم اتهام، حق دفاع متهم صورت گرفت 

كه تمام  خواهي و تاسيس عدالتخانه بودقانون از مهمترين مطالبات جنبش مشروطه،

- شكلپيش از اگرچه . مند گردندها و امتيازات آن بهرهصورت برابر از حمايتهمردم ب

 و» دارالشوراي«دو نهاد اما مانند  ؛وزارت عدليه تاسيس شده بود ،گيري جنبش مشروطه

هاي حالبررسي عرض .نهادي ناكارآمد و ظاهري بود ،»مجلس تحقيق مظالم ناصري«

بيانگر ديدگاه تا حدي  ق،١٣٠٣تا  ١٣٠٠ هايمظالم در سالمردم به مجلس تحقيق 
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حال رعيت به عرض«ناصرالدين شاه، فرمان  مطابق. استقاجاريه در اين زمينه پادشاه 

آدميت و (ندشتندارا حق مداخله در امور سياسي و تعيين تكليف  ماا ،»خود آزاد باشند

انبار ديواني را شكسته و «، طيچند لو :بود نوشته شده ،حالدر يك عرض). ٣٧٨ :ناطق

نظم واليت و آسودگي  ،مقصود؛ ...اندالحكومه را بيرون كردهنايب، ...اندجنس دزديده

 ؛چه ربط دارد ،به تو« :، آمدهناصرالدين شاه در اين رابطهدر حكم  .»رعيت است

  ). ٣٧٩ :همان(»حاكم دارد ،واليت

گاهي به . شوندقاجار ردم به شاه حال ممانع از فرستادن عرض تالش داشتند ،حكام

-گرفتند و اگر چاپارها ممانعت ميحال را از چاپارها ميهاي عرضپاكت ،دستور حاكم

يكي از « :آمده ي،حالدر عرض). ٣٩٥ :همان(مورد ضرب و شتم واقع مي شدند ،كردند

حال تا به ،دست گشته و به زور احكام محضر شرعسردمداران شهر با فراش ديواني هم

كه در مجلس تحقيق مظالم  .»انداند و تقسيم كردهمردم را خورده پنج هزار تومان مالِ

فايده چنداني تاسيس شد، » صندوق عدالت«ق و مدتي بعد از ايجاد ١٣٣٠حدود 

به نوشته  ).٤١١،٤١٣: همان(آمدنداشت و مرجع قضايي و يا اجرايي به شمار نمي

نصب وسيله هشاه نتوانست بناصرالدين كه ز آن، بعد ا)٧١١ :١٣٨٦(عبداهللا مستوفي

 ،با تعيين پيشكش براي واليات ؛مانع از ظلم و تعدي حكمرانان شود »صندوق عدالت«

براي جبران آن،  ،دادندحكام محلي كه سابق بر اين پيشكش نمي. شريك آنان شد

شريك  ،آنهاشاه نيز در ظلم  ،در نتيجه. رعيت را مورد ظلم و تعدي بيشتر قرار دادند

  .نداددبدون ترس به اين روند ادامه ميحكام، و  گرديد

گونه تعهد يا مسئوليتي را هيچ ه،حكومت فاقد قانون مستمر و استبدادي قاجاري   

عنوان قانون  ،فرامين صادر شده توسط شاه ،در برخي موارد .فتپذيرم نميددر قبال مر

. شتدر دسترس همگان قرار نداهم و  بوداتي داراي ابهامهم  ،قوانين موجود. شتدارا 

ها، تساوي در برابر قانون، تناسب جرم و مجازت و اصل قانوني بودن جرايم و مجازت

و  ؛شدبه مجازات چند ضربه شالق محكوم ميدزد  ،در يك ايالت. شداعمال نمي ،...
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 :١٣٦٩، الگار(بودبريدن گوش و بيني و قطع دست  ،مجازت سرقت ،ديگر يدر ايالت

٣٦١ .(  

و در  ندامالك، فاقد قباله قابل استناد بود. مورد حمايت نبود ،مالكيت خصوصي

 ،تابسياري از شكاي. مورد توجه نبودچندان  قباله، اين مدارك صورت موجود بودن

. رفتشاكي ناگزير به تهران مي ،گاهي. فايده بوداكثراً بي كهمربوط به حدود امالك بود 

در . را نداشت اين سفرهر كسي توانايي انجام  ،و ناايمن بودن سفر با توجه به پرهزينه

احكام صادره  ).٢٥٨ :تحاديها(آمدحكم صريح دولت و شاه نيز به اجرا در نمي ،مواردي

حكام  تنها در صورت تعارض نداشتن با ميل و خواست شاه، ،از محاكم شرعي و عرفي

شد كه  صورت، مجازاتهايي اعمال مياين در غير. كردقابليت اجرا پيدا مي ،و درباريان

  . )١١٥: ١٣٩٠كاتوزيان،(مغاير با شريعت بود

اي براي انتفاع شخصي پادشاه و حكمرانان و وسيله ،حيات، ممات و دعاوي ملت

به  عموماً ،ديه مضروب را. يكي از اقدامات رايج بود ،پيشكش ديه جاني. دولتمردان بود

 :نويسددر شرح يكي از اين موارد، مي) ٩١:تابي(السلطنهاعتماد ؛دادندمجني عليه نمي

دويست و ده تومان ديه شخص مضروب ديروز  ،امروز از مهدي قلي خان ميرآخور...«

پنجاه تومان به مضروب دادند و  ،اعليحضرت همايون از علو همت كه دارند ،را گرفته

هايي مجرم از يكي از راههاي ر .»...خود نوش جان كردند ،يكصدو شصت تومان

مجازات با شدت كمتري به اجرا  ،صورتدر اين ؛پرداخت رشوه بود مجازات سخت،

 ،پرداختكه مجرم وجوهات تعيين شده را ميعالوه براين، در صورتي. آمددر مي

  ). ٢٩ :١٣٩٠ربيعي و راهروخواجه،(گرفتمشمول عفو قرار مي

بسياري از مرتكبين . شيني بودنبست ،يكي ديگر از موانع تحقق عدالت در اين دوره

 .ماندنداز مجازات در امان مي ،با پناه بردن به بست ،جرايم عليه اموال و اشخاص

 ،در هر واليت...«:نويسدمي ق،١٢٩٣در ضمن اشاره به دستورالعمل مستوفي الممالك 

فقره بست سبب اختالل امور مردم و تفريط اموال كسبه و تجار و سايرين است و دزد 
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در  ،به حكم همايون. شرير و قاتل و مال مردم خوارند كه متصل به بست مي روندو 

  .)٤٥٢،٤٥٣:آدميت و ناطق: به نقل از.(»...كل واليات بست موقوف است

در فساد قضايي، اشخاص ذيصالح با سو استفاده از جايگاه خويش در مراحل 

،در جهت تحصيل  تحقيقات مقدماتي، رسيدگي به جرم، صدور حكم و اجراي احكام 

منفعت شخصي به طرق گوناگون از جمله اخذ رشوه در جهت نقض اصل بي طرفي 

قاضي، رهايي دادن فرد از چنگال عدالت، كتمان حقيقت ،رهايي يافتن از مجازات يا 

دستگاه عدالت به جاي حمايت از عدالت، خود مجري . كاهش ميزان آن اقدام مي كنند

نتيجه عدم قطعي و حتمي بودن اعمال مجازات، نرخ  در. بي عدالتي و جرم مي شود

انديشه . ارتكاب جرايم افزايش يافته و منجر به ايجاداحساس ناامني در جامعه مي شود

و ) ٢٠٠: ١٣٤٣مونتسكيو،(قطعيت يافتن مجازاتها ابتدا در كتاب روح القوانين مونتسكيو

منظور از .مطرح شد)٦١: ١٣٨٠بكاريا،(سپس در كتاب جرايم و مجازاتهاي بكاريا

قطعيت مجازات، شدت مجازات ها نبوده وبه مفهوم اجرادرآمدن حتمي مجازات 

قطعيت و حتمي بودن اجراي مجازات از موارد اثر گذار بر تخمين سود و زيان .است

قطعيت و حتمي بودن مجازاتها موجب مي .توسط مجرم در نظريه انتخاب عقالني است

ارتكاب جرم و هزينه هاي آن براي مجرم افزايش يابد و شود كه احتمال زيان ناشي از 

اقداماتي ماند اخذ .درنتيجه نقش موثري در پيشگيري از ارتكاب جرايم خواهد داشت

. رشوه از متهم و بست نشيني موجب تزلزل قطعيت و حتميت مجازات ها مي شد

اجراي  مجرم و ساير مردم مي دانستند كه به روش هاي ياد شده مي توان مانع از

در نتيجه امكان كاهش هزينه هاي ارتكاب جرم براي .مجازات و تحقق عدالت شد

مجرم فراهم مي گردد و بر اساس انتخاب عقالني مجرم در ارتكاب جرم مصمم تر 

جرم شناسي كالن، بر نقش عواملي چون توزيع نابرابر ثروت و امكانات . خواهد شد

ي و عدالت كيفري  بر ارتكاب جرايم تاكيد موجود در جامعه  و عملكرد نهادهاي دولت

عالوه براين، فساد قضايي و عدم رعايت عدالت منجر به بزه ديدگي ثانوي و وقوع .دارد

  .جرايم ديگر خواهد شد
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 فساد نظاميان -٦

