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چكيده
جرم یا به عبارتی بِزِه عملی ناپسند و برخالف مقررات تعیینشده ،در یک جامعه است .قانونشکننی بکه نوکو  ،در
تمامی مقاطع و دورانها وجود داشته است و مختص جامعه یا فرهنگ خاصی نیست .با توجه به اهمیت دوران ناصکر ،
به عنوان مقطعی حساس در تاریخ ایران ،بررسی جرم به عنوان ینی از پدیدههکا مهک ایکن دوران ،مکیتوانکد پکرده از
ابهامات بسیار در زمینهها ارتناب جرائ اقتصاد بردارد .بر همین اساس ،در این پژوهش تالش شده اسکت جکرائ
اقتصاد عهد ناصر سنخشناسی شده و همچنین ،نقش عوامل مختلف در این معضل اجتماعی ،به ویکژه نقکش دونانکه
حنومت در آن مشخص شود .در همین راستا ،با تنیه بر مستندات تاریخی و همچنکین منکابع اتابخانکها موجکود و بکا
بررسی آمار جرائ این دوره ،ضمن توصیف اوضاع اقتصاد عصر ناصر  ،به سنخشناسکی جکرائ اقتصکاد در ایکن
عهد پرداخته شد؛ عالوهبراین ،با بیان برخی از عوامل مؤثر در وقوع این جرائ  ،تاآنجااه امنان داشت از دیدناه تولیلکی
نیز به آنها نگریسته شد .براساس یافتهها بهدستآمده از میان نونهها مختلف جرائ اقتصاد  ،قتکل بکا 85/7درصکد
بیشترین میزان و تریاکاشی با 0/2درصد امترین میزان را به خود اختصاص داده بودند .حنومت ناصکر اصکلیتکرین
عامل اجرایی ،در برخورد با مجرمان بود؛ بااینحال ،خود حنومت به نوو بستر جرم را مهیا مکیاکرد و در بسکیار از
مواقع ،بر میزان آن نیز میافزود.
واژههای کليدی :جرائ اقتصاد  ،عهد ناصر  ،سنخشناسی.
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مقدمه

از روستاها در نواحی خکود ،از خودمکدار اقتصکاد

تحوالت اقتصادی عهد ناصری

برخوردار بودند .آن ها موصکوالت ضکرور خکود را

ینی از مباحث بسیار مه در دوره ناصر  ،اقتصکاد

ت مین می اردند و تعامل آنچنکانی بکا دنیکا بیکرون از

و اوضاع آشفته آن بود .اقتصاد اکه در رویکارویی بکا

خود نداشتند .فقر ارتباطات منجر به خوداتنایی مولی

نظککام جهککانی ،بککه علککت نککاتوانی در تقابککل بککا اقتصککاد

می شد (آبراهامیان.)44 :4951 ،

بین المللی ،در بخش حاشیه ا از مراز آن قرار نرفکت.

از نیمه دوم سده نوزده /سده سیزده قمکر  ،بکه-

مالنیککت عمککومی بککر زمککین ،شککیوههککا آبیککار ،

تدریج اشاورز ایران بکه تجکار شکدن نراییکد و بکه

دیوانساالر و ارتش از اراان مه این اسکتبداد شکرقی

تولید و صکدور برخکی ااالهکا توجکه شکد .اشکاورز

موسوب می شدند .به علت موقعیت اقلیمکی ،روسکتاها

تجار در عین حال خود ،درنیر مشنالت و نوسکانات

پراانده بکود و ایکن در اوضکاع اقتصکاد اشکور تک ثیر

بسیار بود .این نوسانات توکت تک ثیر بکازار جهکانی و

داشت .مازاد موصوالتی اه در این روسکتاها بکه عمکل

تقاضککا ،افککزایش و اککاهش قیمککت ااالهککا و همچنککین

میآمد ،انباشته نمیشد و در نتیجه ،انباشکت سکرمایها

خشنسککالیهککا و امککرات مختلککف بککود .عمککدهتککرین

ه صورت نمینرفت (ااتوزیان .)3 :4953 ،بخشکی از

موصوالت صکادراتی ایکران در دوره ناصکر  ،عبکارت

تولیدات روستاها را خود روستاییان مصرف میاردنکد

بودند از :ابریشک خکام ،خشکنبار ،پنبکه ،فکرش ،بکرنج،

و بخشی دیگر را دولکت بکه عنکوان مالیکات مصکادره

تریاک ،نندم و جو .در این میان ،بکه صکادرات ابریشک

می ارد .در یک تصویر الی ،اوضاع اقتصاد ایران در

بککیش از همککه توجککه مککیشککد؛ بککهطککور اککه در سککال

این مقطع ،وابسکته بکه سکه بخکش روسکتایی ،ایلکی و

4211ق4513/م ،ابریش خام به عنوان عمدهترین ااال

عشیره ا و همچنین شهر بود.

صادراتی ایران ،بین  94تا 95درصد ال صادرات اشور

اقتصاد اشور در دوره ناصر  ،مبتنی بر اشاورز
بو د .روستا به عنوان تولیداننده اصلی غذا ضکرور

را به خود اختصاص داده بود (فوران.)458 :4953 ،
ینی دیگر از منابع تولید اشکور ،دامکدار بکود.

بخش عظیمی از جمعیت ،نقکش عمکده ا در اقتصکاد

اقتصاد دامی یا شباننارنی ،مبتنی بر تولیکدات ایکالت

اشور ایفا می ارد .ا آبی و حضورنداشکتن مالکک در

بود .جمعیت ایالت در این دوره ،با توجه بکه قوطکی

روستا ،از مه ترین مشنالت اقتصاد اشاورز در این

بککزرس سککال 4255ق 4574/م ،رو بککه اککاهش نهککاد و

مقطع مه تاریخی بکود؛ ازسکو دیگکر ،ایکالت نقکش

برخککی از آنهککا ،شککیوه هککا زنککدنی ینجانشککینی را

مهمی در از بین بردن موصوالت اشاورز داشکتند و
اساس آن را نابود می اردند .اصطوناک زنکدنی ایلکی
و روستایی نزاع بر سر آب و مرتع و زمین بود .ایالت
در خشنسالی ها و قوطکی هکا ،بکه روسکتاها و مکزارع
حمله ور می شدند و موصوالت را غارت می اردند ،یا
مزارع را به آتش می اشکاندند و در نابسکامانی اقتصکاد
منطقه نقش مهمی ایفا می اردند .عالوه براین ها ،برخی

برنزیدند )فوران .) 205 :4953 ،در بخش شهر نیکز،
مهک تککرین و قدرتمنککدترین افککراد بازرنانککان و تجککار
بودند .در دوره ناصر  ،تجارت به دو صورت داخلکی
و خارجی صورت می نرفت .با ورود ااالها خارجی
به ایران ،به علت ارزان تر تمام شدن ااالها وارداتکی،
تجار ترجیح می دادند به جا صنایع دسکتی ،ااالهکا
خارجی را خرید و فروش انند و بکه همکین ترتیک ،

بررسی جرائ اقتصاد در دوره ناصر ( 4211تا 4949ق 4517/تا 4531م) 19/

تجار ایرانی به دالالن ااالها خکارجی تبکدیل شکدند

داشت .بیشترین آمار دزد ها مربوط به ایالت فکارس،

(فوران 431 :4953 ،تا .)209

در فاصله سال ها  4234تا 4922ق 4579/تکا 4301م

بنککابراین ،در یککک جمککعبنککد الککی دربککاره اوضککاع

است .این آمار برنرفته از نزارش هکا خفیکه نویسکان

اقتصاد عصر ناصر  ،باید نفت در سراسکر ایکن دوره،

انگلیسی است اه اوج آن در فاصله سال ها  4234تا

دولت از یک بوران مالی رنکج مکیبکرد .بورانکی اکه در

4949ق 4579/تا  4301م ،یعنی در نیمکه دوم سکلطنت

نتیجه سیاستهکا اشکتباه دولکت ،در اعطکا امتیکازات

ناصرالدین شاه قاجار است .منابع دیگکر اکه در ایکن

فراوان تجار به خارجیان ،تشدید شد (اتوادیکه:4953 ،

زمینه اطالعات ارزشمند در اختیار ما قرار مکیدهنکد

 .)237این وضع نامساعد اقتصاد و نوسکانات و فقکر

عبارت است از :نزارش ها نظمیه ،از موالت تهکران

اه در اشور موج میزد و مه تر از همه ،فسکاد سکاختار

در فاصله سالها  4909تا 4908ق 4531/تکا 4531م،

حنومت در بروز جرائ نقش داشت.

نککزارش هککا تلگرافککی والیککات ناصککر در سککال
4907ق4535/م ،روزنامه هایی همچون وقایع اتفاقیکه و

جرائم اقتصادی عهد ناصری

اسناد و عرایضی اه از این عهد بکه دسکت مکا رسکیده

الف .سرقت و دزدی

اسککت (احمککد  .)21 :4970 ،در خالصککه عککرای

بیشترین آمکار جکرائ اقتصکاد در دوره ناصکر ،
مربوط به سرقت و دزد است .جرمکی اکه بکه علکل

متظلمکککککان والیکککککات ممالکککککک موروسکککککه ،در
ربیعاالول4904ق 4532/م ،به حملکه الکواط و دزد آ-

