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 مقاله علمی 

 شیوه مجازات در دوره قاجارمحاکم قضایی و 

 2، طوبی زمانی1محمد احمدآبادی 
 (28/03/1401، تاریخ تأیید: 06/08/1400)تاریخ دریافت: 

 چکیده
هایایبرایجامعهقضایینداشتند.زیرامؤلفههایایراندرتاریخمیانه،قوانینثابتویکپارچهحکومت

رخدادهایتاریخیمتغیربودهاست.نظامقاجارباقضاییحکمرانیدرطولزمانباتوجهبهحوادثو
هاینامشخصهایعرفیوشرعیومجازاتتوجهبهشیوهحکمرانیسنتیخودبربستریازمحکمه

مجازات وداوریشکلگرفتهبود. براساسامیالها ازرویقانونمکتوبوفراگیربلکه هاییکهنه
هانیزمانندمحاکماتشخصیگردید.اینمجازاتلیاجراییمیسلطان،شاهزاده،حاکموروحانیونمح

شیوه از استفاده با و عالم اساسخواستقبله میبر انجام روشهایغیرانسانی اینپژوهشبا شد.
منابعکتابخانه-توصیفی آرشیویو اسناد بر تکیه با اساسیافتهتحلیلیو بر است. شده هایایانجام

آنان،پژوهشخودکامگیسال مطلهه استبداد و روحانیون برخیاز قاجاریو حکام شاهزادگان، طین،
ازمجازات استفاده هایغیرانسانیبرایجلوگیریازتکرارجرموعبرتفهداننظامقانونمندقضایی،

هایگوناگوندرجهتاغراضشخصی،ماهیتنظامقضاییدورهقاجارراتشکیلسایرین،ومجازات
بمی تالشداد. وجود صدارتا دوره از که قانونی و قضایی ساختار اصالح مسیر در گوناگون های

امیرکبیردرعهدناصرالدینشاهآغازشدوباانهالبمشروطهپیوندیافت،تداوموضعموجودتاپایان
دورهقاجاربافرازوفرودهاییهمراهبود.

 مجازات،محاکمقضایی،قاجار،اصالحاتها: کلیدواژه
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 مقدمه
هایدرجوامعبشریازدورانباستانگرفتهتادورانمدرنوکنونی،مجازاتوشکنجهباشیوه

هابااشکالمختلفشکنجه،متهمانیامجرمانرامجازاتمختلفوجودداشتهاستودولت
شکنیو...،توهین،هجوم،تجاوز،قانون1988اعالمیهعدالتجنایی13کنند.براساسمادهمی
سطیکموظفخدماتعامه)یاکسیکهاجازهورضایتیاموافهتاینمهاماتراداشتهتو

شودباشد(کهبهصورتعمدیباشدوصدمهفیزیکییاروانیراسببشود،شکنجهنامیدهمی
توانموردکسرانمیالمللحهوقبشرهیچمیثاقبین7(.امروزهطبقماده1383:500)کراولی،
بهویژهقراردادننجهیامجازاتآزاروشک یارفتارهایظالمانهیاخالفانسانیقرارداد. ها

هایپزشکییاعلمیبدونرضایتآزادانهاوممنوعاست.درمادهیکشخصتحتآزمایش
مجمععمومیسازمانمللمتحدنیزبیانشده1948دسامبر10(اعالمیهحهوقبشر،مصوب5)

 ن»است: غیرانسانییامیهیچکسرا و روشوحشیانه عهوبتبا مورد یا کرد توانشکنجه
آمیزقرارداداهانت .»( دسامبر16المللیحهوقمدنیوسیاسیمصوب(میثاقبین10درماده
1966 است: بیانشده اینموضوع درباره محروم»هم آزادیخود از افرادیکه کلیه درباره
وبراساسبندیکماده«حترامبهحیثیتذاتییکانسانرفتارگردداند،بایدباانسانیتواشده

شود17) واقع تعرضغیرقانونی مورد نباید او حیثیت و شرافت همچنین مذکور، میثاق )
 1387)گلدوزیان، بی78: نیز قاجار دوران معاصر اروپای در اگرچه وجود(. و عدالتی

شاننداشت،آبراهامیاندربررسیتطبیهیبهشرقیهایغیرانسانیدستکمیازهمتایانشکنجه
هایبسیاریداشتند.هردوبانتایججالبتوجهیرسید.نظامقضاییسنتیایرانواروپاشباهت

هایکیفریواعترافاتعلنیداشتند.هردومجازاتردشواهدفرعی،اتکایبسیاریبرشکنجه
پیشگیریوتحتتأثیرقرا دورنمایعمده نسبتبهقدرتپادشاهانپرابهترا دادنعموم ر

دانستندوبهندرتزندانیانرابرایمدتیدانستند.هردومجازاتوتنبیهرابیشتربدنیمیمی
چالوزندانداشتند،ولیفاقدبازداشتگاهوندامتگاهبودند.هاسیاهکشیدند.آنطوالنیبهبندمی

توانستندتربوده،دلیلآنبهوضوحاینبودکهاروپاییانمیومهایبدنیدرایرانمرساگرتنبیه
هایدرازکهبردگاندردریاهابهحرکتهایدریایی)کشتیخالفکارانرابهمستعمراتوگالی

بهرهبود)آبراهامیان،مرزیبیآوردند(تبعیدکنند،اماایرانازچنینامکاناتتجملیبروندرمی
1382:52.)
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هایایراناسالمی،دینوشرعاستکهازعواملمؤثربرشیوهدادرسینزدحکومتیکی
شدوریاستآنبیشتربرعهدهعلمایاسالمیبود.هایشرعمیباعثرویکارآمدندادگاه
هایمختلفباآدابورسوممتفاوتدرامرقضاوتومجازاتالبتهرویکارآمدنحکومت

دستیابیبهیکقانونثابتمسئلهاتخاصومستهیمخودراداشت.اینمجرمان،هرکدامتأثیر
ایکهاکثراًهایقبیلهکرد.بهویژهبارویکارآمدندولتوپایداررادرجامعهایراندشوارمی

شانبههایاصلیخاستگاهشرقیداشتندوآدابورسومبدویبامشخصهشمنیستیازویژگی
شد.ترمیبامفاهیماسالمیمغایربودند،وضعیتنظامقضاییجامعهآشفتهرفتوگاهشمارمی

اینرویکردبارویکارآمدنسلجوقیانشروعشدوباهجوممغوالنشدتبیشترییافتکه
هایجدیدیدرایرانشدکهگاهتاکنوندرایرانباقیماندهاست.بهتدریجباعثایجادسنت

مغوالن از بعد قراربنابراین قضاوت امر در اصلی مبانی از یکی عنوان به چنگیزی یاسای
هاشاهقرارداشت.ماازشودکهدررأسایندادگاههایعرفمیگیردوپایهواساسدادگاهمی

هاهستیم.سنتمغولییکیازهایسنگینیدرمحکمهایندورانبهبعدشاهدصدورمجازات
محسوبمیهایایرمهمترینویژگیحکومت قاجار اواخر اسالمیتا محاکمقضاییان شود.

 سال از که قاجار 1794حکومت سلف1925تا حکام مانند راند، فرمان ایران بر میالدی
هایسختوخشنرابهعنواناولینمجازاتبرایگناهکارانومجرمانخویش،انواعشکنجه

مجاز هدفتحلیلشیوه اینپژوهشبا دورهانتخابکردند. ماهیتمحاکمقضاییدر اتو
قاجارانجامشدهاست.بااینتوضیحکهدرخصوصشیوهمجازاتوماهیتمحاکمقضاییدر

هایمنتشرشدهودورهقاجارهنوزپژوهشمستهلیانجامنشدهوفهطدرمیاناسنادوکتاب
سفرنامه خاطرهمنابعدستدوم، اسناد و نکاتها ایندوره طرح،نویساندر است. یبیانشده

هایمجازاتواهدافبررسیونهداینپژوهشباشیوهتحلیلیبراساسنگرشبهانواعشیوه
شود.آنوبررسیروندوماهیتمحاکمقضاییدردورهقاجارانجاممی

 ماهیت محاکم قضایی

 محاکم شرع
نظامقضاییبهدوشاخهمحاکمشرعیومحاکمعرفی قاجار، حوزهتهسیممیدردوره شد.