نماد اقتدار و حامي استقالل و تماميت ارضي كشور در  ،نيروي نظامي در هر كشور

مداخله كشورهاي  زمينه استعمار و ،تضعيف اين نيرو. برابر تهاجمات بيگانه است

يكي از داليل ضعف . را فراهم مي كند و ايجاد هرج و مرج بيگانه در امور كشور

به نظر  .ست، كارگزاران و صاحب منصبان نااليق ايهنيروي نظامي در دوره قاجار

 ؛بسيار نااليق هستند ،سربازان ايراني كارآمد و فرماندهان ،)٢٨٧: ١٣٦٢آدميت،(شيل

با پرداخت  ،افرادي كه بيش از چهل يا پنجاه سال به امور غيرنظامي مشغول بودند

حاج  به نوشته. نددشبه مقامات باالي نظامي منصوب مي ،مخارج و رشوه

بان نظامي هزينه هاي تعيين شده حكومت براي صاحب منص ،)٤٧٨ :١٣٤٦سياح،(سياح

توان شركت در  ،سرباز بي جيره و مواجب. ندادسپاه را مورد انتفاع شخصي قرار مي د

اعتراض به رويه  ، ضمن)همانجا(حاج سياح. شتجنگ ودفاع از كشور را ندا

 امير، حاكم، ،هاي يكساله و ده سالهبچه :گويدمي ،خويشاوندساالري و رشا و ارتشا

   .اندسردار و سپهساالر و مرجع كار شده سرتيپ،

هركه . بودسرايت كرده نيز هاي پايين و سربازان به رده ،فساد مقامات باالي نظامي

از دستبرد فرماندهان در  نيز، حقوق و مواجب سربازان. بردمي ،ديرسميهرچه دستش 

در  .)٨٥٢ :سپهر(بوددر امان ن از دستبرد سربازان ،اموال مردم نيز حتي. ماندامان نمي

 .ندبوددزدان زبردست براي بردن حقوق نوكر تربيت شده ، انگار وزارت جنگ نيز

اطراف شهر  ند و اغلب مشغول دزدى درشتالبسه و مسكن ندا سربازها، خوراك،

رويم و پرچم دولت ايران را به  مى ،اگر ما را به مرز گسيل كنند فتندگ ها مىآن.ندبود

پانزدهم روزنامه  شمارهملكم خان در با توجه به اين امر،  ).همانجا(كنيمتسليم ميبيگانه 

نه اينكه غصب و «، موظف به حمايت از حقوق مردم است ،قورخانه«: ، نوشتقانون

. )١ :١٣٦٩ ملكم خان،(»اضمحالل حقوق ما را حق و پيه مخصوص خود قرار دهد

همچنين . موثر بودگري سربازان ياغي درنيز، نيافتگي مقامات نظامي موضوع تربيت

با جيره و كه  يسرباز. استبوده بر اين شرايط اثرگذار  ،نامعين بودن مدت خدمت
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- چارهبماند، تا پايان عمر در خدمت قشون  بايست، ميو ديرهنگام مواجب بسيار ناچيز

  .)٢٨٧:آدميت(شتكارگري و گدايي ندا اي جز سرقت،

. دبوراه يافته و كاركنان آن نيز به نهاد نظميه  ،ي و ستمقانونبي اعتمادي،بي فساد،

يس خويش وفادار ئند كه تنها به ربودگروهي از افراد فاسد و غيرقابل اطمينان  ،هاآن

به نظر فلور، . بودنظميه شريك دزد و رفيق قافله  بعضاً، ).٥٥ :١٣٦٦فلور،(مي ماندند

 گري، شرب خمر،روسپي چوناقدامات مجرمانه بر  نظارتو  ،ظت از شهر تهرانفمحا

از  ،روسپيان شهر. در عهد قاجاريه بود از وظايف نظميه، قماربازي و جنگ حيوانات

ساالنه بيش از چهارده هزارتومان ماليات مي  منابع درآمد نظميه به شمار مي آمدند و

 از، اغلب نددي شها به مجازات تبعيد از تهران محكوم مآنچنانچه برخي از . ندختپردا

-٤٤:همان(ندشتيك دروازه شهر بيرون رانده شده و از دروازه ديگر به شهر بازمي گ

از هرج و مرج دوران  )٨٠٤:(عبدالحسين سپهرگونه عملكرد نظميه، با توجه به اين .)٤٦

 ، دزديپيدا نشدن مال مسروقه ،شمار در اطراف تهرانوقوع سرقت هاي بي ،مظفري

هاي متنفذ به تحريك برخي شخصيت قراسوران و ايل شاهسون يدزد ،اهالى اردو

نظام .كندو نبودن فريادرس صحبت ميتهران  صاحب بودن شهرسخن رانده و از بي

ومرج شهر بجائى رسيد كه شب آمدند در پهلوى  هرج«:السلطنه نيز مي نويسد

  ) ٨٢ :١٣٦٢نظام السلطنه، .(»رختخواب عزت الدوله، لباس او را دزديدند و بردند

كارگزاران امنيت و دستگاه هاي مراقبتي و نظارتي مانند نظميه در مقابله با جرايم 

يكي از مباحث مورد توجه در جرم شناسي علت شناختي، نظريه .نقش مهمي  دارند 

بر اساس اين نظريه، افراد براي ارتكاب جرم دست به تخمين . انتخاب عقالني است

در صورتيكه سود ارتكاب جرم . شي از ارتكاب جرم مي زنندهزينه ها و سود و زيان نا

از موضوعات مهم در محاسبه هزينه . بيشتر از هزينه ها باشد مرتكب جرم خواهند شد

با افزايش اين احتمال، . هاي ارتكاب جرم ، احتمال دستگيري و اعمال مجازات است

از مسايل موثر در  از سوي ديگر. احتمال ارتكاب جرم كاهش خواهد يافت و بالعكس

زمانيكه مجرم و ساير . مقابله با ارتكاب جرايم قطعيت و حتميت اجراي مجازات است
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افراد جامعه باور داشته باشند كه با ارتكاب جرم  حتما مورد محاكمه و اعمال مجازات 