مختلف اتفاق می افتاد و حکدی نیکز بکرا آن در نظکر

ن ها از زیورخان  ،نوه عباس میرزا ملک آرا اشاره شکده

نرفته شده بکود؛ بنکابراین ،سکرقت یکا دزد ازجملکه

اسککت ( مجلککس توقیککم مظککال  ،اککارتن شککماره،9

جرائمی اسکت اکه در تمکام ادوار تکاریخ ،بکه عنکوان

ربیعاالول.)988 :4904

پدیده ا اجتماعی مجرمانه ،با تنفّر و انزجکار عمکومی

دزد ها در ابعاد مختلف و ناه بکا خشکونت تکو م

همراه بوده و در همه شکرایع و آیکین هکا مکذهبی و

بودند .نزارش ها بسیار مبنی بکر نکزاع و درنیکر

قککوانین و نصککوص قککانونی ملککت هککا ،سککرقت امککر

میان طرفین وجکود دارد؛ البتکه در مکواقعی هک  ،ایکن

نامشروع بوده و با عنس العمل و ایفکر شکدید مواجکه

درنیر و مقاومت ها به جرن و در نهایت قتل منتهکی

بککوده اسککت (صککبر  28 :4975 ،و  .)21در مجموعککه

می شد (رجائی .)231 :4959 ،ناهی ه دزد را خود

قوانین این دوره ،مجازات دزد یا راهزنی بکه انکدازه

افراد حنومتی انجام می دادند .در شکهرهایی همچکون

تقصیر ،از یک الی پانزده سال حبس بود .بااین حال در

تهران اه به علکت دارالخالفکه بکودن تمراکز نیروهکا

عمل ،مجازات دزدان بریکدن اعضکاء و جکوارن آنهکا

پلیس بیشتر بود ،افراد حنکومتی خکود موراکی بکرا

بود؛ بکه ایکن صکورت اکه در ابتکدا یکک دسکت و در

دزد ها بودند .به بیان بهتر ،همین دزدان ینی از منابع

صورت تنرار جرم ،دست دیگر ،نوش ،بینی و پا پکی

مه درآمد پلیس موسوب مکی شکدند .پکوالک معتقکد

ه بریده میشد (زرنر نژاد.)113/2 :4950 ،

است « :در تهران ،دست پلیس بکه صکورتی پنهکانی در

با وجود مجازات سنگینی اه اعمال مکیشکد بکاز

دسکککککت دزدان اسکککککت» (پکککککوالک.)922 :4915 ،

هکک در ایککن دوره ،میککزان دزد و سککرقت بسککیار

اعتمادالسکککلطنه در سکککال 4909ق4531/م ،در ایکککن

چشمگیر بود و تقریبکا در بکین تمکام طبقکات وجکود

خصوص می نویسد اه طی چهار سکال اکه پلکیس بکه
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وجود آمده ،بدبختانه چهارصدهزار تومان خکرج شکده،

خانه اش دستبرد زدند .دزدان فرش ،دو قالیچه ،تشکک

درحکککالیاکککه وضکککع تهکککران تتییکککر نیافتکککه اسکککت

نمد  ،روفرشی ،چند لنگه نمکد ،پکرده و قکرآن را بکه

(اعتمادالسلطنه.)181 :4980 ،

سرقت بردند (عین السکلطنه .)417/4 :4971 ،دزد هکا

بنککابراین در ایککن دوره ،میککزان دزد در تهککران و

ناه به صورت جمعی و مسلوانه اتفکاق مکی افتکاد اکه

سایر شهرها به قدر چشمگیر بود اه افراد همچون

موج

قتل افراد می شکد( .سکعید سکیرجانی:4959 ،

دولت آباد  ،جرم دزد در تهران را امکر معمکول و

15؛ ر.ک :ملکآرا 499 :4988 ،و .)491

طبیعی بیان می اردند (دولت آباد  .)18/4 :4974 ،این
خود نشان دهنده ضکعف پلکیس و فقکدان شکناخت از

ب .راهزنی و غارت

اوضاع حاا بود .براساس نزارشهکا ،ینکی دیگکر از

راهزنی نمونها از یاغی نر ها عهد ناصر بکود

عواملی اکه نقکش مهک پلکیس را توکتالشکعاع قکرار

اه جنبه اقتصاد و سیاسی داشت .در ایکن جکا ،صکرفا

می داد ،آمکوزش ندیکدن نیروهکا پلکیس و همچنکین،

به عنوان جرمی اقتصاد مطرن است اه بیشکتر مواقکع،

ا بودن تعداد افراد توت اختیار پلکیس بکود اکه ایکن

تو م با نزاع و درنیر میان یاغیان و افراد بیننکاه بکود.

خککود ،ینککی از بککزرستککرین ضککعفهککا حنومککت

باید نفت اه بیشتر راهزنان افراد روستایی ،بکه ویکژه از

ناصرالدین شاه ،در سراسر دوران سلطنتش بکود .دزدان

ایالت سراش ،بودند اکه دائمکا در تعقیک

و نریکز بکا

را معموال پلیس و ناهی نیز خود اهالی یا افراد تعقی

حنومت به سر می بردند؛ بکهطکور الکی ،راهزنکی نکوع

می اردند .این امکر بکه ویکژه در روسکتاها و شکهرها

دیگر از سرقت بود .با این تفاوت اکه در جکادههکا و

اوچک ،بسیار به چشک مکی خکورد و بکه نمونکههکا

روستاها اتفاق می افتاد و همواره ،تو م با خشونت بکود.

بسیار برمی خوری اه دزد یکا دزدان را خکود مکردم

همانطوراه اتوادیه می نویسد راهزنی اکار دسکتههکا

دنبال و نرفتار می اردند و اموال مسروقه را نیکز پکس

مسلح و سواره بود اه به عنوان قدیمیترین نوع جکرائ

می نرفتند؛ البته همیشه این نونه نبود.

مالی شناخته میشد (اتوادیه.)231 :4953 ،

بنابراین ،بسته به افراد اه از آن ها سرقت میشکد

هنگامی اه قافله یا روسکتایی در معکرت نهک

و

و همچنککین امککوال مسککروقه ،دزد هککا متفککاوت بککود.

غارت راهزنان قرار می نرفکت نکزاع و درنیکر میکان

بسیار از دزد ها ا اهمیت و ناچیز ،ناشی از فقکر

طککرفین نریزناپککذیر بککود .نککاه یاغیککان را نیروهککا

بود و بیشتر در میان طبقات فقیر و پایین جامعه اتفکاق

حنومتی و در بسیار مواقع نیکز ،خکود مکردم عکاد

می افتاد .افزایش جمعیت و همچنین بیاکار  ،عکاملی

دنبال می اردند .در درنیر و برخورد اکه صکورت

مه در این امر بود .البتکه دزد هکا صکرفا از طبقکات

می نرفت عده بسیار جان خود را از دست میدادنکد

پایین صورت نمکی نرفکت؛ بلنکه طبکم نکزارش هکا

(سعید سیرجانی.)18 :4959 ،

موجود ،دزد از خانه اغن یاء نیز بسیار اتفاق مکی افتکاد

راهزنی ها معموال همراه با غارت و تاراج بود و به -

(رجائی ،)237 :4959 ،این نمونه ها نشان می دهکد اکه

ویژه ،در مناطقی اه بیشکترین میکزان قبایکل سکراش را

فقر و نیاز تا چکه انکدازه مکی توانسکت شخصکی را بکه

داشت ،به وفور رخ میداد .مناطم فارس و مضافات آن،

دزدیککدنِ حتککی بککیارزش تککرین اجنککاس وادار انککد.

خراسککان ،آبربایجککان و اسککترآباد همککواره در معککرت

عین السلطنه ازجمله متموالنی بود اه چنکدین بکار بکه

هجوم قبایل سراشی همچون قشقاییهکا ،بختیکار هکا،

بررسی جرائ اقتصاد در دوره ناصر ( 4211تا 4949ق 4517/تا 4531م) 18/

ترامانککان ،افتککانهککا و بلککو هککا بودنککد .تککالشهککا

راهزنیها فقک علکت اقتصکاد نداشکت؛ چکرا اکه

ناصرالدین شاه برا سراوب این قبایکل ،بکا توسکل بکه

بسیار از مناطقی اه این جرم در آنجا اتفاق مکیافتکاد،

شیوهها مختلف بکود؛ شکیوههکایی ماننکد لشنراشکی،

مناطم پررونقی بود؛ اما ،در دسترس قبایل سراش بکود.

ازجمله لشنراشی به خراسان ،بعد از شورش ساالر بکا

ناه این سراشیها و دستانداز ها به اموال مسافران و

همنار ترامانان؛ یا حرات به سمت سرخس ،بعد از

روستاییان ،جنبه سیاسی و مذهبی به خود می نرفکت و

شورش خان خیکوه و وقکوع جنکگ سکرخس در سکال

در حقیقت ،برا نشکان دادن مخالفکت و توکتالشکعاع

4274ق4581/م؛ همچنین ،لشنراشی به مکرو در سکال

قراردادن مشروعیت حنومت بود .این دسکته از یاغیکان

4271ق4583/م ،به دنبال تعرضات ترامانکان؛ سکراوب

همککواره ،در تعقیکک

و نریککز دائمککی بودنککد و تککوان

شورش شیخ عبیداهلل اکرد در سکال 4237ق4550/م ،در

حنومککت را بککا اقککدامات قککانونشککننانه خککود تولیککل

حدود غربی آبربایجکان و اردسکتان؛ یکا اشکتن سکران

می بردند (برونش 899 :4915 ،تا  .)898در مواقعی ه

بختیار  .شیوه دیگر وانذار مشاغل و پستهکایی بکه

اه البته تعداد آنها ا نیست ،علت درنیکر قبایکل بکا

افراد قبایل ،به منظور انترل آنها بود .با وجود ایکن ،در

ه یا با روستاها یا روسکتاها در میکان خودشکان ،بکرا

سراسر این دوره می توان توراات آن ها را مشاهده ارد
اه همواره ،تهدید جد بکرا حیکات و مشکروعیت
حنومت و جامعه بودند (چرینف.)485 :4973 ،
برونش در خاطرات خود ،به توضیح ناامنی در راهها
میپردازد و مینوید ،علیرغ اشیدهشدن سی تلگراف،

غارت یندیگر بود اه این خود ،درنیر هکا خکونینی
را به دنبال داشت (ییت 200 :4918 ،و .)204
نمونههایی از این دست ،به ویژه در مناطقی همچون
فارس ،آبربایجان ،اصفهان ،بوشهر ،خوزستان ،اسکترآباد
و ...به علت حضور ایالت و عشایر بسیار فراوان بود و

هنوز ه جادهها ناامن است و ااروانها یا م موران پست

شاید بتوان نفکت ،بیشکترین آمکار تکنش و درنیکر از

معموال دچار این افراد می شوند .حنومت نیز برا ایجاد

همین مناطم بود .در حقیقت ،نزارشی نبود اه در آن از

امنیت در راهها ،اقداماتی انجام داده بود؛ ماننکد قکراردادن

ایالت و اقدامات آن ها سخنی به میان نیامده باشد .نکاه

تعککداد قراسککوران در راه قککزوینتهککران و همچنککین،

مخالفککت بککا حنومککت و اختالفککات مککذهبی ،در ایککن

استخدام تفنگچیانی برا حفاظت از ااروان زوار مشکهد،

برخوردهککا نقککش داشککت .بککهتککدریج ،بسککیار از ایککن

از حمالت ترامان (برونش 449 :4971 ،و )441؛ اما بکا

یاغی نر ها ماهیت سیاسی به خود نرفت و در سراسر

وجود این ،چندان از ناامنیها ااسته نشد و همواره مکردم

این دوره ،حنومت را به چالش اشاند .تعقی

و نریز-

بینناه در معرت تعدیات یاغیان بودند.