اجتماعیومذهبیهراقتداروظایفوصالحیت تبعیتازشرایطسیاسی، با هایقضاییآنها
توانبدینشرحایاندکیمتغیربود.بههرحالازمنظرحهوقیحوزهصالحیتآنهارامیدوره
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می اطالق نیز محضر آن به که شرعی محکمه در کرد: عدهتفکیک مجتهشد، از دانای
الشرایطبودندکهعالوهبرتبحردرفروعفههیواشتهاربهعدالتازمهبولیتعمومینیزجامع

برخورداربودندوبهدعاویمدنییادعاویراجعبهاصلازدواجوطالقونسبوبعضی
کردندودرموردجرائم)امورجنحهوجزاییازقبیلضربوجرح(رسیدگیواحهاقحقمی

کردندوبهموضوعاتیکهاینکدرمحدودهجزاییمیزانومهداردیهوآرشراتعیینمیامور
قانونامورحسبیقراردارند،ازقبیلوارثمنحصرمتوفیوتحریرترکهاووتنفیذوصایاو

پرداختند.گرچهاینحاکمنصبقیمبرمحجورانوحکمموتفرضیغایبمفهوداالثرنیزمی
من و)قاضی( داروغگان را او سوی از شده صادر احکام ولی نبود، دولت طرف از صوب

میدیوان بیگیوفراشاندولتیاجرا 1392کردند)زندیه، کهمحاکمشرعاغلب88: ازآنجا .)
آراءشانبهدستتوانستندتصمیمنمی بگذارند،قدرتچندانینداشتند،زیرا بهاجرا هایشانرا

اجر کدخدا یا میداروغه معلقگرداندا ایندوممکنبودهرحکمیرا به شدودادنرشوه
 1356)اُلگار، نفوذ20: حوزه از محاکمشرع اما بود، علما با ریاستمحاکمشرع اینکه با .)

شاهانقاجارواقتدارسیاسیآنانبهدورنبود.شاهبرایاعمالنفوذخوددرمحاکمشرعدرهر
گزیدکهبرقضاتآنشهراشرافداشت.ازمیانمهاماتاالسالمبرمیخشهرفردیرابهنامشی

و اگراحکامصادرشده معدودیازمجتهداناستهاللقضاییداشتند. محاکمشرعفهطتعداد
می قدرتسؤالایجاد استمرار سلطنتو نهاد سلطان اقتدار برابر عملآناندر بانحوه کرد،

میتمواجهمیواکنشتندوسختیازسویحاک 1385شدند)طیبی، یکقاضیشرع247: .)
کرد.قضاتمحاکمشرعدربسیاریمواردبرایاالسالمانجاموظیفهمیهمبودکهزیرنظرشیخ

(.در1366:135کردندکهدانشبیشتریداشتند)فلور،قضاوتبهعلمایامجتهدانیمراجعهمی
برشهرهایکوچکفهطیکقاضیودردهاتب شغلقضاوترا زرگیکروحانیمحلی،

اعتراضمی ایناحکام ندرتبه به که دولتبود با شرع اجرایاحکام داشت. کردند.عهده
بابتمی این از دستمزدی بود، احکام اجرای مأمور که محل حقحاکم به االجراگرفتکه

(.1368:349معروفبود)ورهرام،
اشبرشریعتگرفتکهپایهشرعازاینجاسرچشمهمیدردورهقاجارقوتمعنویمحضر

اقتداردیوانخانهازآنناشیمی شدکهنمایندهبنانهادهشدهبودوقاضیان،عالماندینبودند.
قدرتحکومتبودوبهعالوهاختیاراجرایاحکامصادرهازمحاضرشرعرابرعهدهداشت.

قضاییم یکرویه نبود که نماند محکمهناگفته فهدان و عواملنظم دیگر محاکم از ایبرتر
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دیگریبودندکهامرقضاوترابهطوراعموکاراحهاقحقرابهطوراخصآشفتهومختل
قانونبهایبیهاسببشدهبودکهایرانازنظربینندگانخارجیجامعهکردوهمهآنکاستیمی

(.1353:307شمارآید)آدمیت،
کیفرها میرأی صادر را آنها مرجعی چه یا مهام چه اینکه به متفاوتیبسته احکام کرد،

کردندداشت:اگرمدعیانشرعودین)محکمهشرع(مسئولرسیدگیبهجرائمبودند،سعیمی
اغلبآنانتظاهرمی البته کنند. اجرا فههیرا آرایشرعیو و قطعدستاحکام کردندمثالً

بود.درشود،مگردرمواردیکهمالمسروقهبسیارمهمکمتراجرامیسارقبهحکمآیهقرآن
سپردندتاهرنوعموردقتلپسازاقامهشهودوبینهواثباتجرم،قاتلرابهوارثمهتولمی

(.1368:243خواهندبااورفتارکنند)راوندی،کهمی
مراجعهتوانستندبینطرفیندعویدقضاتشرعفهطدرمواردیمی اوریکنندکهمورد

رسیدند،قاضیباآنانقرارگیرند.هرگاهطرفیندعویدرموردیکقاضیشرعبهتوافقنمی
دادندکهبهحکمقاضیشد.آنگاهطرفیندعویالتزاممیقرعهیاتوسطحاکممحلانتخابمی

طرفدعویمخالفمزبوراحترامبگذارند.پسازصدورحکمتوسطقاضیاگریکییاهردو
لیکنتهاعدوجودنداشت.چوندعوی بودندتأثیرینداشتوحکم،معتبرواجراشدنیبود.

می تصمیمهمیشه دعوی طرف دو هر یا یکی اگر شود. مطرح دیگر قاضی نزد توانست
گرفتدعویرانزدیکمجتهدواالمهاممطرحکند،حکماینمجتهدهرحکمدیگرراکانمی

کرد.بااینکهقرارنبودقاضیشرعدستمزدیبرایقضاوتدریافتکند،ولیهدایاویلمیکنم
میارمغان داده بهعالوههایزیادیبهآنها اثرگذارباشد. درصدورحکمبهنفعدهنده شدتا
مینشینحاشیه چهدر هر شاگردان نظیر محکمه اخاذیهای طرفدعوی دو هر از توانستند

زدندوازاینجهتقضاتشرعابرایبهدستآوردنپولبههرکاریدستمیکردند.آنهمی
(.1،1366:138فروشیشهرتیافتند)فلور،جپرستیوعهیدهوحواشیآنبهپول

 محاکم عرف
شد.محاکمدیگردرکنارمحاکمشرع،محاکمعرفیبودکهبهآنمجلسیادیواننیزگفتهمی

درایراناجرایقوانینعرفیبهشاهاختصاص دیوالفوادربارهاینموضوعنوشتهاست:اصوالً
دارانوکدخدایانهماختیاردادهاستکهمانندرؤسایدارد،ولیاوبهنوابوحکاموتحصیل

اجازهچوبزدنوگرفتنجریمه پلیسبهعرایضمردمرسیدگیواحهاقحقکنند.کدخدا



 

 

 

 



 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

18 

تحت مهصررا وجنایتمهمباشد، فرستدکهالحفظنزدحاکمایالتمیهمداردواگرخطا
توانندحکمقتلمهصریرابدهندوبایدازاقتداراومانندخودشمحدودنیست.حکامهمنمی

(.1376:155یرند)شاهاجازهبگ
)دیوانتشکیلمحاکمعرفیوتعدادشعبه خانه(ورئیسکلآنهایامجالسآنکهآنرا

)دیوان صدر را میمحاکم )صدر( مجلسرا یا شعبه رئیسهر و دولتوخانه( با نامیدند،
هرحاکماندولتیبود.اینمحاکمعرفیبهدعاویعمدهکیفریودعاویمردمبردولتوبر

دادندوچونکردندوحکممیکردند،رسیدگیمیدعویمدنیکهطرفیندعوابهآنمراجعهمی
بیگی داروغهدیوان و سرعتاجراها به صادرشده احکام داشت، اختیار در را فراشخانه و ها

(.1392:20شدند)زندیه،می
لحا به عدلیه وزارت تشکیل و شاه ناصرالدین عصر تا محکمه واین ظاهری شکل ظ

تداعیمی عصرصفویرا همانشیوه محکمهعرفدرعصرصفویصالحیتوظایف، کرد.
داشتبههمهمواردجرموجنایترسیدگیکند،بهویژهاحداثاربعهکهچهارجرمعمدهبود:
مساعدتصدورعظامبهآن کورکردنچشموشکستندندانکهبا ازالهبکارت، یعنیقتل،

خت.عالوهبراین،بههمهتخلفاتازجملهاقدامعلیهامنیتعمومی،مرافعاتمالیوپردامی
ججرائممیهمانانخارجیرسیدگیمی داشت)فلور، نظر زیر هم ایالتیرا محاکم و ،1کرد

1366:32.) 