بنابراين، مي توان از نيروي . قرار خواهند گرفت دست به ارتكاب جرم نخواهند زد

  .اسد به عنوان سدي در مقابله با ارتكاب جرم نام بردنظامي غيرف

 و اخالقي فساد فرهنگي -٧

افراد جامعه يا گروه هاي اجتماعي  و رفتار مجموعه اي از روش هاي زندگي فرهنگ،

 ).٣٥، ٣٤ :١٣٨٩ گيدنز،(يابدتكوين مي ،كه بر اساس هنجارها و ارزشهاي جامعه است

گذاري، عرف و شريعت تعيين هنجار و ارزشمهمترين مرجع  در جامعه ايران،

هاي مشروع كسب هاي ديني بر روشارزشباوجود تاكيد  ).٢٢١: ١٣٧٧فوران،(است

هاي نامشروع كسب روشهستند؛ در مقابل، اندك  ،هاروش، اين قبيل ثروت و قدرت

. هاي هستندمورد حمايت حكومتاست و هم اغلب، شمار بي ، همثروت و قدرت

، تصاحب قدرت و ثروت از هر هاحكومتاغلب دف فرهنگي در ساختار مهمترين ه

يابي به قدرت و ثروت و هدف دست فشار ناشي از .)٥٩: ١٣٦٢لمبتون،(روشي است

ساز حركت به سمت اعمال هاي مشروع كسب ثروت و قدرت، زمينهمحدوديت راه

   .دوشمينامشروع 

ال اواخر قاجاريه است، درباره كه از رجمهدي قلي هدايت ملقب به مخبرالسلطنه 

چگونگي گرايش مردم از  سبك زندگي توام با سادگي و آرامش به سبك مصرف گرا، 

دغدغه، خالى از بغض و تكلفات  اى داشتيم ساده، آرام، بى ما زندگى« :مي نويسد

 ،تختخواب ،امروز...؛كرديمدر آن زيست مي كه مزاحم، يك اطاق براى زندگى كافى بود

زندگى را  ،همة اين تكلفات ؛الزم است ،كن منزل قفسه جا تنگ ،نيمكت ،صندلى ،ميز

 ؛در منازل مستور بود ،طمطراقى اگر بود....رشك و حسادت را بسيار ؛دشوار كرده است

سبب رشك، حسد، رقابت و بدتر از  ،همه ؛مكشوف و برمال است...در سينما، ،امروز

 ،دزدى ؛روزبروز باالتر خواهد رفت ،ز زندگىاين طر ؛...تخريب زندگى خانواده ،همه

  .)٤٩٢: ١٣٨٥هدايت،(»دست باال را خواهد گرفت ،رشوه و حيزى
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، بودساري و جاري عهد قاجاريه در سطح جامعه  كه فرهنگ مردساالر خودكامه   

انگليسي كه بارها براي ماموريت  سرجان ملكم. دركايرانيان را تغذيه ميشمار درخوري از 

- ماتيك به دربار فتحعلي شاه رفته و با تاريخ و فرهنگ ايران نيز آشنايي داشته، ميهاي ديپل

- چنانچه هر كس عادت مي؛ ...حاكمي قهار است ،هركسي در خانه خود ،در ايران...«:نويسد

 همردم كشور را مجبور ب ،همچنان كه پادشاه؛ ...وار يا فرمان بردارد يا فرمان دهدبنده ،كند

كس خود را  هر به سلسله مراتب از باال تا برسد به خانه، ؛ز خود مي كندفرمانبرداري ا

  ). ٣١٥: ٢ج سرجان ملكم،(»...داندحاكمي قهار مي

وسيله بهجمله  هاي گوناگون ازشيوه به يه،قاجارايران عهد فرهنگ حاكم بر جامعه 

 ،رعايا را رمه و حكمران را ،هابسياري از اندرزنامه .شدبازتوليد مي ،نگارش اندرزنامه

ثر از أمت ،چگونگي عملكرد و رفتار افراد جامعه .)١٢: آدميت و ناطق،(اندنگهبان معرفي كرده

و نياز آدمي به  ،هاي مرجعباورهاي فرهنگي، نظام هاي پاداش، ايجاد هويت از طريق گروه

 بارهدر ،»و النصيحه الموعظتهفي« نويس در رساله طنز ميرزا حبيب لشكر .بودادامه حيات 

كه ...پيشه ساز ،دروغگويي« :كندسفارش مي الدين شاه،نظام وارونه اخالقي در عصر ناصر

دزدي را پيشنهاد كن و از كم و زياد آن ... شغل مخصوصي است كه قيمت دارد

   ).٤٢: همان(»...مينديش

چشم مي به در اياالت گوناگون  كرد،ميعفت عمومي را مخدوش  كه فساد جنسي نيز

متعه خانه هاي پر «، در همه اياالتتوصيه شده است  ،) ٥٤:آدميت و ناطق(به نوشته. خورد

وجود » خانه پر از فواحشلولي«و » از هر قبيله و قوم براي خاص و عام ،باشند...از زنان

چاپلوسي، رشوه دادن و بي توجهي به شرافت براي پيشرفت كارها و همچنين  .داشت

 نگار درباره شرايط كشورابراهيم بدايع .ورت آشكار و فراوان ديده مي شدبه ص ،كسب مقام

نوكري در اين دولت و قبول خاطر اين «شرايط  :نويسدمي ق،١٢٨٩در سال 

تمتع ...تا بتواند به هركس و هر گونه وسيله، راهي بيابد و...جسارت مي خواهد...،پادشاه

چاپلوسي و بي خبري از آيين و ناموس ...رشوه،...خيلي تملق، ،تحصيل مقام؛ ...شخصي ببرد

  )٩٦ :آدميت و ناطق(»...خواهدمي
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 هدعخارجي نگاشته شده در سفرنامه  ٣٤ طالعه روي مندرجاتمطابق م

شناختي، بيشترين ميزان دوگانگي جامعه ،)٤٦و٤٥: ١٣٩٢جليلي كهنه شهري،(قاجار

صورت هب ،اين دوسوگرايي. استبوده ماعي تناقض ميان ساختار فرهنگي و ساختار اجت

 انحرافي، رفتارهاي ميزان بيشترين. است كرده پيدا نمود ٪١/٥٦رفتارهاي انحرافي با 

% ٥/١با شكني پيمانو  ،٪٨/٥ مانند دروغ با ديگر هايانحراف و ٪٤/١٣ با شامل رشوه

برخي از پژوهشگران رواج دروغ، فقدان امنيت و بي اعتمادي عمومي را موجب  .است

عالوه بر اين، اداي . رواج بسيار قسم خوردن و سوگند در اين دوره عنوان كرده اند

سوگند هاي دروغ و شكستن سوگند نيز در ميان ايرانيان به اندازه اي رواج داشت كه 

عموم اهالي ايران را دروغگو و رياكار معرفي كرده سفرنامه نويسان غير ايراني و ايراني 

  ) ٣١٦و ٣١٣، ١٣٩١موسي پور،. (اند

جامعه را به عدم صداقت و  ،قاجاريه استبدادي ومتفرهنگ حاكم بر نظام حك

به دليل شيوه مردم ايران  ،)٣٢٠: ١٣٦٩(سرجان ملكمبه نظر . دركتظاهر هدايت مي

گويي و دورويي به دروغ و گذران زندگي، ن، براي حفظ جايهحكمراني خودكامه قاجار

كه تجربه سفر و اقامت در ايران عهد ناصرالدين  مادام ديوالفوا نيز .نددمتوسل مي ش

به نوشته . داندگويي ايرانيان ميآموزگار دروغ ،راقاجاري حكمرانان  شاه را داشته،

دروغ بگويند و با آموزند كه بيشتر از حكام خود مي« ايراني ها، )٩٧: ٢ج(ديوالفوا

نيز،  )٢٤٥: ١٣٥٣(اورسل بلژيكي. »...نبوغ خود را نشان دهند ،اختالس و رشوه خواري

از نشانه  ، اين خصوصيت ها راايرانيانبه ترسو بودن و دروغگويي ضمن انتساب رواج 

، در )٥٧، ٥٦: ١٣٧٥(به نوشته رايس .دانددر ايران ميحكومت استبدادي استقرار هاي 

و برخي به ناچار به  ندبودمردم تهران از كمبود خواربار به شدت ناراضي حالي كه 

و هم اين  سكوت كرده  ي، همشگفتپرداختند، در كمال دريوزگي و گدايي و دزدي مي

فقدان قانون و هرج و مرج در از پيآمدهاي  .ساختندمرتبط ميقضاي الهي وضع را به 

عبداهللا مستوفي  ).٨٥٩: ١٣٣٥ الماني،د(دود بايرانيان به منافع شخصي خواهتمام  ،جامعه

همه بفكر ربودن كاله  «:نيز در رابطه با رواج فرهنگ فساد در جامعه چنين مي نويسد
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كس دربند مشروع بودن وسيله نبوده و  ايمانى مردم كه هيچ يكديگرند، اين وضع جز بى

ح و مال خود بهر طريقى، ولو از راه سرقت و اختالس ماده تحصيل شود، آنرا مبا

 ١٣١١(دنيس راس انگليسي).٣١٨: ١٣٨٦مستوفي،(.»ميداند، سبب ديگرى ندارد

مي عهد قاجاريه،  ايرانبرخي مردم رفتار تظاهر آميز و رياكارانه با اشاره به ) ١٥٥و١٥٤:

تواند زمان ميهم ،مداريك فرد اخالق؛ رفتارهاي متعارض زيادي دارند ،يرانيانا« :نويسد

و  ،گاهي با عزت نفس و بزرگوار ،افراد؛ تفاوت باشدبي ،و رنج ديگراننسبت به درد 

در منابع آمده است كه در ظاهر كشور ايران اسالمي  .»چاپلوس و پست هستند ،گاهي

اما در حقيقت از هر بيست نفر مشكل بتوان يك فرد . است و مردم آن متدين هستند

تظاهر و رياكاري ايرانيان يك مساله اخالقي و سياسي .مسامان واقعي يافت

از  اما برخي از منابع فارسي تصويري كامال متفاوت) ٣١٨، ١٣٩١موسي پور،.(است

در اين منابع بيشتر جمعيت ايران افرادي داراي . تصوير سفرنامه نويسان ارائه مي دهند

ميان بيشتر ايرانيان تعاون، هم . اخالق نيك و به دور از فساد و فحشا معرفي شده اند

ايراني فرد مسلماني است كه هرگز به خريد و فروش . ياري و هم دردي وجود دارد

تنها .نامشروع روي نياورده و امرار معاش نامشروع نمي كند مسكرات و ساير معامالت

اين احتمال ) ٣٥٥، ١٣٨٩شميم،. (شغل نامشروعي كه وجود دارد تكدي گري است

ايرانيان را افرادي » ادبيات استعماري«وجود دارد كه سفرنامه هاي اروپايي متاثر از 

، اما با )١٣و١٢: ١٣٨٧بوباني،(چاپلوس،دورو، متظاهر و ترسو توصيف كرده باشند 

  .مقايسه منابع مولفان ايراني، تا اندازه اي بيانگر واقعيت است

 فقدان امنيت اجتماعي-٨

اين موضوع،داراي . مفهومي عام و گسترده است و انواع گوناگوني دارد ،امنيت اجتماعي

ه امنيت و مولفه هاي سازند .سياسي است و پيوند ناگسستني با قدرت دارد- سويه حاكميتي

مال، جايگاه  جان، جسم وبراي به نبود تهديد  ،توان امنيت رامي. عيني و بيروني است ،آن

رادفر (تعبير نموداميدواري به زندگي خويشتن و اطرافيان در زمان حال و آينده  اجتماعي و

از نتايج عدم امنيت در جامعه مي توان به ايجاد مانع در مسير  .)٦٢ :١٣٩٧ زاده،و حبيب
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اين دوره به  از ويژگي هاي  .اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي افراد جامعه اشاره كرد پيشرفت

از عوامل اثر گذار بر اين . اشاره كرد» عدم پيوستگي و استمرار«جامعه ايران مي توان به 

در ايران دروه قاجار افراد جامعه في . ويژگي نبود طبقات و نهادهاي اجتماعي پايدار است

اجتماعي نبودند و درنتيجه، جايگاه اجتماعي و دارايي تمام افراد و حتي نفسه داراي حقوق 

  )٣٣: ١٣٩٨همايون كاتوزيان،.(خود شاه نيز ديرپاي بود

در ) ٢ ص(خانملكم. بوداز فقدان امنيت اجتماعي در رنج  ،جامعه ايران عصر قاجار

 :نويسدمي شد،در دوران ناصرالدين شاه چاپ ميكه  ه سيزدهم روزنامه قانونشمار

حتي . »اعضاي جماعت از مال و جان خود كامال مطمن باشند« يعني ،امنيت در جامعه

همه  ،اوليا دولت در روزنامه خود...« .با اين مفهوم آشنا نيستند ،برخي از عقال جامعه نيز

ايد كجا پنهان كرده...اين امنيت را، ...خورند در ايران قانون و امنيت داريمروزه قسم مي

  .»بينيمچيزي نمي ،شمشير و ميرغضب محصل، جز چماق،هدر هيچ جاي كشور ب...كه

در . حاكي از فقدان امنيت و احساس امنيت در جامعه است ،منابعمندرجات سي ربر

مناسبات توليدي مبتني بر عدم امنيت مالكيت خصوصي و زمين  ،دوره ناصرالدين شاه

وضاع اقتصادي و اجتماعي بوده كه مال و جان برگرفته از ا ،اهللا بودن شاهظل .بوده است

در عرصه سياسي  ،فقدان امنيت .)١٢ :١٣٩٦ احمدزاده،(داندافراد را متعلق به پادشاه مي

در اواخر دوره  يهنفوذ دولت مركزي قاجار. خوردبه چشم مي ،و حكومتي نيز

بسياري . ر نبودبرقرا ،جارسيد و امنيت در همهناصرالدين شاه، به اقصي نقاط كشور نمي

به . توانستند بگيرندت ياغيان را نميجلوي تعدي حكام و خوانين، و يا شرار ،اوقات

چون مرجع و پناهي نداريم، ... «: با صراحت از ساري به شاه نوشتندزماني طوري كه 

 .)٢٥٨ :تحاديها(»كننداجحاف مي

مال،  جايگاه طبقاتي نيز چندان قادر به تامين امنيت اشخاص نبوده و جان، ،ظاهراً

امنيت  ،در اين دوره .جايگاه اجتماعي ايرانيان در معرض تهديد دايمي بوده است مقام و

به نوشته  .)١٠ :١٣٩٠كاتوزيان،(شدو ثبات در هيچ اموري حتي مالكيت يافت نمي

ايرانيان اگر پولي «، ه قاجار به ايران سفر كردهكه در دوران محمد شا) ٢٧٧ :١٣٦٥(بوئه
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 ،پادشاه. ناشي از عدم امنيت است ،اين خست ؛كنندآن را خرج نمي ،دست آورندهب

طلبي اندوزي و منفعتبه فكر مال ،زند و وزرادست نمي ،ثروت هنگفت در خزانه را

  . »دانند تا چه زمان در اين منصب باقي خواهند ماندزيرا نمي ،هستند

ي تهيدست را مورد  رعايا ،براي گرفتن پول و ماليات هنگفت ،حاكمان محلي

هاي اين يكي از رسوايي. كردندضرب و شتم قرار داده و كودكانشان را شكنجه مي

سي دختر هر  ،حاكم قوچان .فروش دختران روستايي قوچان به تركمانان است ،دوره

حاكم . به تركمانان فروخت ،فت مالياتيك معادل دوازده من گندم را به عنوان دريا

  .)٢٧٥: ١٣٦٥، حكيمي(به تركمانان فروخت ،دختران را در مقابل ماليات ،بجنورد نيز

- جاري در كيسه ،برد و نعمت آنسرتاسر ايران را رو به ويراني مي ،نقمت عدم امنيت

چون پادشاه، وزير يا حاكمي را ...«سرجان ملكم  به نوشته. هاي كاسبان و حاميان آن است

گيرد كه مجبور شود امالك خود را بفروشد و پول آن را به سخت مي...جريمه كند، چنان 

 ،در نگهداري امالك، ...شان دستخوش طمع سلطان استكساني كه جان و مال؛ ...شاه دهد

مرتبه حكومت  منصبان باالمال صاحب  جان و ). ٢٤٩:سرجان ملكم(»شوندمي...مباالتبي

 يفرمانده كه )٣٨٠: ١٣٥٥(كاساكوفسكيبه نوشته  .در امان نيست، با جابجايي حاكمان ،نيز

شاهزادگان قاجار به ...هرگاه...«را بر عهده داشته،  ق١٣١٣هاي روس در تهران در سال قزاق

كنند در وع ميشر، ...براي جلوگيري از طغيان مدعيان پادشاهي، ...نشينندتخت سلطنت مي

چال افكندن، مصادره اموال به سياه چشم درآوردن، عموهاي خود به كشتن، ميان برادران و

  .»...ها،آن

توجه به اين نكته ضروري است كه اگرچه منابع موجود به عدم امنيت در اين دوره 

اس احس. پرداخته اند اما اين احتمال وجود دارد كه با احساس عدم امنيت خلط شده باشد

عدم امنيت مفهومي ذهني است كه در نتيجه زندگي زيسته يا غير مستقيم افراد ايجاد مي 

از وجود امنيت در يك جامعه نمي توان وجود  احساس امنيت در آن جامعه را تاييد . شود

  . كرد و بالعكس
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چگونگي اثرگذاري فقدان امنيت اجتماعي بر ايجاد زمينه هاي ارتكاب جرم و انحراف 

عدم امنيت، عالوه بر ايجاد موانع يادشده در ابتداي اين :توان چنين تحليل كرد را مي

محيط نابسامان .مبحث، منجر به ايجاد احساس نا امني و اضطراب در افراد مي گردد

در اين حالت عالوه بر .اقتصادي، سياسي و فرهنگي نيز بر ميزان اضطراب خواهد افزود

نظريه فشار (دستيابي به ثروت و جايگاه از راه هاي مشروعايجاد فشار در نتيجه ناتواني از 