ها همواره ادامه داشت و در ایکن میکان مکردم بیشکترین

ینی از اارها امیرابیر ،ایجکاد امنیکت در راههکا و

آسی

را متومل میشدند .ناامن بودن جادهها از تکرس

مبارزه با دزد و راهزنی بکود .در زمکان او ،تکا حکد

راهزنان ،در زمان قوطکی و خشنسکالی و همچنکین در

راهها ایمن و از میزان دزد و راهزنکیهکا ااسکته شکد.

هنگامککه ضککعف حنومککت ،شککدت بیشککتر مککییافککت

ازآنجااه امیر بهشدت بکا متخلفکان و مجرمکان برخکورد

(ااسااوفسنی 21 :4911 ،و  .)27مقابله و سراوبی این

میارد ،انر ه اسی مالی را میربود از ترس مجکازات

مجرمان برا حنومت و همچنین مردم ،بسیار مه بود

امیر ،آن را در جایی میافنند تا صاحبش آن را پیدا اند

تاآنجااه دستگیر دزدان و راهزنان مشهور ،ناه تو م با

(مستوفی 72/4 :4919 ،و .)79

پاداشی بزرس بود .چنان اه حنومکت بکه لطفعلکیخکان
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سرتیپ ،بعد از دستگیراردن قبادخان قشکقائی ،راهکزن

دوره برجا مانده است ،نمونه هایی از این برخوردهکا

معککروف ،یککک ثککوب جبککه ترمککه خلعککت بخشککید

دیده میشود .چنین درنیر هایی بر سر ملک و زمین،

(اعتمادالسلطنه.)4201/2 :4917 ،

ناه فق به صورت درنیر لفظکی بکود و جرحکی در

مجازات راهزنی حبس اردن ،سکر و دسکت بریکدن،

پی نداشت؛ همچون نزاع و درنیر در اسکفراین ،بکر

نچ نرفتن در خارج از دروازه شهر ،نردانیدن در اوچه

سر قنات اهنه انگهشکت و تعیکین عالمکت نهکر میکان

و بازار (مهکار اکردن) ،بسکتن دور سکتون ،تازیانکهزدن،

روستاییان (امین لشنر 98 :4971 ،و .)91

زنجیراردن ،پارهاردن شن  ،چکوبزدن سکرارده ایکل،

عضدالملک در سکفرنامه خکود ،شکرن بازدیکد از

ضب ده و اجناس موجود در انبارها آن ،ویراناکردن

انارارد را آورده است .او در این شکرن ،بکه نزاعکی

خانه ها ،دم توپ نذاشتن و ...بود .ناهی نیز با راهزنکی

دائمی بر سر زمین ،میان ممیز انارارد و سایر رعایکا

و سراشی طایفه ا  ،در صورت فرار سردسته آنها ،ال

اشککاره مککی انککد (عضککدالملک 23 :4970 ،و .)90

طایفه مجازات میشدند؛ یا نزدینان و خانواده سردسکته

درنیر بر سر زمین ،عالوه بر نزاع ،به ضرب و جرن

دستگیر میشدند و به قتل میرسیدند و به دستور حاا

و ناه نیز به قتکل طکرفین منتهکی مکی شکد (وهکومن،

ال طایفه چپاول و غکارت مکیشکد .البتکه مجکازاتهکا
بیشتر به صورت شخصی و برا نشکان دادن توانکایی و
اختیارات حاا بود (اعتمادالسلطنه.)499/2 :4917 ،
ج .منازعات مالی و انواع آن
اختالفات و مرافعات مالی بر سر مسکائل مختلفکی،
همچون آب و زمین و دیگکر مسکائل مکالی در بکازار و
معامالت بود .این اختالف عبارت بودند از:
نزاع بر سر زمين
ینی از عللی اه منجر به نزاع در روستاها میشکد،
مسئله ملک و زمین بود .این نونه نکزاع در روسکتاها و
در میان عشایر ،بسیار شایع تر از شهر بود؛ چرا اه سکه
نیککرو مککرتب زمینککدار و خککان و عشککایر ،اغلکک
دنرنونی نروهی را به رقابت نروهی تبدیل می اکرد.
اشککمنش بککر سککر منککابع امیککاب ،بککه ویککژه اراضککی
حاصککلخیز و مراتککع سرسککبز و قنککات هککا آبیککار ،

 491/4 :4955و  .) 495در شککهر نیککز چنککین وضککعی
حاا بود؛ اما با شدت امتر  .اعتمادالسلطنه به نزاع
میان مجتهد تبریز و ورثه قاضی آنجا ،بر سکر ملکک
وقفی اشاره می اند اه تولیت ملکک در دسکت ورثکه
قاضی بوده و مجتهد در پی به دست آوردن ملک بکود
(اعتمادالسلطنه 578 :4980 ،و  .)571یا در نمونکه ا
دیگر ،سند وجود داشت اه فرد از توابکع رشکت
ادعا می ارد اه امالک آن منطقه را پکدرش مکدت هکا
پیش وقف اکرده و مجکددا آن هک ا را خریکده بکود و
براسککاس نوشککته ا اککه در دسککت داشککت خواهککان
پس نرفتن زمین وقفی بود (مراز اسناد سازمان ملکی،
سند شماره  45342/4و  ، 231بدون شماره صفوه).
بیشککترِ ایککن درنیککر هککا ،ناشککی از بککیقککانونی و
نارسابودن قکانون بکرا همگکان بکود .نبکودن قکانونی
مشخص و به بیان بهتر ،ند اشتن درک صویح از قانون،
بر اختالفات این دوره به ویژه در شکهر تهکران ،تک ثیر
بسزایی می نذاشت .در شهرها دیگر نیز نمونه هکایی

می توانست نروهی را بر سر نروهی دیگر قکرار دهکد

وجود داشت؛ اما میزان آن در شهر تهران بیشکتر بکود.

(آبراهامیان .)21 :4951 ،ایننونه درنیر ها ،همکواره

علت آن ه می تواند ثبت روزانه وقایع موالت تهران،

در جامعه انعناس می یافت .در نزارش هایی اه از این

به وسکیله افکراد پلکیس باشکد .در شکیراز هک  ،وقکایع

بررسی جرائ اقتصاد در دوره ناصر ( 4211تا 4949ق 4517/تا 4531م) 17/

دارالعل آن را خفیه نویسان انگلیسی ثبت میاردند؛ اما

سودجویان ،به درنیر می انجامید .در میکان موکالت

با مطالعه آن ،متوجه می شوی اکه چنکین اختالفکات و

نیز ،معموال بر سر آب ،میان اهالی درنیر بکه وجکود

درنیر هایی در ایالت فکارس ،بکه انکدازه دارالخالفکه

مککی آمککد و نککاه در حککین درنیککر  ،قتلککی هک اتفککاق

نبود و آنچه در شیراز نمود بیشتر دارد ،نزارش ها

می افتاد .در تاریخ ایران ،نمونه هایی از این دسکت اک

مربوط به راهزنکی ،غکارتگر  ،تعکد  ،قتکل ،دزد و

نبودند (سعید سیرجانی.)458 :4959 ،

دیگر اعمال منافی عفت است.
نزاع بر سر آب
در مواقعی می بینی اه چگونه اختالف بر سکر آب
و یا سوءاستفاده حنومت از آب ضرور مکردم یکک
منطقه ،منجر به نزاع و درنیر و در نهایت اتکاار
و جرن طرفین می شد .لید شیل به نزاع میان باغبانان
و سربازان موافظ ورود سفارتخانه بکا مکردم اشکاره
می اند و می نویسد اه به علکت آبیکار بکاف سکفارت

نزاع بر سر آب ،تنها در میکان مکردم عکاد نبکود،
بلنککه در مککواقعی ،بککه اخککتالف میککان حنومتیککان نیککز
برمی خوری ؛ همان طوراکه معیرالممالکک بکه اخکتالف
میان خود و مستوفی الممالک ،بر سکر قنکوات دیراکاج
اشاره میاند .آن هکا بکرا حکل اخکتالف و همچنکین
تظل خواهی ،به حضور شاه رفته بودنکد .امکا ازآجااکه
هر دو نوار حنومت بودند و شاه نمی توانست به نفع
اسی حنمی صادر اند ،بکدون اطکالع آن هکا شکخص
امینککی را بککرا رسککیدنی بککه ایککن مه ک اعککزام اککرد

چنین معراه ا برپا شد .او در ادامه توضیح مکی دهکد:

(معیرالممالک ،بیتا.)10 :

بهره بردار از آب سه بند شده و موافظی نیز برا

اختالفات و درگيری های مالی (مالک

ازآنجااه قسمتی از آب تهران از چاه تک مین مکی شکد،
چاه قرار داده بودند .این شخص وظیفه داشت مراقبت
اند اه ن وبت هر اس است ،دیگران مسیر آب را تتییر
ندهند.؛ اما به مجکرد اکه ینکی از موافظکان غفلکت
می ارد ،بالفاصکله مسکیر آب بکه وسکیله دالالن تتییکر
می ارد .حنومت در بروز ایکن سوءاسکتفادههکا ،نقکش
مهمی داشت .این امر همواره ،منجر به زدوخورد میان
افراد می شد و آن ها را به مواا عرف می اشکاند؛ امکا
پیروز همواره ،با اسی بود اه قدرت بیشتر داشت
(شیل 408 :4912 ،و .)407
در این نمونه ،به خوبی نقش حنومکت و اقکدامات
آن ،در بروز تنش ها و همچنین افکزایش نکاامنی دیکده
می شود .داللی آب ،انر بتوان چنین عنکوانی بکرا آن
در نظر نرفت ،برا حنومت حقکی مسکل و طبیعکی
بککود و بککرا آن حککد را متصککور نبککود .در نتیجککه،
تتییردادن مسیر آب توس عوامل حنومت و همچنین

و مسکترجر

طلب و بدهی)
بخشی از نزارش ها پلیس در فاصکله سکال هکا
 4909و 4901ق 4551/و 4553م ،مربککککککوط بککککککه
درنیر ها موجود در موالت تهران اسکت .در ایکن
میان 437 ،درنیر به علکت اختالفکات مکالی (اغلک
مبالتی ناچیز) بوده و  412درنیر ه غالبا اختالفات
مالک و مست جر بوده است اه این اختالفات اغل  ،به
زدوخورد منتهی می شد (اتوادیه.)499 :4977 ،
البته اختالفات مالی صرفا منوصر به اختالف میکان
مالک و مست جر نبوده ،بلنه مسائل دیگر را نیز شکامل
می شده است؛ همانند ادعکا طلک
طلک

فککرد نخجککوانی ،از ااسک

و بکدهی .ادعکا
بککازار  ،منجککر بککه

مجرون شدن برادر شخص مقروت توسک طلبنکاران
شد (احمد  431 ،4970 ،و .)431
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نککاه برخککی بککه تقل ک  ،ادعککا طل ک
می اردند .نوبینو به ادعا طل

و بککدهی

بازرنانی هنکد  ،از

اقتصاد اشور ،چنین جرمی بکه عنکوان تهدیکد جکد
برا حنومتها مطرن شد .بکه همکین منظکو،ر قکوانین

همسایه ایرانی اش اشاره ارده است اکه بکه درنیکر

سختی برا آن در نظر نرفته شکد؛ امکا در عمکل ،هکیچ

میان آن ها انجامید .این بازرنان اه از وصکول طلک

حنومتی نتوانست به طور جد  ،با آن به مبارزه پردازد.