توانچنینبیانکرد:دریکتوصیفعمومیحیطهوظایفمحکمهعرفعصرقاجاررامی
دعاوی-1 شرع( مهاماتمحاکم اتفاق و-2ملکی)به تجاوز شرارت، راهزنی، سرقت،

 عمومیشراب-3تعدی مراکز در ناامنی ایجاد نتیجه در و قماربازی بدمستی، خواری،
بیت-4 و عمومی اختالساموال نهاد-5المال حکومت، اکاذیبعلیه نشر و عصیان قیام،

 وحکام شاه قتلآدم-6سلطنت، تخلفاتمربوطبهخریدو-8ضربوجرح-7کشیو
(.1385:272فروشومعامالت)طیبی،

می محکمهعرفصادر از نوعحکومتدرحکمیکه اجتماعیو برحسباوضاع شد،
کرد.جریمهکردن،تازیانهزدن،چوبزدندرخطاهایجزئیوحتیممالکمختلففرقمی

کیف درباره فکرچشمدرآوردنمتداولبود. به دربار یا لشکر در کسانیکه جمله یاغیاناز ر
مجازاتنمی سختی به که صورتی در بودند، طغیان و چوبتازیانهتوطئه به را آنها شدند

گرداندندکردند،دوراردویشاهیمیپوشاندند،سرخابوسفیدابمیبستند،لباسزنانهمیمی
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مجازاتجرائموبعدهمکورمی اما قطعانگشتاندستوبریدنگوشوکمکردند. اهمیت،
معمول )راوندی، بود فلککردن و تازیانه 1368ترینآنها دادگاه243: هایعرفیخودشان(.

هااکثرجرائمعمدهمانندارتداد،ظاهراًتوسطقوانینشرع)شریعت(پابرجابودند.افزونبراین
ولت)قوانینعرفی(وامت)قوانینشرعی(توانستتعرضعلیهدآشوبگریوحتیراهزنیمی

جرائمجدی همه از شود. فیقلمداد مفسد فتنهتر اخالقیو فساد معنایپراکندن به االرض،
(.بدونشکمجازاتاینجرم،مرگبود.1382:46سیاسیبررویکرهزمینبود)آبراهامیان،

مرافعاتجنایی، مورد ودر بود زوروشکنجهدرمحاکمعرفاقرارمجاز با گرفتناقرار
بایستاسنادمربوطکرد،لکنطرفیندعویمینامتعارفنبود.سندوگواهنیزنهشمهمیایفامی

شد.اگریکیازکردند،زیرامحکمه،بایگانینداشتومدارککتبیآنحفظنمیراخودحفظمی
موردقضاوتوبررسیقرارگیرد.بایستمرافعهبهکلیازاولشد،میقضاتمحکمهتعویضمی

هایخودبهشد.قاضیعرفبراساسبینشقسمخوردنبهسختیدرمحاکمعرفمنشأاثرمی
توانستبرشریعت،حدیثشفاهی،سابهه،آدابورسوممحلیکردومیطورمستهلقضاوتمی

رنحوهقضاوتاووعهلخودقضاوتخودرااستوارکند.عالقهشخصیعاملدیگریبودکهب
شد،گذاشت.بیشترمرافعاتدرمحاکمعرفبهسازشوحلوفصلیاحکمیتختممیاثرمی

یافتکهدیگردراینمرافعهسودیبرایاومتصورنیست.اینامربهویژهبهویژهاگرقاضیدرمی
می تحهق نمیوقتی قاضی و نبودند نفوذ از خالی دعوی طرفین که تصمیمخواستبیافت ا

(.1،1366:140شخصیموقعیتخودرابهخطربیندازد)فلور،ج
کاستی قضایی ایننظام فاصلشرعیاتوهایعمدهدر حد برایمثال داشت، ایوجود

ترینعاملخانهگریزناپذیربود.مهمعرفیاتدقیهاًمشخصنبودوبرخوردمحضرشرعودیوان
دادرسیبی به ایران مردم واعتمادی منسجم منظم، قـواعد نـبود قاجار، عصر در عرفی

پذیربود؛درحالیکهدردادرسیشرعی،تمامقواعدواحکامماهویوآدابورسومبینیپیش
قابلپیش منظمو دوشکلیدادرسیکامالً دادرسیشرعیبرایهر همیندلیل، به بینیبود.

ولیدادرسیعرفیحائزچنینمشروعیتیطرفدعـویواشـخاصثالثحائزمشروعیتبود،
نبود،زیرادردادرسیعرفی،بهاقتضایطبیعتنظاماستبدادیمطلق،میلوارادهحاکم)اعماز
شاه،صدراعظم،والی،حاکم،رئیسایـلومـتنفذاندیگر(بهمراتبمؤثرترازهرگونهرویه،

ت.سابههوسنتعرفیبود ونهشپیشکشو آناحکامعنصررشوه هدیمیپنهاندرصدور
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ترینحربهمؤثردرنتیجهاحکامبودوبههمینعلتمراجعصدورحکمازاقویدلیلوقاطع
تازه درآمد و کنند صادر قبلی حکم ناسخ احکامی نداشتنداینکه پرهیز بنمایند، ای

(.1367:130السلطنه،)احتشام

 جرم و انواع آن در دوره قاجار
اندکهاکثرعالمانعلومهایاعتباریوذهنیدانستهجرمراازمفاهیمانتزاعی،پیچیدهوازپدیده

انسانیسعیدرشناختواقعیآنداشتهودارند.جرمازنظرلغویمترادفگناه،تعدی،خطاو
عصیانبیانشدهاست.دراصطالحفههیمرادفمعصیتآمدهودراصطالححهوقی،فعلیا
قابلکیفریامستلزماقداماتتأمینیوتربیتی ترکعملیتعریفشدهاستکهبرپایهقانون،

شناسفرانسویازجملهاندیشمندانی(.دورکیمجامعه3،1382:74شاهرودی،جباشد)هاشمی
العملداندکهمنجربهایجادعکسشناسیوآنراعملیمیاستکهجرمراموضوععلمجرم

میهنجار او گردد. جامعه در بیگرایانه ناهنجاریاستوگویدعلتاصلیجرم، هنجارییا
اینوجدانکهباانجامجرم کیفرومجازاتمتناسبباآنبرایارضایوجدانجمعیاست.

میجریحه غرامت است، شده بهدار که است غرامتی گناهکار، شخص مجازات و طلبد
هایبیرونیمؤثردروقوعزاینرودورکیمدرپییافتنعلتشود.ااحساساتهمگاندادهمی

(.1373:140کند)دورکیم،جرماستوبرایهمینجرمرایکپدیدهاجتماعیعادیبیانمی
اییکپارچهومنسجمنبودوتنوعجغرافیایی،قومی،زبانی،جامعهایراندردورهناصریجامعه

ازآنازعواملبازدارندهیکپارچهملیبود.سازماناجتماعیهایناشیایوتنشمذهبی،قبیله
کوچ وجود خودکامه، شاه سرکردگی به تجزیهفرسوده سرکش، آدابنشینان والت، طلبی

دسترفتن از مهمتر همه از قومیو تعامالتدینیو به اجتماعیوابسته گوناگونسنتیو
هادراینها،وقحطیها،بیماری،جنگهاها،شورشبخشیازجمعیتکشوردراثرخودسری

(.اینهمانچیزی1386:56کردند.)کوزنتسواودیگران،ساختارفرسودهوکهنهنهشایفامی
استکهآبراهامیانازآنبهعنوانموزاییکاجتماعیرنگارنگیادمی :1384کند)آبراهامیان،

باعثمی17 تنوع این بیشتر(. اجتماعی تضاد که اعمالشد اجتماعی افزایشتضاد با شود.
شهریوجودداشت.دزدی،هایبینیافت.انواعجرائمدرشهرهاوراهمجرمانهنیزافزایشمی

قطاع سرقتکالهبرداری، انواع عنف، به تجاوز راهزنی، گمالطریق، شریر، مزاحمتافراد ها،
وجودفواحشوافرادیکهشربمسکراتواستع میشدناطفال، ازمالتریاکو.... کردند،
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جملهاینجرائمبودند.نبودآموزشووجوددانشوآگاهیکافیدربینمردمعالوهبرایجاد
شدبرخیافرادسودجونیزمانندرماالنودعانویسانبیشترینمنفعتراببرند.جرائم،باعثمی

جن رماالن، پیشگویان، دوران این سراسر در که طور وگیهمان محبوب موقعیت و... ران
(.1383:233پرمنفعتیدرجامعهداشتند)گوبینو،

می عمل دربار از مستهل حکام نیز والیات داخلی منظر سالطیناز حاکمان کردند.
سرزمینمالک درباریالرقابدر نسبی، استهالل با تحتامر قلمرو در آنان بودند. هایخود