درنتيجه شخص براي تحقق آمال و برطرف ساختن .،اضطراب نيز  بوجود مي آيد)مرتن

فقدان . اضطراب به سوي راههاي غيرقانوني و ارتكاب جرم و انحراف سوق خواهد يافت

يش بزهكاري مي امنيت اجتماعي منجر به افزايش معضالت اجتماعي از جمله افزا

هرچه .ميان امنيت اجتماعي و وقوع جرم و انحراف رابطه دوسويه معكوس وجود دارد.شود

ميزان امنيت افزايش يابد، نرخ وقوع جرايم كاهش يافته و با كاهش ميزان امنيت اجتماعي 

افراد،در شرايط عاري از امنيت   عالوه براين، فقدان . ،نرخ وقوع جرايم افزايش مي يابد

در برخي از موارد نيز افراد . نيت اجتماعي مي تواند در ايجاد انگيزه هاي مجرمانه اثرگذاردام

  . براي محافظت از خود در شرايط ناايمن ، مرتكب اقدامات مجرمانه اي مي شوند

  فقر و بيكاري- ٩
تعبير شده »  يبرآورده نشدن نيازهاي اساسي بشر به حد كاف« فقر، از منظر جامعه شناسي به

اغلب كه نگاه عهد قاجاريه كي از مسائل بغرنج و آشكار ي)٦٦، ١٣٥٣اسفندياري، .(است

فقر . آن روزگار استوجود فقر و بيكاري در جامعه  ،دركرا به خود جلب مي سياحان

از موضوعات مورد  يه،گسترده و حضور پرتعداد گدايان در شهرهاي ايران در عصر قاجار

فقر و بيكاري به عنوان عوامل اثرگذار بر ارتكاب  ).٣١ :١٣٧٩ ريچاردز،(توجه سياحان بود

رويكرد . شناسان رويكرد ساختارهاي اجتماعي را به خود جلب كرده استجرم، توجه جرم

شناسي گانه تبيين جرم در ادبيات نظري جرمساختارهاي اجتماعي، يكي از رويكردهاي پنج

جبر اقتصادي و اجتماعي را سازنده  يكرد،اين رو. باشد كه توسط سيگل ارايه شده استمي

رويكرد ساختار اجتماعي، علت جرم را تضاد منافع فرد و . كندالگوهاي جرم معرفي مي

از . هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي استناشي از نابرابري اين امر، داند كهجامعه مي
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 .طبقاتي اشاره نمود توان به فقر، بيكاري و نابرابريمي ،ساختاري اقتصاديكالن عوامل 

سياسي، اقتصادي و اجتماعي بر ارتكاب  هاي فرهنگي،به تاثير خرده نظام ،پارسونز نيز

 گونه، اينرابطه ميان فقر و بيكاري و ارتكاب جرم، بر اساس اين دو نظريه. پردازدجرايم مي

در  ؛قرار دارد در ارتباط مستقيم با خرده نظام اجتماعي ،خرده نظام اقتصادي: قابل بيان است

تواند از طريق وقوع جرم و مي ،هرگونه اختالل در نظام اقتصادي مانند فقر و بيكاري ،نتيجه

  .)٨٩-٨٧: ١٣٩٤نوغاني دخت بهمني،(موجد اخالل در خرده نظام اجتماعي گردد ،انحراف

: به نقل از(ق نوشته شده١٢٩٤ در سالكه العلي رساله منهاج مولفابوطالب بهبهاني 

در  ؛ميرندقحطي مي زاهالي ا ،در يك طرف مملكت... «: ، مي نويسد)١١٩:ت و ناطقآدمي

يا در اشد ؛ ....از وفور غله و عدم مشتري ،ارباب زراعت و محتكرين دهقانان ،طرف ديگر

كتابچه  به نوشته. »اي غني كه مستقل از اطاعتبه درجه اي ،داران مالياتو اسير تحصيل...فقر

از جمله ...«، )١٧٣ :همان(هدشعليه حكومت منتشر ق ١٢٧٨سال در كه اللحني شديد

از نداشتن سرمايه و از ...خلق ايران ؛ ...فقر عام و بيكاري خلق است، ...دردهاي بزرگ ايران

  .»كنندشب و روز مشق شرارت مي ،بيكاري

حكومت هايي است كه به انتقاد اجتماعي و اداري دوره رسالهجمله از  ،قانون قزويني

شمار فقرا و گدايان دارالخالفه تهران را حدود پنجاه  قزويني. ناصرالدين شاه پرداخته است

رعيت باقي  ،در ايران« :وي نوشته به. هزار مرد و زن ايلياتي، ترك و كرد برآورد كرده است

 ،فقير سايل به كف هستند و ثلث ديگر ،ثلث اهالي ايران. رعيت بيكاره هستند نمانده و كالً

ماليان، خوانين، تجار و نوكران  ،ثلث ديگر ؛...بدل فقير مانند درويش، لوطي، سقا و

ناگزير به  ،خالف علما و مراجع تقليد بر ،روحانيون روستايي) ٨١: ١٣٧٠قزويني (.»هستند

  .)٤٥ :پورشافعي(كارهاي صنعتي، بازرگاني و حتي كشاورزي بودند

الدين ه اوضاع اقتصادي اواخر دوره ناصراي در اعتراض بالعابدين مراغهحاج زين

داند كه باعث رواج استعمار در كشور تاجران را مزدور فرنگ و دشمن وطن مي شاه،

جمعيت ايران را نفرات بيشترين  ،در دوره مشروطه .)٢٠٨: ١٣٦٢مراغه اي،(مي شوند

در . دادنددست شهري تشكيل ميزمين در روستاها و كارگران تهيدهقانان فقير و بي
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عدالتي در جامعه انقالب مشروطه، اكثريت در جستجوي رفع تبعيض طبقاتي و بي

دنبال تضمين و هب ،رده باال و ثروتمندان را تشكيل مي دادند بودند و اقليت كه تجار

دن ش گيردر اعتراض به رويه تجار و زمين. قانوني شدن مالكيت خصوصي بودند

تدليس كرده و كاالهاي خارجي را در  ،تجار« :استدر اين دوره آمده  ،توليدات داخلي

ثروت ايران را از كشور  فروشند و پول وبرابر قيمت مي داخل كشور رواج داده و چند

نه ترويج متاع  ،تجارت هم شد داللي خارجه؛ ريزندها ميخارج كرده و در دامان فرنگي

افزايش واردات  نابودي توليد داخل بر اثرموضوع ). ٢٩٧ :١٣٩٠رواساني،(»وطن

كه در فصل پنجم كتابچه عرايض مجلس و  هاندازه اهميت يافت كاالهاي غربي، آن

 آدميت: به نقل از(تأليف شده در زمان ناصرالدين شاهكه وكالي تجار ممالك محروسه 

كه متاع نفيسه مملكت ...اي وافر شده به اندازه ،متاع فرنگستان« :، آمده)٣٢٠:و ناطق

 ،تر از متاع فرنگستان است، منسوخ نمودهدرجات شي بهتر و بادوام ايران را كه به

شغل اصلي خود  تارك و از ،كارخانجات قديم بسيار متروك شده و ارباب صنايع

   .»...اندبازمانده و پريشان شده مجدداً

به ايران سفر كرده، محمد شاه قاجار  عهد كه در) ٢٣٧:  ١٣٢٤(اوژن فالندنبه نوشته 

وسيله تجار هحمله كشورهاي بيگانه و غارت ايران ببر اثر عواملي چون فقر فزاينده ايرانيان 

هاي ، ضعف بنيه اقتصادي كشور به دليل جنگيو به باور. رخ داده استكار اروپايي طمع

استفاده دايمي متصديان  ءرتبه و اختالس و سوداخلي و خارجي، فساد مالي كاركنان عالي

دن شخارج  صورت گرفته است؛ همچنين،تجار خارجي  كردچگونگي عملو ضرب سكه، 

منجر به كاهش ارزش پول ايراني و فقر مردم شده ، هاي نقره ايراني از كشورمستمر پول

  . است

با ورود . گشودن كانال سوئز منجر به ايجاد تحوالت  اقتصادي جهاني بسياري شد

كشاورزي به كشت سودآور ترياك  قمري،  بيشتر زمين ١٣روس و انگليس در قرن 

ترياك مورد تقاضاي اين هاي دو كشور  و موجب ثروتمند شدن قسمتي . اختصاص يافت

تاجران سوداگر و دالل هاي شهري روز به روز ثروتمند تر شدند و . از مالكان و تجار شد
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غذايي  توليد مواد) ٦٠، ١٣٥٣نعماني،.(دولت ورشكسته و طوايف و روستائيان فقير تر شدند