اهنه اش م یوس شکده بکود ،بکا لباسکی پکاره و اکاله

هیچ اشور را نمیتوان مشاهده ارد اه چنین جرمکی

شنسته و ریش انده به نزد نوبینو آمد .این بازرنان

در ساختار سیاسی و ادار اش نفوب نیافته باشد.

هند از همسایه اش اه دینار به او بدهنار نبود ،به

در میان حنومت ها ایران ،می توان نفت قاجارهکا

دروف مبلتی را مطالبه ارده بود؛ سکپس بکر سکر ایکن

سرآمد این جکرم بودنکد .ینکی از علکل ثبکات نداشکتن

مبلغ با همسایه خکود اتکک اکار اکرده و بکه امیکد

قاجارها در دوران حنومت ،همین ضعف سکاختار و

دروغین ،از نوبینکو درخواسکت امکک

فساد ادار بود .رشوه در دوران ناصکر  ،بسکیار رایکج

ارده بود (نوبینو .)251 :4959 ،بنابراین ،اختالفکات

بود؛ چه بسیار القاب و پستهایی اه از طریم پرداخت

مالی میان افراد و همچنین بازار ،به اشکنال مختلکف

مبالتی به دست میآمدند ،یکا افکراد و مجرمکانی اکه بکا

بروز می ارد .درنیکر هکایی اکه ممنکن بکود نتکایج

پرداخت رشوه جان خود را می خریدند .سپهساالر ینی

خشونت بار به دنبال داشکته باشکد و پکا حکاا و

از افراد بکود اکه از ایکن طریکم ،توانسکت شکاه را از

دادناه ها عرف و ناه شرع را نیز بکه میکان اشکاند.

تصمی خود ،مبنی بر قتل او منصرف اند .در ارتباط بکا

این اخ تالفات میان افراد یک خانواده ،همسایه ،مالک

رشوه نیر  ،در قانون ناصر  ،توصکیه شکده اسکت اکه

و مسککت جر ،تککاجر ،فروشککنده و خریککدار و ...وجککود

چنین عملی باید موقوف شود و مرتنبان بکه آن ملعکون

داشت و مختص طبقه یا قشر خاصی نبود.

هسکککتند و مشکککمول رحمکککت خکککدا نخواهنکککد بکککود

وصول طل

(زرنر نژاد 983 /2 :4950 ،و .)914
رشوهخواری يا ارتشاء

اورسککل ینککی از راهحککل هککا مقابلککه بککا چنککین

رشوه ینی از مصادیم جکرائ مکالی اسکت .وجهکی

مفسککده ا را امتنککاع خککوده شککاه از دریافککت پیشککنش

است اه اارمندان دولکت ،بکا سوءاسکتفاده از موقعیکت

می داند و معتقد است اه شکاه بایکد ،تنهکا هکدایایی را

خود ،برا انجام امکور مختلکف دریافکت مکی اننکد .از

دریافت اند اه شریعت آن ها را مجکاز دانسکته اسکت.

رشوه با عنوان «جرائ یقهسکفیدان» هک نکام مکی برنکد.

افراد همچون امیرابیر و نیز خکود سپهسکاالر ،بکرا

بنابراین ،رشوه (ارتشاء) ینی از قکدیمیتکرین جرائمکی

موقوف اردن چنین جرمی بسیار اوشکش اردنکد؛ امکا

است اکه در اثکر برخکورد و تالقکی منکافع انسکانهکا

چنین قانونی در عمل و به طور جد  ،به اجرا درنیامد،

اجتماعی موجودیت یافت .تالقی منافع و نیازها و نکزاع

تنها برا مدت اوتاهی ،آن ه در زمان امیر ،نامهایی

بر سر آن ها ،افراد را به نیرو سومی متوسل میاکرد و

در این جهت برداشته شکد؛ امکا در اثکر مخکالف هکا

به این ترتی  ،زمینهها ارتشاء بکهخکود خکود شکنل

شدید درباریان و شاهزادنان اه همواره در پی اسک

نرفت .با راهیافتن فساد در ساختار ادار حنومکتهکا،

بککیش از آ نچککه داشککتند ،بودنککد ،ایککن قککانون موفقیککت

رشوه به عنوان ابکزار مهک در پیشکبرد امکور اهمیکت

چندانی به دست نیاورد (اورسل 287 :4989 ،و .)285

یافت و به تدریج ،در اثکر تک ثیرات مخکرب ارتشکاء بکر

برخی از سفرنامه هایی اه از این دوره برجا مانکده،

بررسی جرائ اقتصاد در دوره ناصر ( 4211تا 4949ق 4517/تا 4531م) 13/

با دید انتقاد به رشوه خکوار ایرانیکان نگریسکتهانکد.

می شدند (نای الصدر شیراز  .)405 :4912 ،حنومکت

هرچند برخی از آنها ،به دیکده اغمکات بکا آن برخکورد

تنها با به اارنرفتن افراد اکه شایسکتگی اداره امکور را

اردهانکد ،نمکیتکوان وجکود چنکین امکر را در سکطون

داشتند ،می توانست با رشوه مقابله اند .در دوره ناصر

مختلف عهکد ناصکر اننکار اکرد (ویلکس.)52 :4911 ،

و همچنین حنومتها پیش از آن ،مالیاتنیر ینکی

پوالک ازجمله سفرنامهنویسانی است اه نشکان مکیدهکد

از عواملی بود اه دسکت حنکام را در نکرفتن رشکوه و

چگونه حنومت با تومیل رشوه بر افراد بیچاره ،به آنها

وجوهککاتی بککه اسک پیشککنش یککا خدمتانککه یککا تعککارف

ظل مکیاکرد .روسکتاییان بیشکترین تعکدیات را متومکل

بازمی نذاشت؛ به عنوان مثال ،ینی از مسائل مکدنظر در

میشدند .از هر روستایی اکه شکاه و مالزمکانش از آنجکا

حنومت افراد چون فرهکادمیرزا معتمدالدولکه ،قضکیه

عبور میاردند ،هدایایی دریافکت مکیشکد .منکاطقی اکه

تعارف و پیشنش بود .در فارس ،فساد و رشوهخکوار

ثروتمند بودند ،هدایایی را از پیش برا پیشکخدمتهکا

بککه قککدر فککراوان بککود اککه در سراسککر وقککایعاتفاقیککه،

شاه میفرستادند تا آنها را بکه برنزیکدن مسکیر دیگکر

نمونه هایی از آن دیده میشود (روزنامکه وقکایعاتفاقیکه،

توریک انند (پوالک 981 :4915 ،و .)988

شماره41 ،92بیقعده 412 :4217و .)430

ناه نیز روستاییان برا رهایی از شر دزدان منطقه

حنومت در ظاهر ،با رشوهخوار مبارزه مکیاکرد؛

خود ،به این دزدان رشوه می دادند تا به جکا آن هکا

اما ،در برانداختن چنین رس مذمومی ،ناتوان بود .علت

به خدمت نظام درآیند و به این ترتی  ،بکا وانکذار

اصککلی ایککن نککاتوانی نیککز ،ریشککه در سککاختار سیاسککی

این مجرمان به حنومت ،از شر آن ها خالصکی مکی-

حنومت و فرهنگ حاا بر آن داشت؛ چرا اه در ایکن

یافتند؛ چرا اه از جان

حنومت اقدام جکد بکرا

دوره ،شاه و حنام امر پیشنش را به قدر بکرا خکود

دستگیر این افراد به عمکل نمکی آمکد و روسکتاییان

موجه و قانونی می دانستند اه وظیفکه رعیکت پرداخکت

خود این مه را به دوش می نرفتند (اورسکل:4989 ،

بی چکون و چکرا آن بکود .بنکابراین ،حنومکت زمکانی

 .) 213بنابراین ،رشوه خوار به حد در روند امکور

می توانست از چنین جرمی جلونیر اند اه دست بکه

چنین

اصالحات اساسکی ،در بنیکان قکدرت خکود مکیزد؛ بکه

جرمی نمی شدند و حتی اشرار ه حاضکر بودنکد بکا

عبارت دیگر ،این خود شاه و عوامل حنومت بودند اه

دریافت وجوهی ،به جا روستاییان به خدمت نظکام

باید اامال اصالن مکیشکدند تکا چنکین رسکمی در اکل

بروند .در عهد مدنظر ،می توان رواج یکافتن رشکوه را

اشور منسوخ شود.

جار بود اه تنها حنام و م مورانشان مرتن

بین تمام اقشار جامعه ،از باالترین سطح تا پایین ترین
آن ،مشککککاهده اککککرد .مسککککتوفی الممالککککک در

ح .قمار

بیوجه4904ق 4551/م ،طکی تلگرافکی از طهکران بکه

قمار یا شرطبند از دیرباز ،ینی از جرائ ناپسند و

سمنان ،نرفتن وجوهات از رعایا را بکه هکر اسک یکا

مذموم اقتصاد مذهبی بوده است .قمار قکرارداد میکان

علتی ممن وع اعالم ارد (بیانی.)48/1 :4978 ،

طرفین یک باز است اه بکرد و باخکت در آن مطکرن

مردم ناه حتی ،برا امور همچون سوارشکدن بکر

باشد و در صورت برد ،قرارداد بکه شکخص برنکده داده

اشتی بدون بلیت و بهطور غیرقانونی رفکتن بکه منکه و

میشود .از لواظ شریعت ،شرطبنکد در هکر زمینکها

عتبات نیز ،به رشوه و اارهکایی از ایکن دسکت متوسکل

حن قمار را دارد و نامشروع است .در قکوانین فقهکی،
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قمار به عنوان امر حرام است و برا مرتنبان بکه آن،

و اشرار در قمارخانهها و مشتولشدن افراد به تماشکا

حد در نظر نرفته شده است (مائده.)32 ،

این نونه اعمال قبیح و همچنین ،خالیماندن خانکههکا و

بهطور الی ،قمار یعنی باز هکایی اکه در آن بکرد و

افزایش سرقت از خانه ها در این هنگام ،عمل قمارباز

باخککت باشککد و از دیربککاز ،در ایککران معمککول بککود و

موقوف و قدغن می شود .در ادامه اضافه شده بود ،انکر

قماربازان اه ااثرا دلباخته ایکن اکار بودنکد ،در موافکل

اسی مرتن

قمارباز شود ،مؤاخذه می شود (روزنامه

خصوصی یا در قمارخانهها ،نرد میآمدنکد و بکه انکواع

وقایعاتفاقیه ،شماره41 ،293بیوجه.)4800 :4274

قمار مشتول می شدند بکه ایکن امیکد اکه پکول یکا چیکز
دیگر به دست آورند (راوند .)822/7 :4952 ،

قمار در میان مردم و به ویژه طبقات مرفکه ،بسکیار
رایج بود تاآنجااکه قبوکی بکرا آن موتمکل نبودنکد.

