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»در ایران طبقه میانه جامعه از دو عنصر شکل می گیرد، 
سوداگران خرده فروش و خدمتکاران خانگی ... در جامعه 
آسیایی خدمتکاری خانگی جایگاهی چنان بزرگ دارد 
که درباره آن نمی توان هیچ ننوشــت. جای شــگفتی 
نیســت اگر بگویم که از چهل هزار مرد کــه در تهران 
زندگی می کنند سی هزار نفرشان به خدمتکاری خانگی 
مشغولند. چه آنکه تنها اعیان و اشراف نیستند که در خانه 
ده ها خدمتکار دارند، کوچکترین میرزاها نیز دست کم 
هفت- هشت نفر در خدمت خود دارند«.1 توصیف کنت 
ژولین دو روششوار، فرستاده سیاسی و اقتصادی دولت 
فرانســه به ایران در عصر ناصرالدین شاه قاجار در کتاب 
»خاطرات سفر ایران«، توجه ما را به موضوعی می کشاند 
که در آن روزگار، بخشی از شیوه جاری زندگی ایرانیان 
را دربرمی گرفته اما همچون بسیاری جنبه های غریب 
زندگی در این ســرزمین کهن برای اروپاییان، شگفتی 
آنان را برمی انگیخته اســت. فراوانی نوکر و مســتخدم 
در خانه هــای ایرانی، پدیــده ای به شــمار می آید که 
جهانگردان و شرق شناســان میهمان ایران در سده 13 
هجری را برآن داشته اســت با توجه ویژه به این پدیده، 
موشکافانه به جنبه های گوناگون آن بپردازند؛2 از همین 
دریچه می توان از الیه های گوناگون یک رفتار »عادی« و 
»مرسوم« مردمان ایران در سده های اخیر آگاهی یافت، 
که به دلیل »عادی« بــودن، در همان زمان و نیز پس از 

آن چندان مورد توجه و تحلیل خود ایرانیان نبوده است.
یک خانه ایرانی، پر از خدم و حشم

وجود نوکرها و مستخدمان فراوان در خانه های مناطق 
گوناگون در بسیاری از سفرنامه ها بارها روایت و تکرار شده 
است.3 آبراهام جکسن، جهانگرد امریکایی که در اواخر 
دوره قاجار به ایران آمد، در بخشی از سفرنامه اش، »ایران 
در گذشــته و حال«، هنگام روایت مسافرت به خمین 
می نویسد »در آنجا مرا به خانه بزرگ محل بردند. حیاط 
خانه او پر از نوکر و مستخدم بود«.4 او سپس فرسنگ ها 
دورتر، هنگام ورود به خانه کالنتر در یزد، باز چنین روایت 
می کند »چند نوکر به ســؤاالت مستخدم من که ورود 
یک "فرنگــی" را اطالع می داد جواب دادنــد«.5 ادوارد 
یاکوب پوالک، پزشک آلمانی دربار ناصرالدین شاه قاجار 
که بخشی مهم از ســفرنامه اش »ایران و ایرانیان« را به 
توصیف نوکرها و مستخدمان خانه های ایرانی اختصاص 
داده است، نیز در آغاز درباره تعداد زیاد نوکرها اشاره هایی 
گوناگون دارد »زنان بسیار ثروتمند با اسب و در معیت 
خدمه متعدد به دید و بازدید می روند؛ پشــت سر آنها 
"گیس سفید"شان سوار بر اسب است و خواجه یا یکی 
دیگر از نوکران عنان اسب را بدست دارد«.6 او همچنین 
در بخش توصیف رفتار نوکران ایرانی، آنجا که بر تنبلی 
و سستی شان در انجام دادن کارهای خانه تاکید می کند، 
دلیل را چنین برمی شمرد »به علت زیادی تعداد نوکرها 
به هریک کار زیادی نمی رســد و به همین دلیل آنها از 