تشکیلمی سلطان دربار با اعمالمیمشابه مطلهه سلطه دادندو 1344کردند)هدایت، :57.)
رشوه و نفوذ اعمال منفی، رسوم ناامنیرواج بر نیز میخواری فرقهها منازعات وافزود. ای

رفت.دربسیاریازشهرهایهایگروهی،ازآفاتساختاراجتماعیایرانبهشمارمیکشمکش
جنگحیدر میاناهالی، در سالهینعمتیهستوبههواخواهیایندونامهمهبزرگایران،

برندوازغارتهاودکاکینمغلوبینهجوممیشودکهطرفغالببهخانههاریختهمیخون
(.شاهزادگانورجالدارایقدرتومالکان1384:161ای،کنند)مراغهاموالنیزخوددارینمی

د رهرشهریامحلهیکیازاینافرادصاحبقدرتنیزبرایخودتشکیالتیداشتندوتهریباً
هابودند.درشهرهاهرمحلهوگذریمنطههشرارتیکیازاراذلواوباشبود.اوبانسهچی

ای(.حکایتزیراوضاعگوشه1336:113داد)سپهر،نفوذهاباجمیبندوبستداشتیابهذی
بیانمی چازوضعحکومتدرعهدناصریرا باغتویشهرکند: قبلزنیدرکوچه ندروز

شوهراودرکوچهوبازاربهسرخودکنند.سیرتمیگذشته،الواطاورابهباغیکشیدهبیمی
فراشمی تومانجریمهگرفتهمرخصمیزد. گرفتهده را نمایدباشیحکومتیکنفرازآنها

 بدیعی، و 1372)عباسی گروه89: نظ(. حاکمیت مختلف مالکانهای حکام، شاهزادگان، یر
بزرگ،ودیگردرباریانهرکدامنسبتبهموقعیتوقدرتیکهداشتند،مشغولچپاولوغارت

راه در مسافران قوافلو مرور و عبور بودند. کهمردم بود حدیرسیده دلیلناامنیبه به ها
گوتاریکپایتختهایتنهیچکستأمینجانیومالینداشت.حتیعبورومروردرکوچه

همدرشبوگاهیدرروزخالیازمخاطرهنبود.وضعقضاییکشوررویهمرفتهخرابو
بی بهحداعلیرواجداشت)مکی، امور همه در ارتشاء و 1337نظمبود کنتگوبینو85: .)

شاهکشوردرهرجومرجوحشتناکیدرهنگامجلوسناصرالدین»نویسد:مستشرقفرانسویمی
کشتندوچاپارهایدولتیوهایتهرانمیبرد.دروسطروزمردمیکدیگررادرکوچهبهسرمی
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نبودند. شهرها بین آمد و رفت به قادر بزرگ خطرهای قبول بدون عادی مسافران بالطبع
ازهیچکساطاعتنمیچادرنشینانمالیاتنمی درپرداختندو کردندوحتیحاکمانشهرها

ایازوضعیتیبود(.اینوضعیتگوشه1383:179)گوبینو،«کردندانراهزنیمیقلمروخودش
کهدرجامعهایرانعصرقاجاررواجداشت.

 شیوه کشف جرائم و دستگیری محکومان
درحکومتقاجارکالنتر،کدخدا،داروغه،سردمدار،عسس،گزمهو...ازمناصبیبودندکهدراین

دارنظمشاهوقبلازتشکیلپلیسبهشیوهنوین،عهدهکومتناصرالدینهایمیانیحدورهتاسال
کردند،ولیبهدلیلوامنیتدرکشوربودند.آنهابرایکشفجرائمودستگیریمجرمانتالشمی

هایالزموآموزشوامکاناتاولیههمیشهدراینکارناکامبودند.عدممطالعهونبودتخصص
شدکهشاکیخصوصیداشتودرمالءعامبود.کشفمیبیشترجرائمزمانی

نویسد:انجاموظایفه.ق.(بهایرانآمدهمی1250-1212شاه)دروویلکهدرعهدفتحعلی
هاست.داروغگاندربازارهاقرارگاهخاصیدارندپلیسورسیدگیبهمنازعاتمردمباداروغه

تسلیمشکایت،تحهیهاتآنانشروعومجرمکنندوبهمحضوبهشکایاتمردمرسیدگیمی
مجازاتمی یکساعتبعدازشکایت، تا معموالً 1337شود)دروویل، دعواهایمهم183: .)

تشکیلبایستبهکالنتراحالهشود.کدخداوکالنتردرخانهمی هایخودشانجلسهدادگاهرا
درآنجابهغلوزنجیردادندوهرکدامبرایخودشانزندانیداشتندکهافرادمی محکومرا
شد.بستند.اگرمرتکبجرمجناییازطایفهنسوانبود،دراندرونیمنزلکالنتربازداشتمیمی

نهدرخدمتیکسازمانمانندپلیسیا کدخدایانبود پلیسدرخدمتافرادیعنیکالنتریا
بودندنهشهرشهرداری وفادار رئیسخود پلیسبه افراد محلهها. آنمیو در زیستند،ایکه

(.1،1366:31شدند)فلور،جشد،مالزماناوهمازکاربرکنارمیبنابرایناگرکالنتریعزلمی
اصولانواعسرقتبهسختیکشفمی پلیسنیزتخصصیدرکشفجرائمنداشت. شد.

نندبهکشفجرمودستگیریعلمینیزمانندعصرحاضرآنچنانپیشرفتهنبودتاافرادپلیسبتوا
گرفت،بیشتربرپایهسابههبدافرادمجرمدریکمجرماناقدامکنند.اگرهمکشفیصورتمی

شدمجرمانمحلهوتیزهوشیبرخیازافرادنظمیهبود.گاهیاوقاتنیزفشاروجدانباعثمی
انجام جرم به حرفهخود دزدان از زیادی گروه کنند. اعتراف وجودایداده منازل سارقان و

سرقت بخشیاز فعالیتو شهر سراسر سهولتدر به که پلیسداشتند عواملفاسد با را ها
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می وتهسیم اصلی ناحیه که داشتند وجود )اوباش( بدنام عناصر و محلی سارقان کردند.
اینعناصرکردند.البتهگاهیاوقاتپلیسنظمیهازهایتبهکاریحومهتهرانراکنترلمیدسته

(.1345:88کرد)نفیسی،آوریاطالعاتجرائموتبهکاریاستفادهمیبهمنظورجمع
ناصرالدین پادشاهی آغاز با )سلطنت: در1313-1264شاه تحول تدریجی روند ه.ق.(

امیرکبیر او نخست صدراعظم گرفت. سرعت قاجارها امنیتی و اطالعاتی و اداری دستگاه
ق.(عالوهبراینکهقوایامنیتیـاطالعاتیوانتظامیسابقراتهویت1268-1264)صدارت:

کردونظمجدیدیبهآنداد،درانتظامامورجاسوسیواطالعاتینیزبسیارتالشکرد.
یکیخبرگیریازدستگاهخبررسانانیاهمانمنهیانامیردرسهجهتاصلیکارمی کرد:

گیریوسیورساتوجلوگیریازلشکریخاصهدرامررشوهوالیاتوکردارمأموراندیوانیو
تعدیمالیاتیودستبردبهحهوقطبههروستایی.دیگرگزارشوقایعشهریخاصهازلحاظنظم

فعالیتسفارتخانه مراقبتدر سوم امنیتعمومی. و )آدمیت، تهران در خارجی :1353های
جدیدایرانرادردورهناصرالدینشاهبنیادنهاددومونتهفورتاتریشیاولیننظمیه(.کنت345

وخودنزدیکبهچهاردهسالدررأسآنقرارگرفت؛نظامنامهجدیدیبراینظمیهتدوینشد
جدیدالتأسیسنظمیهمتمرکزشد. اداره امنیتیوجاسوسیهمدر اطالعاتی، وبهتدریجامور

 کرد شهر نظم حفظ مأمور محالترا عدهکنتکدخدایان اختیارو در را خود افراد از ای
می فلور گذاشت. اتاقکدخدایان قاضی که بود یککالنتر پلیسکنت اعضای بین نویسد:

ولیطبقگزارش میمحاکماتبود، ایفا اینیکیازهایپلیسرئیسمحلهایننهشرا کرد.
پلیس نداشتو وجود دادگاهی اینکه ویژه به وظایفپلیسبود، محاکمهمهمترین خود یا

داد.درهرحالشکینیستکهنهشپلیسجلویبسیاریکردیابهمحضرشرعارجاعمیمی
خشونت میاز را ها ج 1گرفت)فلور، ،1366 طوری26: به گزارش(. از عهدکه هایمنابع
برمی عدهقاجار قاجار عهد در صدراعظمآید: یا طرفشهربانی ناشناساز وقتدرای های