ایننونه سرنرمی ها در دین اسالم منع شکده بکود و

سراسر خکاطراتی اکه خکوده حنومتیکان در ایکن دوره

اشنالتی داشت؛ اما در میان طبقات عهد ناصکر رایکج

نوشته اند ،آمیخته با شکرحی از ایکن تفریوکات اسکت.

بود (ویلز 492 :4915 ،و  .)499مستوفی در شکرنحکال

عین السلطنه در خاطرات خود ،درباره باز تختکه اکه

خود ،به لوطیها و باز هایی اه در میان آنها رایج بود

در حضور شاه انجام می نرفت ،صوبت به میان آورده

و جنبه قمار داشت اشاره میاند .نرک باز  ،بلبل باز ،

اسکککت (عکککینالسکککلطنه 110/4 :4971 ،و 114؛ ر.ک:

سهرهبکاز  ،افتربکاز و قنکار بکاز  ،تربیکت قکو و

ظلالسلطان 823/2 ،4915 ،و .)892

خککروس جنگککی و بککه جنککگ انککداختن آنهککا در سککر

ناه به نمونههایی بر میخوری اکه نشکان مکیدهکد

چهارراهها و میدانها عمومی از تفریوات الکواط بکود

حتی در ماه رمضان ه  ،افکراد قمکار مکیاردنکد و ایکن

و عده ا در سر برد و باخکت پرنکدنان ،بکا هک قمکار

خود ،نویا آن است اه ترس از مکذه

و دسکتورات

میاردند (مستوفی.)901 :4 ،4919 ،

آن ،چندان ه در میان افراد جایگاه نداشت .شکیبانی در

در ایککن دوره ،ینککی از اقککدامات مهکک حنومککت،

خاطرات خود ،در رمضان 4909ق4551/م ،مکی نویسکد

موقوف اردن قمارخانه ها بود .ازآنجااه ضرر بسیار از

اه بعد از ایننه در منزل اقبکالالدولکه افطکار اردنکد بکه

این راه برا جامعه و اقتصاد متصور میشکد ،حنومکت

آس باز پرداختند!!! (شیبانی .)458 :4971 ،حاج سکیان

چنین عملی را موقوف ارد .قمارخانه هکا مکیتوانسکتند

با انتفاد از این وضعیت مینویسد:

ینی از منابع درآمکد حنومکت باشکد؛ امکا چکون افکراد

«در مککاه رمضککان در طهککران ااثککر مککردم ش ک هککا

مختلف و اوباش در این منانها نرد میآمدند و بر سر

نمیخوابند .دستهدسته یا به قمار یا به شرب و طکرب و

باز با ینکدیگر نکزاع مکی اردنکد ،عکاملی در راسکتا

لهو و لع  ،یا به غارتگر مردم و تعد [مینذراننکد

بره خوردن نظ اجتماعی و امنیت عمکومی موسکوب

و خیلی خیلی ا به دعکا و قکرآن مشکتول مکیشکوند»

می شدند .ازآنجااه حنومکت اسکتبداد بکود ،هرنونکه

(حاجسیان.)919 : 4911 ،

شلوغی یا اخاللی ،بکرخالف اقتکدار آن بکود؛ بنکابراین،

در این عهد ،مجازات در قبال انجام چنین سکرنرمی

قمارخانهها و قهوهخانهها مکیتوانسکتند تهدیکد بکرا

فق برا مردم عاد بود و در صورت مشکاهده ،جکرم

اقتدار حنومت باشند .در بکاب موقکوفاکردن قمکار و

موسوب میشد و مجازاتی در پکی داشکت .در مکاده92

قمارخانهها ،در روزنامه دولتی وقایعاتفاقیکه اعالنکی بکه

قککوانین پلککیس ،مجککازات قماربککاز در اوچککههککا ،از

چاپ رسید با این مضمون اه به واسطه قمارباز الواط

چهل وهشت ساعت تا یک ماه حبس بود و پولی ه اه
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از این طریم بکه دسکت مکی آمکد بکه عنکوان جریمکه از

منافع شخصی و اقتصاد صورت مینیکرد و از دیربکاز

قماربکاز نرفتکه مککیشکد (اتوادیکه .)413 :4977 ،قمککار

ه وجود داشکته اسکت .در دوره ناصکر هک  ،جعکل

مختص طبقکه خاصکی نبکود و در میکان بیشکتر طبقکات

اوراق و اسناد در مواقعی مشاهده شده اسکت (روزنامکه

وجود داشت؛ بکه ویکژه در میکان مکردم عکاد  ،الکواط،

وقایعاتفاقیه ،شماره44 ،478رمضان.)4428 :4270

نواران دولتی شکامل سکربازان ،فکراشهکا ،تکوپچیهکا،

اما در این دوره ،این قبیل تقلبکات چنکدان نسکترده

قورخانچی ها و . ...قمار جرمی جرمزا بود؛ چرا اکه بکه

نبود؛ چرا اه جعل بهنونها اه حقیقی به نظر آیکد اکار

طور معمول ،بر سکر بکرد و باخکت یکا تقلک  ،نکزاع و

بسیار دشوار بود و همه نمیتوانستد چنکین عملکی را

درنیر رخ میداد (شیخ رضایی.)100/2 :4977 ،

انجام دهند .در برخی از این اسناد جعلی ،مکیتکوان بکه

بنابراین در دوره موضوع بررسی ،قمار و قماربکاز

نمونه هایی از جعل نوشته ها شرعی یا طالقنامهها نیز

به انواع مختلف ،به عنوان یک جرم اقتصکاد بکود اکه

برخورد« :سابقا بعضی مردمان بنا سکاختن نوشکتجات

بهشدت در دین نهکی شکده بکود ( Barjesteh, 2007:

شرعییه نذاشته پی از اشف مسئله وایلالملک مرتنبین

)447- 454؛ امکا در میککان بیشکتر طبقککات ،بکه ویککژه در

را تنبیه و متشرعین را متنبیه نموده اند» (روزنامکه ایکران،

شهرها ،بسیار عمومیت داشت .با وجود این ،باید نفکت

شماره7 ،15شعبان.)430 :4255
جعل ااغذ ناه جنبه سیاسی نیز به خود می نرفکت؛

این مردم عاد بودند اه در حکین ارتنکاب بکه چنکین
جرمی ،دستگیر و مجازات میشدند؛ درحالیاه اغنیاء و

به این صورت اه افکراد بکرا ازمیکان برداشکتن رقبکا

اعیان در خانهها خود و در حضور شاه و با مشکارات

خود ،علیه آنها اسناد تدارک میدیدند .ینی از افکراد

خود شاه و دیگر وابستگان او ،قمار میاردند و اشنالی

مشهور ،در زمینه جعل سنه و ااغذ و قبالهها جعلکی

ه برا آن وجود نداشت (رجائی.)54 :4959 ،

قوام الملک بود .وقتی حاجی قوام به پول نیاز داشکت و
مککیخواسککت اسککی را بککرا انتقککامجککویی یککا بککرا

د .جعل و تزوير و انواع آن

مطیع اردن در فشار نذارد حواله ،برات ،مدارک سیاسی

جعل سند و کاغذ

و اسککناد را جعککل مککیاککرد و مهککر اسککی را اککه

جعل در لتت به معنی خلماکردن ،دنرنکوناکردن،

می خواست مسئول قلمداد اند ،پا آن می زد .هرنونکه

زشتی را نینکو نردانیکدن (دهخکدا )1598/8 :4977 ،و

اقدام قضایی علیه حاجی قوام ،لزوما به دسکت قضکاتی

تزویر هک بکه معنکی منکر و بیاراسکتن دروف (دهخکدا،

حلوفصل میشد اه حکامی منکافع او بودنکد؛ بنکابراین،

 )8574/1 :4977است؛ بنابراین ،میتوان جعل و تزویکر

اسی یارا آن را نداشت اه دشکمنی او را برانگیکزد و

را به این نونه تعریف ارد اه ساختن چیز  ،به ینی از

به جا بوث درباره اصالت سند ،ترجیح می دادند با او

شیوه هایی اه در قانون پیشبینی شده است ،بکه منظکور

وارد معامله شوند (نوبینو.)491 :4959 ،

نشاندندادن خالف حقیقت و به زیکان شخصکی دیگکر.

بنابراین ،افراد با درستاردن قبالهها و اسناد جعلکی

پس این تعریف ،هرنونه ساختن اسکناد از قبیکل اسکناد

به نام ها مختلکف ،مکیتوانسکتند منکافعی بکرا خکود
انند و به نوو  ،از اسکی اکه سکند جعلکی بکه

اقتصاد  ،نوشتهها و همچنین جعل مهر و سکنه را هک

اس

شامل می شود .چنین اار بکه منظکور بکه دسکت آوردن

نامش ساخته میشد ،اخاب ارده و او را مطیع منکافع و
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خواسته ها خود انند .همان طوراه اشاره شد قوام در

آدمیت ،پول ایران مبتنی بر نظام درستی نبود اکه ایکن

زمره این جاعالن و متقلبان بود.