را به ) به غير از قالي بافي(به شدت كاهش يافت،هجوم كاالهاي غربي صنايع دستي ايران

سرمايه داران به جاي توليد به تجارت . تدريج نابود كرد و بر جمعيت بيكار كشور افزود

 )٤٩نعماني،(زمين و كاال،صرافي و فعاليت هاي بانكي روي آوردند

توجه به اين نكته ضروري  .در نظريه مرتن مي شود فقر و بيكاري منجر به تشديد فشار

سياسي بوجود - است كه از اواسط دوره قاجار گفتمان جديدي از فقر در عرصه اقتصادي

در اين گفتمان، فقر زدايي و كسب ثروت در جامعه به آرزو و هدفي اجتماعي تبديل . آمد

ويان و بروكراتها فاقد اين گفتمان بدنبال حوادث جهاني و تعامل نوانديشان،دانشج.شد

فرهنگ رواج يافته در جامعه  )٣١٢، ١٣٩٧عنبري و پيري، .(ديدگاه هاي سنتي ايجادگرديد

هرنشاني از ثروت ستوده شده . ايران عصر قاجار فرهنگ ثروت اندوزي و فقرزدايي است

از اما زمانيكه احساس ني. فقر به تنهايي آسيب زا نيست. وهر نمادي از فقر تقبيح مي شود

كاذب و مصرف گرايي در جامعه رواج مي يابد، فقرا دچار تضاد دروني و نوعي بي 

به باور دوركيم، اين بي هنجاري مي تواند زمينه ساز ارتكاب . هنجاري يا آنومي مي شوند

طبقه فقير و كم درآمد در جامعه استبدادي و غير شايسته ساالر .جرايم و انحرافات شود

در . گاه اجتماعي باال و كسب منزلت اجتماعي را نخواهد داشتامكان دست يابي به جاي

نتيجه تنها راه هاي نامشروع براي دستيابي به ثروت باقي مي ماند و زمينه هاي ارتكاب جرم 

هم چنين، در شرايطي كه كشور ورشكسته است و بيماري هاي كشنده همه .  مهيا مي گردد

داخته، سطح درآمدها  به شدت كاهش مي گير و قحطي و خشكسالي جامعه را از رمق ان

در نهايت .  يابد اما فرهنگ مصرف گرايي و  سطح نيازهاي غيرواقعي رو به افزايش است

  .بر اساس فشار ايجاد شده و آنومي زمينه هاي وقوع جرايم ايجاد خواهد شد

  نتيجه گيري - 1٠
باتوجه به مطالب مندرج در بخشهاي پيشين ،مطالعه و بررسي اسناد تاريخي دست 

اول،روزنامه ها،اندرزنامه ها و ساير منابع موجود به وضوح وبا ميزان باالي اطمينان 

وجود عوامل اثرگذار در ارتكاب جرم  در جامعه ايران در عصر قاجار به اثبات مي 
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هد مهاجرتهاي اجباري و اختياري بسياري بوده شا جامعه ايران در عصر قاجار،.رسد

در نتيجه عواملي چون قحطي و خشكسالي،بيماري هاي مسري كشنده، ايران، . است

، گسترش تجارت جهاني و نفوذ استعمار و از ميان رفتن صنايع دستي و فقر و بيكاري

 فقير و ان افراداكثريت مهاجر .بدل گشت سكونت گاه تهيدستاننابساماني اقتصادي به 

محالت ي هستند كه در جستجوي معاش راهي شهرهامي شوند و در بي بضاعت

ساختار اجتماعي شباني و . ندورانده مي ششهرها  حاشيهفقرنشين سكني گزيده و يا به 

جاري  كشورفئودالي دوشادوش خودكامگي و استبداد سياسي در شريانهاي حياتي 

پايين ترين طبقه .ين جايگاه قرار دارددر ساختار سياسي ،پادشاه در عالي تر. است

اجتماعي بيشترين فاصله تا راس قدرت را دارد و از حقوق و مزايا بي بهره و ساير 

. طبقات به تناسب ميزان نزديكي به راس از حقوق و مزاياي مدرج بهره مند مي گردند

حاكمان پادشاه،. فساد بصورت گسترده در تمام طبقات جامعه ريشه دوانيده است انواع

محلي، قضات، ديوانساالران، نظميه و وابستگان آن هرآنچه بتواند از هر طريقي تحصيل 

رفتار مردم عادي  متاثر از حكمرانان دچار فروپاشي شده و فساد و ناهنجاري  .مي كنند

فساد قضايي و فقدان امنيت قضايي از ديگر .ها در جامعه توليد و بازتوليد مي گردد

،مراجع مجلس تحقيق مظالم  دارالشورا ووزارت عدليه و.معضالت كشور است 

 .صالحيت رسيدگي به تظلمات و صدور راي و اجراي احكام را ندارد فرمايشي بوده و

مسوليت ناپذيري دولت در برابر ملت  در كنار مصاديق بارز فساد قضايي ،فقدان قانون 

كاراصل هاي قانوني عدم دسترسي همگان به قانون، و نقض آش فاقد ابهام ومستمر،

بودن  و تناسب جرايم و مجازتها، تساوي در برابر قانون،عدم حمايت از مالكيت 

خصوصي و تعلق جان ومال افراد به پادشاه و حكمرانان محلي ،اجراي احكام بر مبناي 

را در جامعه انطباق با خواست شاه يا حكام ،پرداخت رشوه براي رهايي از مجازات، 

جان،مال،آزادي و ناموس مردم در . ب جرايم و انحرافات ناتوان مي سازدمقابله با ارتكا

فساد و عدم لياقت مقامات بلند مرتبه و كارگزاران نظامي، سپاه و سربازان .امنيت نيست

. را زمين گير وناتوان از دفاع كرده و به ياغي گري،سرقت و تكدي گري كشانده است
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برخي مجرمان با پرداخت  پول .ساد بري نيستنظميه نيز قانون را نقض مي كند و از ف

. و رشوه در پناه امن نظميه فارغ از هراس از مجازات و عقوبت مرتكب جرم مي شوند

اكثريت جمعيت متعلق به كشاورزان فقير و فاقد زمين و كارگران شهري بيكار، تجارت 

بر . داتي را نداردداخلي از رونق افتاده و توليدات ملي سنتي توان مقابل با كاالهاي وار

ساختار اجتماعي اختالف طبقاتي  اساس آموزه هاي جرم شناسي در جامعه ي قجري، 

و تبعيض اجتماعي، اقتصادي و سياسي منجر به ايجاد تضاد منافع و در نهايت زمينه 

از جمله عوامل جرم ناشي از نابرابري هاي ساختاري .ساز ارتكاب جرم مي شود

فقر و بيكاري با ايجاد . ، بيكاري و نابرابري طبقاتي اشاره نموداقتصادي مي توان به فقر

اختالل در نظام اقتصادي در نظام اجتماعي از اثرگذاري بر ارتكاب جرم و انحراف 

رخ دادها نامبرده در اين دوران نيز به عنوان كاتاليزور . ،نظام اجتماعي را مختل مي سازد

  .عمل مي كرده انددر فرايند ايجاد زمينه هاي ارتكاب جرم 

  كتابنامه

  كتابها-الف

، مركز پژوهشي ميراث ١٧٦: ، صفحه١: سپهر، عبد الحسين، مرآت الوقايع مظفري، جلد

  ش.ه ١٣٨٦مكتوب، تهران ، 

مجموعه مقاالتي درباره طهران : ،اينجا طهران است١٣٧٧،منصوره،)نظام مافي(اتحاديه

  ،تهران،نشر تاريخ ايران١٣٤٤-١٢٦٩

  ،نشر ميزان،تهران٣،حقوق جزاي عمومي،ج١٣٩٥اردبيلي،محمدعلي،

،طبقات اجتماعي دولت و انقالب  در ايران،ترجمه ١٣٨٧اشرف و بنوعزيزي،احمد،

  سهيالترابي فارساني،تهران، نيلوفر

  ،موانع تاريخي رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجاريه،تهران،زمينه١٣٥٩اشرف،احمد ،

،روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، به كوشش ايرج ١٣٤٥دحسن خان،اعتماد السلطنه،محم

  افشار،تهران،اميركبير

  اعتمادالسلطنه،محمد حسن خان،المآثر و اآلثار،بي تا،بي جا،چاپخانه سنايي



  ١٣٩٨ پاييز و زمستان، دوم، شمارة هشتمسال  ،و اقتصادي اجتماعيتاريخ  پژوهش نامه   ٣٦٦

  ١٣٦٩الگار،حامد،ميرزا ملكم خان،ترجمه جهانگيرعظما،تهران،شركت سهامي انتشار،چ اول،

  ان، انتشارات دايرهالمعارف ايران شناسي،تهران،تاريخ حقوق اير١٣٨٢امين، حسن،

  ١٣٥٣،سفرنامه اورسل،ترجمه علي اصغر سعيدي، زوار،تهران،١٨٨٢اورسل،ارنست،

،افكار اجتماعي سياسي و انتقادي در آثار منتشر ١٣٥٦آدميت و ناطق، فريدون و هما،

  نشده دوران قاجار،تهران،آگاه

  تهران، خوارزمي،اميركبير و ايران، ١٣٦٢آدميت،فريدون،

  ،جرايم و مجازاتها،ترجمه محمدعلي اردبيلي،تهران،ميزان١٣٨٠بكاريا،سزار،

  ، مسافرت به ايران،ترجمه محمود هدايت،تهران،جاويدان١٣٦٥بوئه، موريس دوكوتز،

گزارش پول ملي ايران،هزينه هاي زندگي و :، اقتصادكوچه١٣٨٥پورشافعي،مجيد،

  دستمزدها،تهران،گام نو

،ترجمه كيكاوس )ايران و ايرانيان(، سفرنامه پوالك١٣٦٨وب ادوارد،پوالك،ياك

  جهانداري،تهران،خوارزمي

از دارالخالفه ناصري تا :،رويدادها و يادمان هاي تاريخي تهران١٣٩٤تكميل همايون،ناصر،

  ،تهران،دفتر پژوهشهاي فرهنگي٢پيروزي مشروطه،ج 

 ١٤و نيه اول قرن  ١٣قرن  ، ايران در دوره سلطنت قاجار١٣٨٩شميم، علي اصغر،

  قمري،تهران،چاپ دوم،نشر بهزاد

، تحول شهرنشيني در اراك در دوره ١٣٩٥فرمهيني فراهاني،محمد حسين و ديگران،

قاجار،جستارهاي تاريخي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،سال هفتم، 

  .شماره دوم

  هران،قلم،داستانهايي از عصر ناصرالدين شاه،ت١٣٦٥حكيمي،محمود،

، سفرنامه از خراسان تا بختياري،ترجمه فره وشي اميركبير،ابن ١٨٨٠د،.رنه.هانري.المانيد

  ١٣٣٥سينا،تهران،

  ،مجرم كيست؟جرم شناسي چيست؟ تهران، انتشارات كيهان١٣٨٠دانش،تاج زمان،
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،سفر در ايران،ترجمه منوچهر اعتماد مقدم،نشر شباويز،تهران،چاپ ١٣٧٠دروويل، گاسپار،

  رمچها

  ، حيات يحيي،جلد اول، انتشارات عطار و فردوس،تهران١٣٧١دولت آبادي،يحيي،

،خاطرات كاوشهاي باستان شناسي شوش،ترجمه ايرج فره ١٣٧٦ديوالفوا،مادام ژان،

  وشي،چاپ چهارم،دانشگاه تهران،  

 شايگان ماليري،تهران.،ترجمه ا١٣١١راس،سر دنيس،

،نامه هاي خصوصي سرسيسيل اسپرينگ رايس وزير مختار ١٣٧٥،رايس، سيسيل اسپرينگ

انگليس در دربار ايران در عهد مظفرالدين شاه و محمد علي شاه قاجار،ترجمه جواد 

  شيخ االسالمي، انتشارات اطالعات 

،تاريخ زندان در عصر قاجار و ١٣٩٠ربيعي،راهروخواجه،ناصر و احمد،

  پهلوي،تهران،ققنوس،چاپ اول

،سفرنامه فرد ريچاردز،ترجمه مهيندخت ١٣٧٩چارلز، ريچاردز،فردريك

  بزرگمهر،تهران،علمي فرهنگي

، آمار دارالخالفه تهران، اسنادي از ١٣٦٨سعدونديان و اتحاديه،سيروس و منصوره،

  ق، تهران.ه ١٣١٧و  ١٢٦٩،١٢٨٦تاريخ اجتماعي تهران در عصر قاجار،

شت،مصحح سيف اهللا ،خاطرات حاجي سياح دوره خوف و وح١٣٤٦سياح،محمدعلي، 

  گلكار، تهران،امير كبير

  ،مصحح سعيد نفيسي، تهران،بانك ملي١٣٢١سينكي،مجدالملك،رساله مجديه،

  ،روح القوانين،ترجمه علي اكبر مهتدي،تهران،اميركبير١٣٤٣شارل،دو مونتسكيو،

  ،ايران در دوره سلطنت قاجار،تهران،نشر علمي١٣٧٠شميم،علي اصغر،

  ١٣٩١،راهنماي نقشه هاي تاريخي تهران، انتشارات دستان، سال ١٣٩١شيرازيان،رضا،

،تاريخ بي دروغ در وقايع كشته شدن ناصرالدين شاه قاجار با ١٣٢٦ظهيرالدوله،علي خان،

  نقد نور الدين چهاردهي،تهران،اشراق

  ١٣٥٧علي اكبر اكبري،علل ضعف تاريخ بورژوازي  ايران،سپهر،
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،سفرنامه به ايران،ترجمه حسين نورصادقي، چاپخانه روزنامه نقش ١٣٢٤فالندن،اوژن،

  جهان،تهران

تاريخ تحوالت سياسي ايران از صفويه تا انقالب :،مقاومت شكننده)١٣٧٧(فوران،جان،

  اسالمي،ترجمه احمد تدين، تهران، رسا

  ١٣٢٦ان،فووريه،سه سال در دربار ايران،ترجمه عباس اقبال، كتابخانه علمي اكبر علمي،تهر

، جريانهاي مهاجرت داخلي و ويژگي هاي ١٣٨٧قاسمي اردهايي و حسيني راد،علي و علي،

  مهاجران به تفكيك استان،تهران،پژوهشكده آمار

) انتقاد اوضاع اجتماعي ايران در دوره ناصري(قانون قزويني،١٣٧٠قزويني،محمد شفيع،

  ،محمد شفيع قزويني، به كوشش ايرج افشار،ناشر طالييه

،اقتصاد سياسي ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوي، تهران، ١٣٧٢توزيان، همايون،كا

  نشر مركز

، ايران جامعه كوتاه مدت و سه مقاله ديگر،ترجمه عبداهللا ١٣٩٠كاتوزيان، همايون،

 كوثري، تهران،ني

  ،تضاد دولت و ملت،ترجمه عليرضا طيب،تهران،نشر ني١٣٩٠كاتوزيان،همايون،

،خاطرات كلنل كاساكوفسكي،ترجمه عباسقلي جلي، كتابهاي ١٣٥٥كاساكوفسكي،

  سيمرغ،تهران،

،ترجمه وحيد مازندراني، بنگاه ترجمه و ٢، ايران و قضيه ايران،ج ١٣٥٠ارد،.ن.كرزن،جورج

  .نشر كتاب، تهران

ماموريت ژنرال گاردان در ايران،ترجمه عباس اقبال ،١٣١٠)١٨٠٧گاردان،كنت آلفرد،دو،

  نتشارات اداره شوراي نظام،تهران،ا

، جامعه شناسي مرتون،ترجمه زهره كسايي،تهران، دانشگاه عالمه ١٣٧٨گروثرز، چارلز،

  طباطبايي

  ،جامعه شناسي،ترجمه حسن چاوشي،تهران،نشر ني١٣٨٩گيدنز،آنتوني،
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 ،مالك و زارع در ايران،ترجمه منوچهر اميري،تهران، علمي و١٣٦٢لمبتون، كارتين سوين آن،