قهوهمامح ودیگراماکنعمومیبهخانهها، بازارها خانهروحانیون، مساجد، محافلعلمی، ها،
استراقسمعمی محرمانه میطور که را آنچه میکردندو عنوانگفتگودردیدندو با شنیدند

دربارهنانوگوشت...راپورتیکشنبهیاگفتگو1324شهرشوال23حمام...راپورتدوشنبه
 میدر گزارش را خود مشهودات و مسموعات دوشنبه... راپورت به... راجع دادندمسجد

 (.4،1359:623)راوندی،ج
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جمع ابتدا اقداماتپلیسونظمیهدر بییکیاز نظمیوآوریاطالعاتبرایجلوگیریاز
کرد،مگرمیکرد.درضمنبایدمهصرانرادستگیرعدالتیبودوبایدبااهلنظامهمکاریمیبی

شد.پلیسازکردواهلنظمراکهبهرئیسفوجارجاعمیخانوادهسلطنتراکهشاهرسیدگیمی
(.1377:125کرد)اتحادیه،هایخانوادگینیزمطلعبودوگاهیدخالتوگاهیوساطتمینزاع

اقلیت رئامور به مسائلسربازها و خارجه وزیر مسائلخارجیبه یسفوجشانهایمذهبیو
شد.حبسرایجنبودودادیاتنبیهمیدادیامالدزدیراپسمیشد.دزدیاضامنمیمربوطمی

(.127ماند)همان،کردند،دزددرمحبسمیاغلبتاموقعیکهرسیدگیوتحهیقمی
گیریورساندناخباربهنظمیهوحکامیاشخصشاهمعمولشیوهدیگریکهدرگزارش

شد.زنانشاهعموماًبایکدیگربرسرجانشینیفرزندانشانهایدرباریمربوطمیبهرقابتبود،
دررقابتوکشمکشبودندوسعیداشتندباهروسیلهممکنرقیبراازمیدانبیرونکنند.در

هایدربارینیزبهمیانکشیدهایننبرددرونحرمسراییچهبساپایبزرگانمملکتوخواجه
هاوجودداشت.شد،دراینکشمکششد.اتهاماتمختلفوگاهنارواکهبهیکدیگرزدهمیمی

البتهجانشاهزادگانوحکامنیزدریدقدرتشاهقرارداشت.عدمحدودگذاریقانونیبرای
و برادران و اعمام باعثشد امور در قدرتسلطان بودن گسترده و قدرتحاکمان اعمال

گونهتعرضاتشاهرزندانخوداوورجالواعیانوبزرگانمملکتهمازاینبرادرزادگانوف
(.1367:124السلطنه،مصوننبودند)احتشام

 شیوه مجازات در دوره قاجار
نظام توسط اجتماعی امنیت رضایتبرقراری و روانی آرامش موجب سیاسی وهای مندی

سیاس حیات و قدرت تداوم و مردم زندگانی میمطلوبیت زمامداران بای زمامداران شود.
هایگوناگونامینتحوزهحاکمیتخویشراتأمینهایضدامنیتیبهشیوهجلوگیریازچالش

ایرادرساختاراداریوانتظامیخودبرقرارکردند.نظامحکومتیقاجارازهمانآغازشیوهمی
بی که گونهکرد به پیشیننبود. ادوار درشباهتبه یگانهایکه رأسامور، در شاه ایننظام

داربرایرسیدگیبههمهمسائلکشوربودوهمهمردمفرمانبرداروبندهمرجعیتصالحیت
محسوبمی افرادیازشاه بین دربار و سویشاه از مناصببعدیقدرتنیز توزیع شدند.

انبوهیبهدربارگرفتکهتواناییپرداختوجوهخاندانشاهییااشخاصمتمولیصورتمی
قوی بستسیاسی و بند از یا داشتند منصبرا این خریدن دربرای بودند. برخوردار تری
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دیدیاموجبمواردیهمامکانداشتشاهافرادیراکهوجودشانرادردرباردردسرسازمی
دسیسه کانون نگرفتندر قرار و دربار از ماندن برایدور بودند، حکوخطاییشده بر متها

ازقرن1390:129شهریبگمارد)دوسرسی، هاقبلساختارسیاسیحکومتیدرایرانشیوه(.
بهاعتهادمادام پذیرفتهبود. یعنیسایه«ظلاهلل»کارالسرنالهبشاهاستبدادیدرحکومترا

ولهبفرزندارشدش السلطانظل»خدا استبدادیشاهنشاهیدر« بروجه پادشاه، یعنیسایه
1362کند)یرانتأکیدمیا سالطینتوانسته119: که همیننوعحکومتاستبدادیبود با و )

بودندامنیترادرایرانبرقرارکنند.بهدلیلترسازهمینسالطینوحکاممنتسببهآنبود
کردند.چونقانونمدونووقتلوغارتاحترازمیکهراهزنانوجانیانتاحدودیازراهزنی

شدهن سلطانوشته یا شاه هیچگاه و نبود موجود ایران حکمفرماییدر حکومتو ایدرباره
به شود. محدود دیوانساالریگسترده یا توسطحکومتقانون قدرتآنها که نشدند حاضر

مونتسکیو 1اعتهاد هیچ غربی جوامع خالف بر شرقی جوامع محدودیت»در » واسطه»و و«
نقائلنیستند،زیرااساساینجوامعیکاصلاساسیاست.دراینبرایحاکمانشا«ممنوعیتی»

اشترسجوامعانسانخلقشدهاستتاازارادهمطلقحاکمکورکورانهاطاعتکندوانگیزه
هااز(.دردورهقاجارانواعشکنجهوشیوهمجازاتمعمولبود.اینشکنجه1963:27) است

یابیآغازهایشبرایقدرتدورانسلطنتمؤسسآنیعنیآقامحمدخانقاجاردرشروعتالش
اودرنبردبالطفعلی ابزاراوبرایدرهمشد. نشانداد. خانزندنهایتخشونتوشهاوترا

شهرهاوعدمحمایتوپشتیبانیمردمآنهاازشاهزادهزندبهکاربردننهایتشکستنمهاومت
بیاراوجاقزندیهوالواربودند،دریکنوبتصدنفرازمردمافشارراکهآتشخشونتبود.یک

ازهرکهدرتنگناییحصارکرمانبهکندنجان وعبدومولی، ازرجالونسا گردنزدند.
زتلخیجانکندنفارغداشتندسیصدنفردریکروزکورشدندوچندینهزارمشغولبودندا

هایچنگیزیگویاقتلعامیبهاینتمامینفربهقتلآمدندازروزگارچنگیزگذشتهوآنقتل
خوییبرایرسیدنبه(.ایندرنده1389:64درملکیازبرایملکیبهدستهمنداد)قاجار،

محمدخانقاجار(برایعبرتسایرینفرماندادتماممردانبالغرابکشندیاقدرتبود.او)آقا
کورکنندوزنانواطفالکهتعدادشانبالغبربیستهزارنفربودبهکنیزیوغالمیبهسربازان

هایبعدنیزشاهانقاجاراقداماتسلفخویشرا(.دردوره1340:57خودبخشید)واتسن،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 Montesquieu 
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کردند.همچنیناوژنفالندنگزارشدلخراشیازهایگوناگوناجرامیباروشبارهاوبارها
مجازاتوشکنجهمردماصفهاندرزمانسلطنتمحمدشاهوصدارتحاجمیرزاآقاسیارائه

ایرادروسطمعرکهسربازاننگهداشتهسرنیزهبریدند،عدهنویسد:گیسوانرامیداد.ویمی
شکستند.بعضیراآوردندوقسمتیراناخنودندانمییراچشمدرمیکردند،برخنابودمی

رفت،چندنفریرابانخبههمتانیمهتندرخاککردهبهقسمیسرشاندرزیرزمینفرومی
می معلقنگاه هوا در را پاهایشان پیوسته )فالندن، 1356داشتند ناصرینیز134: دوره در .)

ماندهازسفرسیاحانوجهانگردانفرنگیتانهمنابعمکتوببرجایشکنجهرواجداشت.خوشبخ
کند.هایمأمورانکشورهایخارجیبهروشنشدنایندورهتاریخیکمکشایانیمیونوشته

توانستبراییکمحکومخطریجانیدرپیداشتهباشد،ازجملهبزرگترینگناهانیکهمی
صدبهجانشاهبود.نویسندهکتابناسخالتواریخبیانکردهاالرضمانندبابیهاوسوءقفسادفی
قاصدان]سوءقصدکنندگان[بهجانشاهراچنینمجازاتکردندکهسیدحسنخراسانی»است:

العابدینیزدیرابهرابهشاهزادگانسپردندتاهمهگروهاوراباتیغپارهپارهکردندومالزین
مألفتحالممالکودیگرمستوفمستوفی اهللقمیوالدیانبهصدماتمستوفیمتوفیداشتند...