خود ،ریشه در وضع نامتمراز حنومت و بیبندوبار
آن داشت .او با انتقاد می نویسد اه در شیراز ،در داان
زرنر ه می توانستند سنه ضرب انند .پول ها عیکار

جعل مسكوکات
جعل سنه ینی از نمونه هکا جکرائ مکالی ،علیکه
امنیت و آسکایش عمکومی اسکت .ایکن جکرم بکه طکور
غیرمستقی  ،عواق

بد بر منافع شخصی افکراد دارد؛

ثابت و معینی نداشتند ،از نقره خالص بکدون عیکار تکا
پول قل

سنه می زدنکد .ازسکو دیگکر ،چکون بهکا

واردات به طال پرداخت مکی شکد ،ایکن خکود موجک

را متوجه حنومت

خروج طال اشور بود؛ بنابراین در اثر امبکود نسکبی

می اند .چنین جرمی منجر به اکاهش اعتمکاد عمکومی

پککول ،سککنه زدن پککول ا ک ارزش بسککیار رواج نرفککت

به حنومت می شود؛ چرا اه نظارت بر این بخکش هکا،

(آدمیککت .)941 :4981 ،اعتمادالسککلطنه اککه خککود از

در عهده حنومت بود .جعل پول رایج یکک مملنکت،

عوامل حنومت بود ،در خاطراتش بکه فسکاد دسکتگاه

اقتصاد را به چالش می اشکاند و بنیکان هکا اشکور را

ضرابخانه اشاره مى اند .نصرالسلطنه ازجملکه افکراد و

ویران می اند .این جرم شامل سکاخت و شکبیه سکاز

عوامل حنومتی بود اکه در عیکار و وزن پکول تقلک

مسنواات و مخکدوش اکردن و نیکز رواج سکنه هکا

ارده بود (اعتمادالسلطنه.)382 :4980 ،

درعین حال ،بیشترین ضرر و آسی

در عیکار مسکنواات،

بنابراین نظارت ننردن دولت بکر اکار ضکرابخانه و

ینی از جرائ اقتصاد دوره ناصر بود اه حنومت

سپردن ریاست آن بکه افکراد غیرمعتمکد و سکودجو،

در برابککر آن ،بککهشککدت سککختنیککر مککیاککرد .در

باعث بروز تقلک

در مسکنواات مکی شکد .مجکازات

دستورالعمل حنام والیکات در سکال 4908ق4555/م،

سنگینی برا جرم جعل مسنواات تعریف شده بکود؛

آمده است:

اما در عمل ،جز در مواقعی اه مکردم عکاد مرتنک

تقلبی است .جعل سنه و تقل

و قالبکی شکامل عمکوم

این جرم می شدند ،مجازاتی ه صورت نمکی نرفکت.

خلم است و ظهور پول قالبی ...منافی شک ن و اعتبکار

حمایککتهککا امککین السککلطان از مسککؤول ضککرابخانه و

باید در این بکاب

نادیده نرفتن تخلفات او ،ت یید خوبی بر این امر است.

شود هکیچ

در انار مشنالت و بوکران هکا داخلکی ناشکی از

واسطه و وسیله ا را شفیع او قرار نداده ،حتمکا تنبیکه

قوطی ها و خشنسالی ها پی در پکی ،اکاهش ارزش

خیلی سختی از او به عمل آورنکد اکه اسکباب عبکرت

جهانی پول نقره ه در ااهش ارزش پول اشور مؤثر

دیگران و انتباه خودش بشود» (آدمیت.)115 :4981 ،

بود .نبود نظارت دقیم بر اکار ضکرابخانه هکا و نبکودن

«چون ضرر پول ها قلک

جمیع داخله و خارجه است [حاا
خیلی مراق

شود و ...هرناه اسی مرتن

تککا ق بککل از ایجککاد دارالضککرب مراککز  ،در سککال

وسایل و ابزار پیشرفته برا ضرب سکنه ،باعکث شکد

4234ق 4571/م ،جعل سنه منبع درآمد مهمی ،به ویژه

اه عیار مسنواات و همچنکین شکنل ظکاهر آن هکا

برا یهودیان ،بود .در این مقطع ،در هر والیتکی زیکر

چندان مناس

نیست

نظر م موران حنومتی ،پکول قکران ضکرب شکده و در

اه تقل هایی ه در این اکار صکورت مکی نرفکت و

مقابل ،سود ه عاید خزانه مراز می شد .به عقیده

و یننواخت نباشد .جا تعج

سودجویان با تقل

در عیار مسنواات ،عواید بسیار

بررسی جرائ اقتصاد در دوره ناصر ( 4211تا 4949ق 4517/تا 4531م) 79/

بککه جیکک

مککی زدنککد (روزنامککه ایککران ،شککماره،40

هر ریسمانی متوسل میشدند ،حتکی بکه بهکا ویرانکی

اقتصاد اشور () Abedinifard, 2014: 355-360

41صفر.)95 :4255
میرزاحسککینخککان سپهسککاالر اککه در  23شککعبان
4255ق4577/م ،به وزارت رسید ،مانند امیرابیر در پکی

و .تقلب و کالهبرداری

انجام ینسر اصالحات سیاسیاجتماعی بود؛ از جملکه

بردن مال دیگران با توسکل بکه حیلکه و تقلک

میتوان به اقدامات در زمینه اصالن امور مکالی و اوزان

االهبردار نویند .االهبردار معموال با نقشه ا از

و مقادیر اشاره ارد .و با استخدام استاد ضرابی ،بکه

پیش تعیین شده ،صورت می نیکرد .اشکنال مختلکف

نام پشان ( )Pashanتوانست ینسر اصکالحات پکولی

االهبردار عبارت انداز :وانموداردن به ورشنستگی

انجام دهد .بکرا اصکالن در وضکعیت پکولی اشکور و

برا نپرداختن قرت و بدهی ،ادعا مالنیت به مال

نظارت بر عیار مسنواات ،ضرابخانه مراکز در سکال

دیگککر بککه دروف ،االهبککردار در معککامالت ،ثبککت

4234ق4550/م ،بر پا و چرخ ضرابخانه نیکز خریکدار

امالک متعلم به دیگران بکه طکور غیرقکانونی و غیکره

شد .بااین حال ،هنوز هک تقلبکاتی در عیکار مسکنواات

(اتوادیه 411 :4977 ،و .)417

صورت مینرفت (آدمیت.)233 :4981 ،

را

االهبکککردار و فریبنکککار  ،از مشخصکککه هکککا

ماده  1اتابچه پلیس ،دربکاره مجکازات قالبکان سکنه

معککامالت دوره ناصککر بککود .افککراد بککه شککیوه هککا

بود .مجازاتی اه برا این جرم در نظر نرفته شده بود،

نونانون ،مرتن

ده تا بیست وپنج سال حبس با زنجیر نردن و همچنکین

ا فروشی ،دیگر با فروش موصوالت تقلبی ماننکد

بسته شدن دست با آهن بود (اتوادیه .)411 :4977 ،امکا

تریاک تقلبی به جا ااالهکا حقیقکی و حنومتیکان

همواره ،مجازاتها به صورتی اه در نظکر نرفتکه شکده

ه با خوردن مالیات دیوان و ...درنیکر االهبکردار

بود ،اعمکال نمکیشکد (سکعید سکیرجانی.)30 :4959 ،

می شدند .در قوانین آن دوره ،فری دادن دولت به هر

چنککاناککه هنگککامی اککه عمککل ضککرابخانه در دسککت

شنل و علتی ،از یک تا ده سال حبس داشت و مالی

در

ه اه از این طریم به شخص االهبکردار مکی رسکید

مسنواات بکیش از نذشکته راه یافکت .او بکرا ایننکه

باید از او نرفته و بکه بینوایکان و نیازمنکدان وانکذار

موانع اار خود را از پیش رو بردارد ،به شاه و همچنکین

می شد (اتوادیه .) 17 :4977 ،در زیر به انواع مختلف

امین السلطان ،مبالتی پیشنش می ارد و رشوه می داد تکا

االهبردار پرداخته میشود:

حککاجمومدحسککن اصککفهانی قککرار نرفککت ،تقلکک

چنین جرمی می شکدند .فکرد بکا

د ر انجام هکر نکوع تقلبکی مجکاز باشکد .در ایکن میکان،
بیشترین آسی

متوجه تجار و مردم عکاد بکود .فسکاد

معاملهکردن کاالهای تقلبی

حنومت و طمع افراد سودجو ،مانعی بزرس در برخورد

به طور معمول ،افراد االهبکردار ،بکا قصکد و برنامکه،

جد با این جرم بود .شاهی اه با دریافت پیشنش این

جنس یا مال تقلبی را به نرو مینذاشتند؛ سپس هنگامی

جرم مه را نادیده می نرفت ،چگونکه مکیتوانسکت در

اه می خواستند پول را پس دهند و جنس را بگیرند ،ادعا

برابر اقتصاد و حیات اشورش مسئول باشکد .بنکابراین،

میاردند فروشنده در ااال آنها تقل

ارده است و نکه

وجود چنین جرمی در عهد مدنظر ،بکیش از هکر اسکی

تنها پول را پرداخت نمیاردند ،بلنه ادعا غرامکت هک

متوجه شاه و عمالش بود اه برا منکافع خودشکان ،بکه

میاردند .ایننونه معامالت به ویژه در وانکذار مکال و
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وثیقه ،در قبال دریافت پول برا مدت زمکانی مشکخص،

نرونرفتن اموال همسایهها خود اه بکه پکول نیازمنکد

رو میداد (آلداود 239 :4974 ،و .)231

بودند ،از آنها االهبردار اکرده و مخفیانکه اسکباب را
برداشته و فرار ارده بود (شیخرضایی.)55/4 :4977 ،

ادعای ورشكستگی و خسارت
ناهی افراد با ادعکا ورشنسکتهشکدن ،بکا تقلک

و

گرانفروشی

تزویر ،از پرداخت بدهی و قرضشان سکرباز مکی زدنکد.

نککرانفروشککی از دیگککر جککرائ اقتصککاد اسککت.

نتیجککه چنککین امککر  ،بککینظمککی در معککامالت و امککور

مجازات آن در عهکد موضکوع بررسکی ،چهکل وهشکت

اقتصاد بکود .در دسکتورالعملهکا معکاونالدولکه ،در

ساعت حبس به همراه یک تومان جریمه بود (اتوادیکه،

اارنذار مهام آبربایجان ،درباره مقروتبکودن فکرد

 .)480 :4977این جرم به ویژه در زمان قوطیها ،بسیار

و ادعا او مبنی بر افالس و ورشنستگی نوشکته شکده

شایع میشد .قوطیهایی اه یا به صورت طبیعی یکا بکه

است« :اه در صورتی اه شخصی به ینی از تبعه داخله

صککورت مصککنوعی و در اثککر احتنککار غککالت ،شککنل

یا خارجه مقروت باشد و ادعا افالس و ورشنستگی

می نرفتند و بارزترین آن ،در مسئله نان به وجکود آمکد

اند ،باید روشن نردد اه آیکا ورشنسکتگی او صکوت

اه منجر به اعترات و شورش عمکومی شکد .چنکاناکه

دارد و این افالس ناشی از حوادثی از قبیل آتشسوز ،

اعتمادالسلطنه در خاطرات خود ،به احتنکار غکالت بکه

پایین آمدن قیمت اجناس و ...بکوده اسکت .سکپس بایکد

وسککیله حسککامالسککلطنه و وزیککرش ،میرزاعلککیخککان

آنچه را اه از داراییاش مانده بکه عنکوان غرامکت میکان

(نصیرالسلطنه) ،در زمان حنومتشان در خراسکان اشکاره

طلبناران تقسی اند .اما انر ورشنستگی او به دروف و

میاند .او مینوید اه آنها با احتنار نندم ،بکر نانواهکا

باشد باید روانه زندان نردد و دین مکردم

مالیات بستند ،به این بهانکه اکه پنجکاه هکزار تومکان بکه

ه ک ادا انککد» (افشککار .)41/2 :4950،چنککین ادعاهککایی

حنومت پیشنش دادهاند و بایکد بکه ایکن طریکم ،آن را

معموال میان ایرانیان و اتباع خارجکه اتفکاق مکیافتکاد و

جبران میاردند (اعتمادالسلطنه.)384 :4980 ،

از رو فری

همواره ،به مرافعات و درنیر میان آنها منجر میشکد.