  فرهنگي

مذاكره،اعتراض و دولت در ايران قرن سيزدهم،ترجمه : ،عهد قاجار١٣٨٧مارتين، ونسا،

  حسن زنگنه،نشر ماهي

، سياحت نامه ابراهيم بيك يا بالي تعصب او،مترجم ١٣٦٢مراغه اي،زين العابدين،

  محمدعلي سپانلو،آگه، تهران،

اداري دوره قاجاريه، تاريخ اجتماعي و :،شرح زندگاني من١٣٨٦مستوفي،عبداهللا،

  تهران،نشر هرمس

  ،بزهكاري كودكان و نوجوانان،تهران،نشر دادگستر١٣٨٩معظمي،شهال،

 ،روزنامه قانون،انتشارات كوير١٣٦٩ملكم خان،ميرزا،

 ،ترجمه ميرزا حيرت٢و١،تاريخ ايران ،ج١٢٨٧ملكم،سرجان،

  ن، شركت سهامي انتشار،تهرا)نظريه ها و ديدگاه ها(،انحرافات اجتماعي١٣٨١ممتاز،فريده،

،انتشارات بنياد دائره المعارف ٨،دانشنامه جهان اسالم،مدخل ت،ج ١٣٨٣مومني،مصطفي،

 اسالمي،چاپ اول، تهران

  ،دين زيست و زندگي روزانه،پژوهشكده تاريخ اسالم، تهران١٣٩١موسي پور بشلي،ابراهيم،

لي خان نظام السلطنه خاطرات و اسناد حسين ق ،١٣٦٢ي،السلطنه مافي، حسين قل  نظام

 .ش.ايران، ه -، نشر تاريخ ايران، تهران ١: مافي، جلد

 ، جرم شناسي،آموزش و سنجش، تهران١٣٨٩نجفي توانا،علي،  

 ،نظريه هاي جرم شناسي،نشر مرنديز١٣٨٨ال،.وينفري،توماس

  ،ايران در يك قرن پيش،ترجمه غالمحسين قراگوزلو،نشر اقبال، تهران١٣٦٨ويلز،چارلز،

  ايران –خاطرات و خطرات،، زوار، تهران ،١٣٨٥هدايت، مهديقلي، 

كتاب علوم جنايي تطبيقي در پرتو همكاري هاي بين المللي، به كوشش حسين غالمي،نشر 

از غفلت جرم شناسي تا جرم شناسي آينده نگر،مجيد :ميزان،جرم شناسي جرايم دولتي

  ٣٢٥-٣٠٤صص .قورچي بيگ



  ١٣٩٨ پاييز و زمستان، دوم، شمارة هشتمسال  ،و اقتصادي اجتماعيتاريخ  پژوهش نامه   ٣٧٠

  :تالاقم

  ١٣٣پياپي  ١٣مهاجرت و كميته دفاع ملي،كلك ،شماره ، ١٣٨١اصغري،حسن، 

، مراحل سه گانه تحول دولت در ايران دوره ناصرالدين شاه ١٣٩٦احمد زاده، محمد امير،

،دوره ٢٧پژوهشي تاريخ اسالم و ايران دانشگاه الزهرا،سال - قاجار، فصلنامه علمي

  ٣٤-٩، پاييز،صص١٢٥،پياپي ٣٥جديد،شماره 

، تداوم و تغيير در مولفه هاي امنيت اجتماعي در ايران دوره ١٣٩٥ر،احمد زاده،محمدامي

،مجله تحقيقات تاريخ اجتماعي،پاييز و زمستان،سال )ق.ه ١٣١٣-١٢٦٤(ناصري

  )١٢پياپي (٢ششم،شماره 

،نظام قضايي ايران از آغاز قاجار تا انقالب مشروطيت، پژوهش ١٣٨٢امين،سيد حسن،

  ٩حقوق و سياست،شماره 

،جيمز موريه، حاجي بابا و ادبيات استعماري،پژوهش زبانهاي ١٣٨٧زاد،بوباني،فر

  ٢٧-٥، بهار،صص٣٤خارجي،شماره 

،نوع شناسي دوسوگرايي جامعه شناختي )١٣٩٢(جليلي كهنه شهري و نادي، فاطمه و زينب

، ١، شماره ٥در سفرنامه هاي خارجي عصر قاجار، مجله جامعه شناسي تاريخي، دوره 

  .بهار و تابستان

،سيري در نظريه هاي مهاجرت،فصلنامه مطالعات راهبردي،ش  ١٣٨٥حاج حسيني،حسين،

  ،تهران٤١

حسيني گل سفيدي وكريمي زنجاني اصل، آمنه و محمد،ناسازگاري در قدرت سياسي، 

 - نگاهي گذرا به ساختار قدرت در ايران عصر قاجار،مجله اطالعات سياسي

  )١١٤-٩٩،صص١١٤و١١٣اقتصادي،ش 

،حصار تهران و تجدد شهري عصر مشروطه،فصلنامه فرهنگي و اجتماعي ١٣٩٣خاتم،اعظم،

  ٥٧-٢٣، صص١٣٩٣، ٦٤گفتگو، شماره پياپي 
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،تقسيمات سياسي و ساختار تشكيالتي ايالت ١٣٩٥خسروبيگي و قالوند، هوشنگ و زهرا،

م، ،پژوهشنامه تاريخ هاي محلي ايران، سال چهار)١٢١٠-١٣١٣(فارس در دوره قاجار

  ٥١-٤١شماره دوم،پياپي،صص

،عوامل اجتماعي موثر بر احساس امنيت ١٣٩٦رادفر و حبيب زاده، محمدرضا و اصحاب،

  ١٣٩٧اجتماعي،فصلنامه انتظام اجتماعي،سال دهم،شماره دوم،تابستان 

،نوكران شهري و پديده سرقت در دوره ١٣٩٨رحمانيان،داريوش و بياتلو،حسين،

  اجتماعي،سال نهم،شماره اول، بهار و تابستانناصري،تحقيقات تاريخ 

،به نام مردم به كام اغنيا،اشاراتي كوتاه بر اوضاع اقتصادي و اجتماعي ١٣٩٠رواساني،شاپور،

  ٥٧و ٥٦ايران همزمان با مشروطيت،ماه نامه سوره،بهمن و اسفند،شماره 

ان،مطالعات ، تبارشناسي گفتمان مدرن فقر در اير١٣٩٧عنبري و پيري، موسي و صديقه،

  ، شماره يك٢٦جامعه شناختي،دوره 

،مطالعه جرم شناختي تخلفات و فساد اداري، فصلنامه ١٣٩٣فرجيها،محمد و جوادي،حسين،

  ٢٦٦-٢٤٣،صص٥٤رفاه اجتماعي،سال چهاردهم،شماره 

، شناخت تاثير طبقه اجتماعي بر نگرش نسبت به جريان ١٣٨٦قاسمي،وحيد و ديگران،

  ،شماره اول٣٧،شماره پياپي ٢١معه شناسي كاربردي،سال نوگرايي در اصفهان،جا

،ساخت دولت جاه طلب در تاريخ انديشه سياسي اجتماعي ١٣٩٨كرمي،شايان،

ايران،تحقيقات تاريخ اجتماعي،پژوهشكده علوم انساني و مطالعات فرهنگي،سال 

  . ،پاييز و زمستان ٢نهم،شماره 

ولت،مجيد قورچي بيگي،فصلنامه اطالع ،بزه ديده شناسي جرايم د١٣٨٩كوزالويچ،ديويد،

  رساني حقوقي

،تاريخ اجتماعي، رويكردي نوين به مطالعات تاريخي،تاريخ ١٣٨٦موسي پور بشلي،ابراهيم، 

  و تمدن اسالمي،سال سوم،شماره ششم،پاييز و زمستان

  ،تحوالت طبقات نوخاسته ايران در دوره قاجار،الفبا، جلد چهارم١٣٥٣نعماني،فرهاد،



  ١٣٩٨ پاييز و زمستان، دوم، شمارة هشتمسال  ،و اقتصادي اجتماعيتاريخ  پژوهش نامه   ٣٧٢

،بررسي عوامل اقتصادي ١٣٩٤دخت بهمني و ميرمحمد تبار،محسن و سيد احمد،نوغاني 

موثر بر جرم،پژوهشهاي راهبردي امنيت و نظم اجتماعي،سال چهارم،ش پياپي شماره 

  ١٠٢-٨٥سوم،زمستان،صص
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