علیخانفراشباشیراامرایدرباروخوانینواالتبارمالعلیرابرافروختندودراینوقتحاجی
آبادیراکهبااقرارواعترافخویشدرمهاتلتمازندرانوزنجانبابکشتندومحمدباقرنجف
پ بود حاضر محمدتهیشیرازیرایشجماعتبابیه ساختند. تباه را او پادشاه خدمتانحضور

خانمیرآخوروخدمهپادشاهیمأخوذداشتند.نخستنعلاسببرپایاوبستندوازآناسداهلل
جماعت را قزوینی میرزامحمد ... شکستند هم در را تنش و سر میخ و تخماخ با پس

بستندوجسدش بههدفزنبوره حاجیزنبورکچیان و کردند. همباز از دشنه و کارد با را
خانهسلیمان که را وصیخان را خود که تبریزی قاسم اتفاق به بود بابیه رجال اشمحیط

سوراخسیدیحییمی را ایشان بدن آوردند طهران به کردند،دانستحسبفرمان هایفراوان
روازهشاهعبدالعظیمفراشاندژخیمهارابیفروختند...دربیرونشهردشمعفروکردندوشمع

(.این1377:41)سپهر،«حاضرشدهتنایشانراچهارپارهکردندوازچهاردروازهبیاویختند...
بهچهارمیخمیهادرزمانناصرالدیننوعشکنجه مهصررا کشیدندیابهشاهمعمولبود.مثالً

کردندویامانندستوربهکفپایاوبهگورمیگرفتندویازندهبستندیاگچمیدهانهتوپمی
می شههنعل یا قطاعاشمیکوبیدند دزدان نیست، دور چندان که زمانی در راکردند. الطریق
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می دیواری تنه در میسرازیر پا به آجر و گچ از ستونی دو اطراف در و کردند...آویختند
(.1368:242)راوندی،

سرافرادخطاکاربود:مثالًناصرالدینشاهدستوردادسر«بریدن»هایمجازات،یکیازشیوه
بهدمیک جلویخودشزدندوجسدشرا اشرارولوطیانهمدستبود، کهبا کالنتریرا

1374قاطربستندودورشهرگرداندند)بروگش، مجازاتنگاهبههمسرانشاهشدید187: .)
زن از یکی به کردن نگاه واقع در میبود، سلطنتتلهی مهام به اهانت شاه چنینان و شد

:1362چرانبهقیمتجانتمامشود)کارالسرنا،احتیاطیممکنبودباخفهکردنمردچشمبی
دیگرشیوه118 از .) قاجار کردن»هایمجازاتدردوره اره با« سرقاتلیرا سرمتهمانبود.

(.برخی1383:158بود،ارهکردند)دوگوبینو،اینکهبراینجاتجانخویشبهشاهرشوهداده
کندکهباعثشدند.بروگشازقوادپیریصحبتمیرفتندوازارتفاعپرتمیدرکیسهفرومی

شدهبودزنیکیازتجاربهواسطهتجاوزازسویجوانیمجبوربهخودکشیشود.درایران
باچاقویاوسایلدیگرین زنانتبهکاررا بلکهدرکیسهمیمعموالً انداختندوازایمیکشتند.

کردندتابدنشخردشود،پیرزنراهمبهباالییکبرجیابامبلندبهزمینسنگفرشپرتمی
(.گرسنهنگه1374:588اینشکلازباالیبرجدربیروندروازهبهزمینانداختند)بروگش،

دوسرسیدربارهمجازاتداشتننیزدرکناردیگرعواملمجازاتدرایند ورهوجودداشت.
مجرمانمی یکیاز نویسد: تا»... ماند گرسنه آنهدر گردنشآویختندو آردیبه سپسکیسه
زندگانیگفت )بدرود »1390 قتلدسته191: از(. مجازاتنیز عنوانشیوه به چاه جمعیدر

عده ناصرالدینشاه دستور به جاییکه است، قابلذکر چاهایموارد در را روشنفکر جوان
بیشاز تفنگیکهدردستداشت، عمیهیدریکیازعماراتسلطنتیانداختندوخوداوبا

دادند،خالیکردوبعدهاکهدرتهچاهبانالهوفغانجانمیپنجاهتیرتفنگبرسرآنبدبخت
(.1371:138زاده،حکمدادچاهراازخاکپرکنند)ملک

گو عنوانبریدن به است. سابهه به مسبوق قاجار دوره در استکه مجازاتی از شنیز
هایحکامآنهدردراینکارمهارتداشتندکهبریدندومیرغضبمجازاتگوشگنهکارانرامی

گذاشتند.اینبریدندوکفدستشمیبایکحرکتچاقویاکاردگوشمحکومبیچارهرامی
در هرروزه مهابلشهرهایبزرگایرانانجاممیمجازاتتهریباً در شدوگوشاشخاصرا

(.ازدیگرمواردشکنجهدردورهقاجار1374:508بریدند)بروگش،هاوخطاهایناچیزمیگناه



 

 

 

 



 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

28 

 تنگوپاالنقجریبودتاجاییکهبیانشدهاست: ازدورانقاجارسهچیزبهخاطر»قهوه،
نخستتنگقجروآننو است: کهشانهمانده ریسمانعیازشکنجهبوده با را هایمحکوم

آوردشدوچندانفشارمیزدند.ریسمانجمعمیبستندوسپسبهآنآبمیمویینبههممی
کردندایراکهمعینمیکرد.یاجریمهافتادواقرارمیهایمحکومبهچرقچرقمیکهاستخوان

ایبودکهبرپشتخرینهادندوبسیارزیباالندکولتهپرداخت...دومپاالنقجریوآنپامی
سرخواستندبیشد.سومقهوهقجریبودکهدرمواردخاصرجالوامراییراکهمیدوختهمی

ایمسمومکهحاویمهداریکردند،قهوهوصدابهقتلبرسانند،محکومبهخوردناینقهوهمی
هایشدیدیدرنظرگرفتهگربرایجرائمبزرگمجازات(.ا1353:258)اورسل،«بود استرکنین

جرممی که سارقانیرا فعالیتشانسبکشد، حوزه از بود، میتر دور پیشازشان اما کردند.
گرداند.بهاینکارکشیدندوفراشعدلیهآنهارادرشهرمیتبعید،ریسمانیدرپرهبینیآنهامی

گرفت.ایندزدتبعیدشدهدرالاینکارازهردکانیانعاممیگفتند.فراشدرقبمهارکردنمی
دادوحتیاگراندکیسوادداشتدرآنجادرشهردیگربهدزدیوخالفکاریخودادامهمی

(.1368:227نهشطبیبیادرکسوتروحانییاشیخمحلیهمممکنبودظاهرشود)پوالک،
شد،ذیتدراماننبودند.هرگاهامیرییاوزیریکشتهمیهایمحکوماننیزازآزارواخانواده

می دیگران به کنیزان مانند را او دختران و نظیرزنان جامعه پایین افراد به گاه و بخشیدند
(.1340:632هایسرشناسعهوبتیبزرگبود)ملکم،دادندکهبرایخانوادهقاطرچیانمی

 اجارها در دوره ق های مجازات اهداف و ویژگی
سفرنامهگزارش و منابع متون البالی در دوره این در مجرمان با برخورد وجودهای از ها

میمحکومیت گواهی حکام توسط خشونت اعمال و بیها مشخصهدهد. از بارزقانونی های
کردند.حکومتبود.حکامبهصورتدلبخواهوشخصیدرحوزهاختیاراتخودحکومتمی

مجم معنی به راقانون آن و تعیین قدرتدولتی اعمال برای مرزی و حد که ضوابطی وعه
پذیرکند،درکارنبود.جاییکهحهینباشدازقانونهمخبرینیست.بهعبارتدیگربینیپیش

گذاروجودنداشتهباشد،مفهومقانونزائدجاییکهتفاوتیبینقانونوارادهدلبخواهیقانون
مجموعهمی ولو مهرراتعمومیایشود، قواعدو ساعتبدوناز هر که باشد داشته وجود

همینواقعیتبودکهاعمالاستبدادیوخودکامانه حسابوکتابمعینیقابلتغییرباشد....
(.1389:10کرد)کاتوزیان،قدرتراممکنوحتیعادیمی
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ایرانازمشاورحهوقی،وکیلایبرعهدهدارد،دردرایرانامرقضاوترادستگاهبسیارساده
 اثرینیست)دروویل، دادستان بازرسو 1337دعاوی، زندان183: و متنفذانمحلیدژخیم .)