بنابراین ،نبود نظارت دقیم بر اار اسکبه و سکنوت

در نمونها دیگر میبینی اه فرد بکا وانمکوداردن بکه

م موران و ناظران در قبال دریافکت رشکوه و پیشکنش،

ایننه اموالش به سرقت رفتکه اسکت غرامکت مکینیکرد

خود بر این مسئله دامن میزد .چنکاناکه در بکاب نکرخ

(شیخرضایی.)215/2 :4977 ،

اجناس و رشوه نرفتن حنکام و نقکش آنهکا در نرانکی
ارزاق ،تعدیات بسیار صورت می نرفت .هنگامی اکه

خيانت در امانت
چنین تقلبی اغل

متعککدیان مککیخواسککتند نککرخ اجناسککی همچککون نککان و
به علت طمع افراد ،بکرا اسک

نوشت و ...را بشننند ،اهکالی آن صکنف بکه حکاا یکا

سود و منفعت بوده است .ناهی امانتی به فرد وانذار

مباشر رشوه میدادند و آن جنس را نران میفروختند و

میشکد و هنگکام پکس نکرفتن امانکت ،شکخص وجکود

از وزن آن هک اک مککیاردنککد .در والیتککی اککه غلککه و

هرنونه امانتی را اننکار مکی اکرد؛ بکه عنکوان مثکال ،در

حبوبات از دیگر والیکات وارد مکیاکرد ،حنکام چکون

نزارشها نظمیه نمونها را میبینی اه مست جر بکا

مسککل بودنککد و اختیککار نمککرک در دستشککان بککود ،آن
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اجناس را میخریدند و انبار میاردند و بکهتکدریج ،بکه

روز تا یک ما ه حکبس و یکک تکا پکنج تومکان جریمکه

خبیاز و غیرخبیاز به قیمکت نکران مکیفروختنکد (بیکانی،

داشت (اتوادیه.)480 :4977 ،

 .)474/9 :4978احتنککار غلککه در زمککان قوطککی توسک

ویلز اه خود حقهباز ها و ا فروشکیهکا اسکبه

موتنران ،ینی از علل اصلی نرانشدن موادغذایی بکود

ایرانی را در اصفهان مشاهده ارده بکود ،مکینویسکد ...«:در

(ویلز 230 :4915 ،و  .)234البته نرانکی فقک مخکتص

اصفهان بعضی از عالفان نیرنگباز هر نوع از اجناس خکود

نان نبود ،بلنه ااالها دیگر را ه شامل میشد؛ اما در

را بککه روش مخصوصککی وزن مککیاننککد و بککه فککروش

نزارشهایی اه از این دوره موجود اسکت ،مسکئله نکان

مککیرسککانند» (ویلککز .)211 :4915 ،اعتمادالسککلطنه نیککز از

پررنگتر مطرن شکده اسکت؛ چکرا اکه شکورهکا نکان

وجود چنین تقلباتی در سطح جامعه ناراحت بوده و به آن

بهتدریج ،ماهیتی سیاستی به خود مینرفتند و تهدیکد

اشاره ارده است .او در لفافه ،بکه وضکعیت موجکود انتقکاد

جد علیه حنومت شاه به حساب میآمدند.

ارده است .او نمیتوانست صریوا در برابر استبداد شکاه و
فساد ساختار حنومت اعترات اند؛ اما این انتقکاد را در
اثر خود انعناس داده است (اعتمادالسلطنه.)517 :4980 ،

کمفروشی
از دیگر مصادیم مفاسد اقتصاد  ،اک فروشکی اسکت.
قرآن ا فروشی و تقل

در میزانهکا را از موجبکات فسکاد

در جامعه بار میاند و آن را از نناهان ابیره (نساء 23 ،و
94؛ اعراف )5 ،و عملی حرام میداند و توصیه میاند اکه
پیمانه و ترازو به عدالت باشد (انعام 484 ،و .)482
بنککابراین ،عککدالت ینککی از مضککامین مه ک حیککات
اقتصاد یک جامعه است .اک فروشکی در معکامالت،
منجر به نوعی بی اعتماد در میان افراد و بکدتر از آن،
بی اعتماد به حنومت می شکود .ایکن جکرم اکه آثکار
مخربی برا اقتصاد و به تبع آن جامعه به بار میآورد،
در دوره ناصککر نککوعی تقلکک

و االهبککردار در

معکامالت موسکوب مکی شکد .بکه علکت میکزاننبککودن
سنگ هکا ،در ایکن عهکد تقلبکات بسکیار در ارزاق و
ااالهکا صکورت مکی نرفککت( .روزنامکه وقکایعاتفاقیککه،
شککماره21 ،51ب الوجککه .)842 :4215تککالشهککا
سپهساالر با امکک مشکاور اتریشکی اش ،بکرا انجکام
اصالحات در اوزان و مقادیر موفقیتی به دنبال نداشت.
در مجموعه قوانین پلیس ،مجازاتی برا ا فروشی در
نظر نرفته بودند؛ مثال از یک سیر تا پنج سکیر ،از پکنج

ه .تعديات مالياتی
در عهد ناصر  ،اخذ مالیات همواره با خشونت همراه
بود و راه نریز ه از آن وجود نداشت .چه بسکا در اثکر
تعککدیات حنومککت ،بسککیار از پرداخککت مالیککات نککاتوان
میشدند .شاه به م موران خود ،توصیه میاکرد اکه از هکر
نونه تعکد و ظلمکی در حکم مکردم بکه دور باشکند ،امکا
فشارها مالیاتی همواره ینکی از علکل اصکلی عکرای

و

شنایات مردم بود .تضمینی برا بقا حنومکت حنکامی
اه به مناطم اعزام میشدند ،وجود نداشت؛ پکس آنکان تکا
میتوانسکتند مکردم را مکیچاپیدنکد .آنهکا زیکاده از مکردم
مینرفتند و حم دیوان را بکه خزانکه ارسکال مکیاردنکد و
مابقی را برا خود میاندوختند .ناه نیز آن را حیفومیکل
میاردند و مبلتی برا مراز ارسکال نمکیاردنکد ،بکا ایکن
بهانه اه رعیتها مالیات را نپرداخته و یاغی شدهانکد؛ پکس
مجددا از رعیتها مالیات مینرفتند؛ بنابراین ،ممنکن بکود
در این یک سال ،دو یا سه مرتبه مالیات بکر مکردم بیچکاره
تومیل شکود .چنکاناکه در شوشکتر ،مطالبکه مالیکاتهکا
سککنگین و رشککوه و مککداخل ،نارضککایتی اهککالی را در پککی
داشت .فقر منطقه و ویرانشدن خانههکا ،باعکث مهکاجرت
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مردم از آنجا شکد و حکاا منطقکه مالیکاتهکا را بکهطکور

و تهدید ،به منظور همکواراردن اوضکاع و موقعیکت،

مضاعف ،بکر دوش بکاقی سکاانان قکرار داد .هنگکامی اکه

برا ارتناب به جرائ دیگر صورت می نیرد .چنکین

روستایی خالی از سننه میشد و ایکالت فکرار را بکر قکرار

جرمی در دنیا امروز ،بسیار به چش می خکورد .بکه

ترجیح میدادند ،حنومت به مالیاتنکرفتن از شهرنشکینان

عبارت دیگر ،ینکی از ار اکان مهک و اصکلی اخکاب

رو مککیآورد (دیوالفککوا .)759 :4975 ،ینککی از اقککدامات

تهدید است؛ به این معنی اه مجرم معموال با تهدیکد

خودسرانه انت ،رئکیس پلکیس تهکران ،قکراردادن مالیکات

افککراد ،بککه شککیوه هککا نونککانون ،آن هککا را وادار بککه

قفس بلبل بود؛ اسانی اه بلبل داشتند میبایست یک قکران

پرداخت وجه و چیزها دیگر می اند .در حقیقت،

مالیات می دادنکد .در جکایی ،سکبز فروشکی اکه توانکایی

اخاب تنها با تهدید توقم می یابد .در بررسی اسکناد

پرداخت مالیات را نداشت ،آنقدر فلک شد اه جان خکود

و مدارای اه از دوره ناصکر برجکا مانکده اسکت،

را از دسککت داد (اعتمادالسککلطنه 482 ،4980 ،و  .)489در

می توان نمونه هایی از چنین جرمی را مشکاهده اکرد.