اجرای همین کار کم هم شانه خالی می کنند«.7 
جهانگردان و شرق شناســان، دلیل هایی را برای این 
حضور پررنگ یاد کرده اند که برداشــت آن ها را از شیوه 
زندگی در این بخش بیانگر است. به اعتقاد آنان داشتن 
خدم و حشم بسیار، از لوازم زندگی در آن روزگار به شمار 
می آمده است.8 همچنین در نوشــته های سفرنامه ای 
روایت هایی به چشم می خورد که میان ثروتمند شدن 
یک فرد، با گرفتن نوکر و مستخدم بسیار، پیوند داده اند. 
پوالک در این زمینه بیش از دیگران توجه نشــان داده 
است. این پزشک آلمانی یکی از »لوازم بزرگی« را در دوره 
قاجار، آن می داند که »خدم و حشمی از رنگهای گوناگون 
داشته باشند«؛ نیز تاکید می کند »از جمله وسایل شکوه 
و جالل شرقی که ایرانیان به آن تشخص می گویند غیر 
از اسب، چادر، قالی، لباس و وســایل زینتی باید گروه 
نوکران و غالمان، اعم از زن و مرد، پادوها و خواجه ها را نیز 
محسوب داشت. تعداد آنها در خانه ثروتمندان از تصوری 
که ما در اروپا از خدمه داریم ســخت فراتر می رود«.9 به 
اعتقاد وی »هرچه تعداد نوکران بیشتر باشد تشخص و 
مقام ارباب آنها هم بیشتر اســت«، از همین رو است که 

چنین پیامدی را برای آن اندیشــه به تصویر می کشد 
»یکــی از خصوصیات ایرانیها این اســت که به محض 
آنکه به مقامی، قدرتی و ثروتی برســند منزل جدیدی 
ترتیب می دهنــد و آن را بدون انــدازه معقول بی هیچ 
هدف و مقصودی توسعه می بخشند؛ ایرانی از ساختن و 
توسعه دادن لذت می برد. دورتادور خانه او را افراد قوم و 
قبیله و بســتگان و اعضای طایفه، و از آنها فراتر، نوکران 
و مراجعان وی گرفته اند بطوری که پس از مدتی کوتاه 
آن مجموعه به محله ای از شهر مبدل می شود«.10 دیگر 
علت حضور نوکران و مســتخدمان فراوان را در خانه ها، 
می توان به عالقه بسیار ایرانیان به فرزندآوری پیوند داد. 
وجود فرزندان زیاد در یک خانه و نیز تمایل به سالی یک 
بار زایمان در زنان برخی خانواده ها که از ثروت برخوردار 
بودند، آنان را برمی انگیخت یک یا چند دایه برای فرزندان 
خود بگیرند. پوالک، وجود دایه ها را عاملی انگیزشی در 
بارداری و زایمان پیوسته زنان ایرانی خانواده های ثروتمند 
می داند »زنانی که بــرای بچه های خود دایه می گیرند، 
بسرعت و پشت سر هم بار برمی دارند و تقریبا سالی یک 
شکم می زایند در حالی که نزد طبقات فرودستتر که باید 
بچه تا سه سال از شیر مادر تغذیه شود، بارداری و زایمان 
با تأنی بیشتری صورت می گیرد«. وی از تمایل مردم به 
برگزیدن دایه ها از میان »زنان عشایری مملکت« پرده 
برمی دارد. 11 بررسی سفرنامه ها و گزارش های جهانگردان 
و شرق شناسان سپس ما را به سوی دسته بندی نوکران و 
مستخدمان رهنمون می شــود. از دایه ها که بگذریم، با 
این دسته بندی روبه رو می شویم؛ پیشخدمت، پیشکار، 
فراش، غالم، آشپز، قهوه چی، میرآخور، غالم بچه، قاپچی، 

قراول، قلیان دار، فانوس دار و خواجه.12 
یک نظام ویژه حمایتی از نوکران و 

خانواده هایشان
شــگفتی آمیخته با افســوس، گاه نیز بیان بیزاری 
از چنین شــیوه زندگی، نخســتین واکنشی است که 
اروپاییان از وجود این تعداد نوکر و مستخدم در خانه ها 
در گزارش ها و نوشته هایشان، البته در دوره پیش از عادت 
به »شیوه زندگی ایرانی« نشان داده اند. ادوارد پوالک از 
اروپاییان ساکن ایران سخن می راند که »از این نوکرها 
در ســتوه اند« زیرا »دائم دوروبر آدم گشتن و تجسس 
کردن، هم کیسه بودن، عدم امکان یک قدم برداشتن در 
خانه- حتی به هنگام رفتن به اتاق شخصی- بدون اینکه 
نوکری به دنبال آدم باشد، یا در خیابان حرکت کردن و 
علی الدوام چند نفر را پیشاپیش خود داشتن همه و همه 
مزاحمتهائی است که فقط پس از توقف طوالنی در ایران 
می تــوان بدانها عادت کرد«.13 این پزشــک عالقه مند 
به توصیف اجــزای گوناگون فرهنــگ ایرانی، حتی از 
اعتراض هایی اولیه در برابر چنین پدیده ای یاد می کند 
که پس از گذر زمان و آشــنایی بیش تر با آن، به گونه ای 
اطمینان درباره زیان آور بودن آن شیوه می انجامد »اوایل 
امر همه مانند من اعتراض می کنند؛ اما بزودی مطمئن 
می شــوند که ضرر این کار بیش از سود آن است. اضافه 
بر همه اینها باید مخارج کالن نوکرداری را بحساب آورد. 
یک نفر نوکر در ماه 2/5 تومان مزد می گیرد و با انعامها و 
دله دزدیها این رقم به چهار تومان بالغ می شود؛ و چون 
کمتر از چهار نوکر نمی توان داشت لذا در هر سال مبلغی 
معادل دویست تومان از کف آدمی می رود، و در عوض آن 