محاکم مملکت سراسر در که بود شده سبب قانونی و قضایی تشکیالت خالء داشتند.
قضایخودساخته دستگاه بر حاکمیتقانون نبود و قوانین فهدان باشد. داشته بهایوجود و ی

در استبدادیبود. معلولنوعوماهیتنظامسیاسیوساختار خود عبارتبهتربرکلجامعه،
تواندمبنایقانونباشد،دیگرسخنگفتنازقانونخطاست.حتیقانوننظامیکهارادهملوکانهمی

ودکهباشرعنیزهموارهچنانکهبایدجارینخواهدبودواجرایآنتازمانیمجازخواهدب
دیداجراطورکهصالحمیقدرتشاهدرتعارضنباشد.بهعبارتدیگرطبههحاکمقانونراآن

منافعخویشمی برایحفظموقعیتو حاکم، وسازوکاریهیئتطبهه چنینساختار در کرد.
احکامتوانستایمیدادوکمترمحکمهاجازهتأسیسقانونورشدونمونهادهایقانونیرانمی

کند)زندیه، (.همچنیندرامورقضایی1392:24خودراعلیههیئتحاکمهوطبهاتباالاجرا
بیشازاسالمسلسلهقوانینیوجودداشتودردوراناسالمینیزشرعمهدسحاویمجموعه

پیچیده و مدنیگسترده قاعدهقوانینجزاییو آنها تفسیر اما اجرایآنهایبود. و نیزمندنبود ا
ترینعاملدرامکانداشتحتیدریکزمانومکانواحدبسیارتفاوتکند.ولیمحدودکننده

برابرآناینواقعیتبودکهآنهاتاوقتیضمانتاجراییداشتندکهدرتعارضباامیالدولتقرار
یکشهرراهایاکلمردمتوانستاشخاصودودمانگرفتند.بههمیندلیلبودکهدولتمینمی

کههایدهشتچنانمجازات بود همینرو از قوانینشرعمغایرتداشتو با انگیزیکندکه
توانستمثالًشاهیاوالیرادرموقعحساسیبخنداندازاعدامجانبهدرشخصمحکوماگرمی

.البتهباید(.دربیشترشهرهایایراندرایندورهمحابسوجودداشت1389:11کاتوزیان،برد)می
محابسخانگیاعیان داشت. اعیانوجود خانه در که برد محابسینام اینمحابساز کنار در

می کار برایتنبیهغالمانوخادمانبه ایرانیصاحبمعموالً هر خیالمیرفت. اگرنام که کند
می مهاماجتماعیویتنزلپیدا محاکمهومجازاتنکند، افرادیرا نشخصاً تیجهآنکههرکند.

حقمی و اجازه خود ناحقبه شخصیتیبه )کارالسرنا، چوبببندد به را مهصران :1362دهد
(.درشهرتهرانسهنوعزندانوجوددارد:اولزندانزیرزمینیارگکهمهصرانمهمرادرآن125
ندانکندوزنجیروکشان.دراینهردوزاندازند.دومزندانشهریبرایدزدانوآدمچالمیسیاه

هایمرسومبهتحتنظرکهکندوزنجیررود.سومزندانبندهایآهنینبهکارمیپابندودست
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زنجیرمی و کند پایمحبوسان به تهصیرشانعمدهندارد. زندانیانیکه گردن به بود،زدندو تر
(.1347:106انداختند)کرزن،زنجیرمی

قانونوقضاوتوکیفردرایرانبسیارسریعوخشناجرامیکرزنمی شود.زیرانویسد:
منظورشانایننیستکهمهصررااصالحکنند.بلکههدف،قصاصوترساندندیگراناست.از
معین مهصران مدتزندانی اساساً نیست. معمول ایران در حبسابد یا شاقه اعمال رو این

بهوسائلمادیومعنویمهصرانخواهدبود.حکاموالیاتدرموقعدریافتشودوبستهنمی
برندتادردلمردمگذارندیاسرمیمالیاتیاعوارضدیگرچندینزندانیراجلویتوپمی

عده کنند. وحشتایجاد زندانیرعبو نهدمرخصمیایاز دریافتوجه با هم را کنندها
(1347:105.)

 بلکهحکمواجرایآنبرایهایخشنعلتجرمبرطرفنمیمجازاتدرواقعبا شد،
نمایشهرچهبیشترقدرتدولتیاحکومتمحلیبودکهمردمراکنترلکند.اجرایقانون

انتهام و خصوصی عدالتجنبه یکقانونیا از حکم ترتیبصدور هر به داشت... جویی
نمی مجرمشخصسرچشمه دلیل همین به شیوهگرفتو چنین از مجرمان یا استفادهم ای

شد)اتحادیه،کردند،بلکهبراساسموازینشرعی،عرف،ترجیحمصلحتفردیاجرامینمی
1377:33.)
گرفتهایخشنبودندکهعالوهبرفردمجرمافرادیرانیزدربرمیبرخیازمجازات»

مجاز بهاوکمککردهبودند. کردوهاراحکمرانتعیینمیاتجرمکهپیراموناوبودندیا
می زندانی کمتر بود. اشارهاغلبسنگین و تخریبخانهکردند نیست... محاکمه به ایهم

(.1389:301)فرمانفرماییان،«مجرمانیاکسیکهکمککردهبوداوفرارکندنیزرواجداشت
پیشکشدرامورروزمرهوبرخیاوقاتنیزحکاموشاهزادگانبرایدریافتمبلغرشوهیا

کردندوازاینراهدرپیکسبدرآمدبیشتربودندونهدعواهایمردمعادینیزدخالتمی
گرفتندوبهمصرفشخصیبرقراریعدالت.چنانکهازشخصضاربمبلغیبهعنواندیهمی

شدهاست،اینرساندند.مثالًفرجامیکنزاعبیندوفردکهبهجراحتیکیازآنهامنجرمی
می خیر به ختم چنین مهدیهلی»شود: دویستامروز امیرآخور ضربتخان دیه تومان وده

شخصمضروبراگرفتهاعلیحضرتهمایون)ناصرالدینشاه(ازعلوهمتکهدارندپنجاه
یکصدوشصت و مضروبدادند به فرمودندتومان نوشجان خود تومان السلطنه،)اعتماد«

1345:91.)
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 ها خصوصیات مجازات
دعویقضاییمبتنیبرقانونمدونینبودوبحراندرامنیتاجتماعیرادرپیداشت.سازمان
مجازات، اعمال و مدون قوانین فهدان نداشت. وجود تظلمات به رسیدگی برای مستهلی

گوناگونایبودکهگاهبرایجرمیمشخصدروالیاتضابطهبهگونهای،غیرقانونیوبیسلیهه
می متفاوتقائل مظلوممجازاتی بر ظالم میل به شکنجه نوع مجازاتهزاران اسم به شدند.

شدواحهاقحقابداًنبود.مجرمانشریکدخلحاکمانشدندوحاکمانآلتاجرایجاریمی
مهاصدمجرمانشدندواینوضعآشفتهدرمناطقوایاالتدورافتادهودهاتبهمراتبشدت

(.1359:472گرفت)محالتی،می
ها:ازآنجاییکههیچقانوننامعینبودنمجازات-1هانیزچنینبود:خصوصیاتمجازات

شود.دانستکهچهمجازاتیدرپیارتکابجرمیاجرامیمدونیوجودنداشت،هیچکسنمی
احاکمشرع،شیخها:نوعمجازاتبراساسنظرشاه،خان،آخوندیایبودنمجازاتسلیهه-2

شدوتاحدودیهمهافرادجامعهآنزمانازاینکهدرموردیکجرمسفیدتعیینمیوریش
مجازات اعتراضوشکوههایمتفاوتیاعمالمیواحد، اینامرکهکیفرتابعشد، اینداشتند.

امحدودمیلوهوسحاکمباشدوهیچقانونیانصخاصیوجودنداشتتااختیاراتایشانر
ومنظمکند،برایمردم،معمولوکموبیشپذیرفتهشدهبود.درواقعدرایرانعصرقاجار
کیفربهمنزلهدفاعبراینگهداشتوتحکیمجامعهدربرابرکسانینبودکهموجودیتآنرا

مالکردند،بلکهعملیانتهامیبودوشدتومالیمتانواعکیفرهابراینضابطهاعتهدیدمی
قرارداشتندودرهمهمی زیادیغالموفراشومیرغضبدراختیارحکاموشاه عده شد.