دوره ناصر  ،مالیات بر دوش رعایکا بکود .ااثریکت قکاطع

زورنیر معموال به وسیله لوطیان ،اشرار و همچنین

رعایا را دهقانان و مردمان ایالت تشنیل میدادنکد .اقشکار

عوامل اجرایی حنومت صورت مکی نرفکت .ایکن دو

مسل  ،همچون شاهزادنان ،فرماندهان نظامی ،روحانیکان و

نقطه مقابل ه بودند ،ینی فقیر و دیگر غنکی؛ امکا

سایر وابستگان آنها ،از پرداخکت هرنونکه مالیکاتی معکاف

منفعت مالی وجکه مشکترک آن هکا بکود .ینکی بکرا

بودند .در دوره ناصر  ،فرار از از پرداخت مالیکات ،ینکی

نذران زندنی ،بر سر راه مردمان بیچاره در اوچکه و

از جرائ سنگین بود .دریافت مالیکات از ایکالت و قبایکل،

خیابان می ایستاد و از آن ها اخاب می اکرد؛ دیگکر

ناه با نزاع و درنیر تو م بود .نمونههایی از ایکن دسکت،

ه برا ارضا حرص و طمع خود ،با نرفتن وجوه

در روستاها و به ویژه در میان ایکالت و قبایکل ،بسکیار بکه

و مبالتی به عنف ،از افراد زورنیر می ارد .در ایکن

چش می خورد و شاید بتوان نفکت ،ینکی از علکتهکا

دوره ،حنککام و مکک مورانش در والیککات ،بککه اسکک و

درنیر حنومت با آنها معموال بر سر پرداخکت مالیکات

رس ها مختلف ،از رعایا اخاب می اردند (روزنامه

بوده است .بسکیار از آنهکا ،از پرداخکت مالیکات سکرباز

وقایع اتفاقیه ،شماره5 ،418صفر.)305 :4270

می زدنکد و بکا ضکاب ایکل یکا ادخکدا در روسکتا درنیکر

نظککارت ننککردن درسککت حنومککت بککر امککور و

میشدند ،یا آن ضاب را از میان خود اخراج میاردنکد یکا

همچنین ،نبود نظامی اه بتواند قوانین را بکه وضکون

در اثر مقاومت و درنیر با عامل حنومت ،او را بکه قتکل

تعریف و با خاطیکان بکه طکور جکد برخکورد انکد،

می رسکاندند .نفتنکی اسکت اکه تعکدیات مالیکاتی حنکام،

اوضاع مساعد بکرا اسکانی اکه بکه زور از مکردم

ایننونه زدوخورد و رویارویی را اجتنابناپکذیر مکیاکرد

اخاب و زورنیر می اردند ،به وجود مکی آورد .بکا

(سعید سیرجانی 18 :4959 ،و .)11

توجه به دیدناه ها سنت ی و آمیخته با خرافات حاا
بر جامعه عصر ناصر  ،آن دسته از افراد یا اقشکار

ی .اخاذی و زورگيری
اخاب به معنی نرفتن مال یا وسیله ا به عنکف،

اه پایگکاه حمکایتی چنکدانی در جامعکه نداشکتند یکا
همچون اقلیت ها ،به نوو در اانون انزجکار بودنکد،

از اسی است .این جکرم ینکی دیگکر از نمونکه هکا

حنام یا مردم به خود اجازه مکی دادنکد اکه هرنونکه

جرائ اقتصاد است .زورنیر یا توسل به خشونت

رفتار خالف انسانیتی درباره آن ها اعمال انند .ویلکز
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ازجمله سیاحانی است اه در سفرنامه خود ،به نوکوه

نیاز مبرم ناصرالدینشاه به تجکدد  .جامعکه ایکران .در

برخورد با اقلیت هایی ،همچون یهودیان ،مکی پکردازد.

این دوره ،اشور نرفتار نکوعی راکود در زمینکه هکا

او نشان می دهد اه چگونه مسلمانان به یهودیان ظل

مختلف شده بود اه ناشی از عوامل چند  ،ازجملکه
جترافیایی ،قبیله ا بودن بافت جامعه ،سازمان

و تعد می اردند .او یهودیانی را دیکده بکود اکه بکه

موی

علت اخاب سربازان از آن ها و آزار و ابیت زن ها و

اجتماعی فرسوده ،اسکتبداد و فقکدان قکانون ،اقتصکاد

فرزندانشان ،به دادخواهی برآمده بودند .درحکالی اکه

نیمه توسعه یافته ،تجزیه طلبکی والیکات ،نکرایش هکا

سربازان چنین امر را مننکر مکی شکدند و حتکی بکا

سنتی و خرافی مردم ،نفوب بیگانگان در اشکور و بکه

وجود ایننه آن ها را به فلک بستند ،باز ه همچنکان

ویژه رخنه فساد در حنومکت بکود .ایکن عوامکل بکه

جرم خود را به نردن نگرفتند .تکا ایننکه در نهایکت،

اضافه خودسر ها شاه اه به جر ت می توان نفکت

نتوانستند در زیر شننجه تاب آورند و اعتراف اردند

نقش بسیار چشمگیر در ایجاد اغتشاشات مختلکف

(ویلز 432 :4915 ،و .)439

داشککت ،روزبککه روز تضککادها اجتمککاعی ،سیاسککی،

ناه لوطیان و سربازان و دیگر افراد اکه از سکنخ

اقتصاد و ...را تشدید می ارد .این امر نتیجه ا جکز

آن ها بودند ،با شناسایی افکراد متمکول در شکهرها ،بکه

خودمدار

و خودمختار در برخی مناطم و رقابت

خانه ها آن ها می ریختند و با تهدید ،از آن ها اخکاب

و برخورد نروهی در درون این سکاختار فرسکوده و

می اردند .چنان اکه نظکام السکلطنه مکافی در خکاطرات

ازه پاشیده نداشت .پر واضکح اسکت اکه در چنکین

خود ،نمونه ا از این زورنیکر هکا را اکه بکه وسکیله

وضعی ،ناصرالدین شاه و وابسکتگان او بکرا اسک

لوطیان از تجار صورت می نرفت ،به تصویر می اشکد

قدرت و بکه اکارنیر آن ،از ابزارهکا و شکیوه هکا

(نظام السلطنه مکافی 70 :4912 ،و  .)74بکه طکور الکی،

متعکدد همچکون تهدیککد ،تطمیکع ،خدعکه ،نیرنککگ،

بسیار از جرائمی اه امروزه نیز توکت عنکوان جکرم

عوام فریبی ،رشکوه ،تظکاهر ،قهکر و مکددجویی سکود

اقتصکاد مطکرن اسککت ،در دوره ناصکر نیکز توککت

مککی جسککتند .حنومتیککان سیاسککت تفرقککه بینککداز و

عنوان جرم بودند؛ اما نووه برخورد با آن هکا متفکاوت

حنومت ان را سرلوحه اکار قکرار داده بودنکد و در

بوده و تا حد  ،مطیع خواست و اراده حنکام بکود تکا

رسیدن به اهداف خویش ،از این ابزار اارآمکد بهکره

تابعی از قانون باشد (.)Manoukian, 2013: 211-230

می جستند .حنومت ازیک طرف برا تثبیت و ادامکه

نتيجه
آنچه از مطالعه اوضاع اقتصاد زمان قاجکار ،بکه
ویژه عهد ناصر  ،آشنار مکی شکود ،ایکن اسکت اکه
روزبه روز بر دامنه نسترش جرائ اقتصکاد افکزوده
می شد .عوامل موثر در این امر را می توان ایکن نونکه
برشمرد :وضکعیت در حکال تزلکزل حنومکت؛ نبکود
مشروعیتی اه در عهد ناصر به وجکود آمکده بکود؛
اعترات ها و شورشهایی اه حنومت درنیر آن بود؛

سلطه خود ،می اوشید بکین اقشکار و طبقکات جامعکه
نفاق بینکدازد و ازطکرف دیگکر ،بکه علکت نکاالیقی و
بی افایتی سرمداران خود ،با دامن زدن بکه مفاسکد در
زمینه ها مختلف ،بستر الزم را برا هر چکه بیشکتر
موقم شدن جرم فراه می ارد.
با توجه به چنین اوضاع نابسامانی ،مسکلما زمینکه
بروز جرائ اقتصاد فراه بود .نظام طبقاتی موجود
در جامعه ،به نونه ا قوام یافته بود اه بسکتر جکرائ
اقتصاد را برا آن دسته از اقشار اه به اهداف و
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منافع خویش دست نمی یافتند ،فراه می سکاخت .از

اقتصاد به ترتی

طرفی اقشار و طبقات فرودست جامعه ،با توجکه بکه

با 0/9درصد بود.

دزد با  88/3درصد و جعل سند

فشارها بیرونی ناشی از ظل و جکور حنومتیکان و
فشارها درونی اه ریشه در مسائل مختلفی داشکت،
مرتن

جدول شماره .4توزیع فراوانی جرائ اقتصاد در عصر
ناصر

جرم می شدند؛ ازطرف دیگر ،اقشار باالدسکت

برا دستیابی به منافع خود ،زمینه ها ارتناب جکرم

نوع جرم

فراوانی

درصد

را فراه می اردند یا شخصا به آن دست می یازیدند.
فقککدان رهبککرش متشککنل و نبککودن همککاهنگى در
دسککتگاه دولککت ،در اقتصککاد اشککور بککیش از سککایر

دزد

4155

%88/3

راهزنی

457

%7

قسمت ها ت ثیر نذاشت  .اقتصاد آشفته و حاشیه نشینی
آن ،در برابر نظام جهانی و تقابل با اقتصاد بین المللی،
از نتایج این ساختار اهنه و فرسکوده بکود اکه در آن

جی بر

44

%0/1

غارت

471

%1/1

هرنونه تصمیمی ،قائ به منافع اشخاصی بود اکه در
هر امر سود و زیان خود را جستجو می اردند .فقر،
اقتصاد نیمه توسعه یافته و موانع داخلی و خارجی ،آن
ینی از علل مه و اساسی زمینه ساز جرائ اقتصاد
در عهد ناصر بود .مشنالت اقتصاد و بوران ها
م الی نه تنهکا در دوره ناصکر  ،بلنکه در هکر مقطکع

تعدیات مالیاتی

15

%2/8

ارتشاء

92

%4/2

قمار

30

%9/9

242

%7/3
%0/7

تقل

و

تاریخی مسئله ساز بوده است .آنچه اهمیت دارد نقش

االهبردار

حنومککت هککا و توانککایی آن هککا در مککدیریت ایککن

ا فروشی

43

نرانفروشی

41

%0/1

احتنار

42

%0/1

جعل سند

40

%0/9

جعل سنه

42

%0/1

24

%0/7

908

%44/1

بوران هاست .ناصرالدین شکاه نکه تنهکا نتوانسکت بکر
مشنالت اقتصاد فکایم آیکد بلنکه بکا بکه اکارنیر
سیاست ها نادرست ،در ایجاد و تشدید بوران ها نیز
نقش داشت .در چنین وضعی ،دور نبود اه در جامعه
بر دامنه تنش ها و برخوردها افزوده می شد .بنکابراین،
حنومت ناصر نقکش مهمکی در ایجکاد و نسکترش
جرائ اقتصاد ایفا می اکرد .بکه طکور الکی ،جکرائ
اقتصاد در دوره ناصر  ،بکه عللکی اکه آمکد تنکوع
بسیار داشت .با توجه به یافته ها پژوهش ،جکرائ
اقتصاد با 48نمونه ،نروه بند شدند .براین اساس،
مه ترین یا به عبارتی دیگکر ،برجسکته تکرین جکرائ

اخاب
منازعات مالی

بررسی جرائ اقتصاد در دوره ناصر ( 4211تا 4949ق 4517/تا 4531م) 73/

1488

305
187 176
61
10

212
90
32 12 12 21 19 16

11

جیب بری

دزدی

اختالفات مالی

قمار

احتکار

ارتشا

اخاذی

جعل سکه

گران فروشی

کم فروشی

راهزنی

کالهبرداری و تفلب در معامالت

تعدیات مالیاتی

غارت
جعل سند

نمودار شماره  .4جرائ اقتصاد
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