هیچ عاید نمی شود مگر اوقات تلخی و ناراحتی«.14 
شــگفتی اروپاییان مقیم ایران امــا رویه ای دیگر نیز 
دارد؛ لیدی مری شیل، همســر وزیرمختار انگلستان 
در ایران عصر ناصرالدین شاه قاجار، در کتاب خاطرات 
»لیدی شیل« از این مساله هنگامی رخ می نمایاند که 
در پی استخدام پرستار در منزل برمی آید »هنوز مدتی 
از اعالم این خواسته من نگذشته بود که با تعجب فراوان 
مواجه به مراجعه عده ای زن مسلمان شدم که همه آنها 
داوطلب انجام این وظیفه بودند. ... من بیشتر از این جهت 
حیرت می کــردم که بعضی از آنها اصــوال زنان فقیری 
نبودند تا احتیاجی به کار کردن داشته باشند«.15 پاسخ 
به ابهام اخیر بانوی انگلیسی، ما را به بخشی دیگر از قلمرو 

ناگشوده حضور نوکران و مستخدمان در خانه های ایرانی 
می برد؛ پیوند میان ارباب و نوکر، صاحب خانه و مستخدم، 
که ما را با گوشــه ای دیگر از این پدیده روبه رو می کند؛ 
شــیوه رفتار با نوکران و مستخدمان. آنچه در این میانه 
از جست وجو در سفرنامه ها به دســت می آید، روایتی 
جالب است؛ جهانگردان و شرق شناسان در گزارش ها و 
نوشته هایشان از وجود یک نظام حمایتی و رابطه مبتنی 

بر عالقه و پشتیبانی میان دو سوی این پیوند به دست 
می دهند. اینجا اســت که لیدی شیل، خود به شگفتی 
اولیه اش دربــاره مراجعه زنان بی نیاز برای اشــتغال به 
پرســتاری در منزل وی پاسخ می دهد »بخوبی متوجه 
بودم که علت عمده مراجعه آنها، همانا استفاده از حمایت 
و امنیتی بود که می توانستند با اشتغال به کار در نزد ما 
از آن برخوردار شوند«.16 حمایتی که بانوی وزیرمختار 

انگستان در ایران اشاره می کند، شاید در نگاه نخست، به 
جایگاه حقوقی و پشتوانه سیاسی آن ارباب ویژه، همسر 
وزیرمختار انگستان، متکی باشد، اما روایت های بعدی او 
و دیگر جهانگردان نشان می دهد، برخالف پندار نخست، 
دقیقا به ساختار پیوند ارباب و نوکری در ایران بازمی گردد. 
لیدی شیل در جایی دیگر از سفرنامه، هنگامی که از رفتار 
خوب و شایسته مردم ایران دوره قاجار نسبت به بردگان 

سخن می راند، البته موضوع بردگان از این بحث بیرون 
است، آن را سربسته و معنادار به برخوردشان با نوکران 
و مستخدمان تشــبیه می کند »مردم ایران نسبت به 
بردگان، شبیه سایر نوکران و خدمه منزل رفتار می کنند 
و اگر این برده از نوع حبشی و یا "نوبی"باشد، رفتار اهل 
منزل با آنها بمراتب بهتر خواهد بــود«.17 ادوارد پوالک 
اینجا نیز با توصیفی موشکافانه روایت های کوتاه مورد 
اشاره دیگر سفرنامه نویسان را بسط می دهد. آغاز سخن 
او در این باره، پیوند عاطفی میان کودک و دایه است که 
با گونه ای رفتار حمایتی در زندگی هر دو تداوم می یابد 
»بچه ای که دایه داشــته باشد، حتی تا سنین بلوغ به او 
که از سینه اش شــیر خورده است احساس دلبستگی 
مطلوبی دارد و وی را در ایام پیــری در خانه خود جای 
می دهــد و به او به دیــده مادر دوم خــود می نگرد«.18 
پزشک آلمانی دربار قاجار سپس به رفتارهای ارباب در 
زمان ها و موقعیت های گوناگون می پردازد که از کلیت 
آن ها می توان رفتار حمایت گرایانه ارباب و خانواده وی 
را نسبت به نوکران و مســتخدمان دریافت »کسی که 
متمکن باشد پیراهن خود را نمی شوید، بلکه به محض 
اینکه پیراهنی را یک بار پوشید آن را به نوکر خود می دهد 
و بــاز پیراهن نو دیگری می خرد ... نوکر ... هشــت تا ده 
تومان "مواجب" می گیرد، غذایش مجانی است و قدری 
هم گندم و برنج به عنوان "جیره" به خانواده او می دهند؛ 
زیرا تقریبا همه آنها متأهلند یا به محض اینکه کار خوبی 
پیدا کنند زن می گیرند. سالی یک بار هم عالوه بر آنچه 
گفته شد یک دســت لباس نو دریافت می کنند«.19 او 
ارباب های ایرانی را حتی در روزگار سختی و تنگ دستی، 
به رعایت حقوق نوکران پای بند می داند »بعضی از خانها 
که دچار تنگدستی می شوند آخرین درهم و دینار خود 
را جمع می کنند تا با آن مخارج زیردستانشان را تأمین 
کنند«.20 ژولین دو روششوار، فرستاده فرانسوی، نیز با 
وجود انتقادهایی که به نظام ویژه ارباب و نوکری در میان 
ایرانیــان دارد، باز نمی تواند خود را از اشــاره به امکانات 
حمایتی برای نوکران دور بدارد »به این خدمتکاران اگر 
مزد کارشان نمی دهند اما خوراکشان می دهند. اما چنین 
است که هر روز مقدار ثابتی برنج و گوشت در خانه ارباب 
پخته می شود، و از هر وعده غذا آنچه در سفره باقی ماند 
به خدمتکاران وامی نهند. ... برخی دیگر که به سفره خانه 
دسترسی دارند هم شکم سیر می کنند و هم جیب های 
فراخ خود را می انبارند تا به خانواده خود غذا برسانند«.21 
این نگاه انسانی به نوکران و مستخدمان را حتی در زمانی 
می توان به تماشا نشست که به روایت پوالک، تقصیر یا 
سهوی از وی ســرزده و ارباب یا صاحب خانه را به تنبیه 
وی واداشته باشد »چه هرگاه مچش را بگیرند مجازات 
سختی در انتظارش نیســت، زیرا وی را باالخره خودی 
و از اعضای خانواده محســوب می دارند. حال اگر گناه 
بزرگی مرتکب شده باشــد باز توقع ندارد که کسی به او 
ناسزا بگوید«.22 تاکید بر این که نوکر »باالخره خودی و 
از اعضای خانواده« به شمار می آید، می تواند تاییدکننده 
وجود نگاه حمایتی در نظام اربابی و نوکری باشــد که 
سوای نگاه کارکردگرایانه هر دو موقعیت به یکدیگر، بر 
وجود نگاه انسانی در این مناســبات اشاره دارد. پوالک 
باز آنجا که بر آزادی تصمیم گیری نوکران درباره ماندن 
نزد ارباب یا ترک وی تاکید می کنــد، این پیوند ویژه را 
بازمی نمایاند »چون روی هم رفته با آنها رفتاری مؤدبانه 
و انســانی می شــود معموال فقط در اوضــاع و احوالی 
استثنائی ممکن است ارباب خود را تغییر دهند. اغلب 
نوکرها طی نسلها در خانواده ای معین می مانند«.23 این 
ساختار حمایتی، نه تنها نوکر، که، اعضای خانواده وی را 
دربرمی گیرد. نوکران درکنار دریافت مزد به ازای خدمت 
شبانه روزی، امکاناتی چون غذا، بخشی از عمارت اربابی 
به عنوان منزل به ویژه به همراه خانواده در صورت تاهل 
دریافت می دارند. بررسی وضعیت این ساختار حمایتی 
نشان می دهد این امکانات نه صرفا از روی محبت ارباب 
به نوکر واگذار می شــود، که در واقع بخشی از واقعیت 
موجود آن نظــام را بیانگر اســت، از آن رو که نوکران و 

جهانگردان و شرق شناسان چه تصویری از نظام ارباب- نوکری در ایران به دست داده اند

دایه ها، لَله ها، نوکرها
|  روزبه رهنما |   روزنامهنگار|
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