ولشکرکشیمسافرت همراهیمیها آنانرا مجازاتها اشارهکردند. با اغلببالفاصله ایوها
می انجام شاه حضور در گاه )پوالک، 1368شد :227 مجازات-3(. بودن ومتنوع نظر ها:

مجازاتخالقیت در که بود رسمیتمیحاکم کیفر به اعمالها بعضیاوقاتمورد و بخشد
عدم-4هابسیارمتعددومتنوعبود.گرفت،بدینلحاظمجازاتدیگرحکامدروالیاتقرارمی

خصوصیاتمجازات از خشونتبسیار شدتو جرم: با مجازات مثالًتناسبمیزان بود. ها
ترسیدند،یادرموردیاررایجبود،همهازمجازاتبسیارخشنآنمیشهادتدروغباآنکهبس

بریدند)جکسونفروخت،زبانشراازبیخمیترازنرخمعمولمینانواییکهنانرااندکیگران
 والنتاین، 1359و ویژگی318: و کیفرها کیفیتاجرای درباره کلی طور به معلوم(. آن های
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اجرایکمی اول، که کسیکهحکممیشود به حکممییفرها اگرشاه بستگیداشت، دادداد
کرد.اوحقهیچگونهترحمیبهمجرمرانداشتوحکمبایدفراشبامیرغضبآنرااجرامی

می اجرا برابردیدگانعمومصورتبهشدتتمام اجرایحکمبهطورمعمولدر دوم، شد.
باشدمی دیگران برای درسعبرتی اجرایمجازاتگرفتتا وفور مثله. جمله از هایشدید

می عادیجلوهمیکردنوسربریدنتاحدیدرمالءعاماجرا کرد.شدکهبرایعوامکامالً
هاییمردمبرایدیدنصحنهازخودرغبتواشتیاقنشانحتیهنگاماجرایچنینمجازات

یمی جرم اینبیچاره بپرسند خود از اینکه بدون بهدادند. سوم، است. خالفیمرتکبشده ا
بادستزوروقدرتمحضوقوععملیکهخالفیاجرمتشخیصدادهمی اوامرآنها شد،

(.چهارم،دراجرایکیفرهابیشازهمهبهایرادصدمه،ضربو1340:312شد)ملکم،اجرامی
کنجهبود.جکسونشد.بهعبارتدیگراجرایمجازاتتوأمباشجرحوعذابمجرمتوجهمی

هایآهنیندرمنخرینهمینکهمحکومرابهمیدانآوردند،شاگردمیرغضبچنگال»نویسد:می
اوفروبردوباسختیسراورابهعهبکشیدهماندممیرغضببایکضربتشمشیرسراو

چندیندفعهبهزمینک کردوبرایاینکهزودترجانبدهدجسداورا ازبدنجدا وبیدورا
هایسههاازاینعملتأثیریبروزندادند...درشیرازبهحکموالیزبانعجیباینکهتماشاچی

گران کهقدرینانرا پنجم،نفرازنانوایانرا ترازنرخمعمولیفروختهبودندازبیخبریدند.
مثالًتازیانهشد:یکیپرداخترشوهبود،بدینترتیبکهاحکامصادرهدردوصورتاجرانمی

کهآنهممسبوقبهبهجایاصابتبهپایمهصربهچوبفلکزدهمی دیگرعفوبود شد.
پرداختوجوهپیشنهادیبود.درسرگذشتحاجیبابایاصفهانی،حهایقعریانبیانشدهوبه

نمی مگر ... است: شده داده دردادخواهانچنیناندرز ترازوستزور در زر که هر دانیکه
زردردستاستحقدردستاستواگرتمامسوروآیاتقرآنو بازوستوهرکهرا
کیسه ولیزردستتنباشدوجیبو اقوالنبویبهدادخواهیبرخیزند، و احادیثواخبار

«توانیطرفشویکاراوسکهاستوکارتونهشبرآب...خالیباشد،بامدعیمالدارنمی
 (.1376:249)موریه،

توانستجانمحکومرانجاتبخشد.درصورتبروزبهانیزمینشینیوگرفتنخونبست
توانندقصاصرااجراکنندواگرجرممتهماثباتشود،اوراجنایات،وراثقانونیقربانیمی

میبهدستوارثقانونیقربانیتحویلمی هرمجازاتیرا آنها اواعمالدهندتا داننددرباره
تواننداوراببخشایند،ازاوخونبهابخواهندیااورابهقتلبرسانند.درد.وارثیاوارثانمیکنن
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نشیندتاازآنجاباوارثانقربانیدرموردپرداختبسیاریازمواردقاتلدرمحلامنیبستمی
(.1،1366:141خونبهاباوساطتیکمالمذاکرهکند)فلور،ج

 قضایی در دوره قاجار تحلیلی بر محاکم
مدارایران،تفسیرازامنیتوعدالت،برآیندنهادینهشدندراندیشهسیاسیمبتنیبرگفتمانپادشاه

دولتوعمومیتیافتنحوزهقلمروودخالتسلطنتازیکسووضعفشدیدحوزهعمومیو
شکل بود. سویدیگر سیاسیایراناز ادبیاتتاریخیو قدرتگحهوقفردیدر یریساختار

شد.زیراتداومساختارسیاسیبهحفظترتلهیمیمطلههازنبودآنوهرجومرجسیاسیمناسب
شدوحداقلیازامنیتعمومیازطریقثباتنسبیدرمرزهاوثغورممالکمحروسهمنجرمی

بحران به آن آغاعدم نتیجه فروپاشیهویتاجتماعیدر و تجزیه و وهایسرزمینی نبردها ز
زد.پادشاهبایدممالکراازوجودرقباومخالفانمدعیتصرفتاجوهایداخلیدامنمیجنگ

عزلوالیوگوشمالیرعیتتادرتمامتمملکتایرانچندانکه»تختپاککند.رسالتپادشاه
صشدهمشخ«یکتنازدرنافرمانیتواندبیرونشدواندیشهمخالفتتوانددرخاطرگرفت

 1377است)سپهر، :79 به را پادشاهیناصرالدینشاه اعتضادالسلطنه، گردش»(. تأییدربانیو
گشایدوفرمانرایتاجاللسلطنتونصرتجمومههوریوظفربرمی»دانستهکه«آسمانی

(.1370:424)اعتضادالسلطنه،«گستراندعدلودادبهاطرافواکنافایرانمی
اللهیپادشاهبهعنوانصاحبفرایزدیناممتونادبیاتسیاسینیزازمشروعیتدینیوظل

شد.دراینمنابعتنبیهستیزیتلهیمیبردهاستکههرگونهتهابلبااوبهمعنایبدعتودین
درکنشسیاسیپیشامدرنومجازاتبندگانازحهوقخاصهسلطانبهشمارمی زیرا رفت،

پادشاهبامردمبهمثابهرابطهشبانباگلهتلهیشدهاست.پادشاهچونشبانورعیتچونرابطه
کاتوزیان،رمهاست.برشبانواجباستکهرمهراازگرگدورنگاهداردودردفعاوبکوشد)

1377 او19: داشت. قرار شاه اختیار در تردید بدون همه حکام و والیان مال و جان .)
تببخشدیاجانبگیرد،حتیاگراینوالیانازاقرباونزدیکانشاهبودهباشند.منطقتوانسمی

شود:اوبهرعایایخوداجازهدادهاستکهبهشاهدراینگونهموارددردوجملهخالصهمی
آوریشدهبهطورهرنحوممکنثروتاندوختهکنند،اماهمیشهحقبازگرفتناینثروتجمع

بر یکجا محفوظاست)کارالسرنا، او 1362ایخود :92« شرعیو(. ایراناعماز دعاویدر
ولیبهطورپنهانیحکمعرفیبهسرعتپایانمی یابدوبهظاهرطرحدعویخرجیندارد،
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می صادر رشوه زور حکمنهاییبه به و دارد قرار قانون و فوققاعده ایرانپادشاه در شود.
ولیدرامورشرعیهقدرتپادشاهیقادرب هسلبارواحوضبطاموالهریکازرعایاست،

می انجام اینعملرا دهندعلما ج« 2)ملکم، ،1340 و157: نهشوزرا نباید اینحال با .)
می ایفا دربار در نهشاصلیرا شاه گرفت. نادیده دربار در را همهبزرگان کانون در و کرد

دارقابت قرار بندها و زد و میها قرار آسانیتحتنفوذ ویبه آزادیعملششت. گرفتو
شود.شاهنویسدتامیلوزرانباشد،فرمایششاهمجرانمیمحدودبود.اعتمادالسلطنهبهحقمی

بایستاطرافیانشراراضینگهدارد،آنگونهکهفایدهوسهمیبههریکبرسدودرضمنمی
حدقدرتمندشوندونهبرنجندوبهصفدشمنبپیوندندمراقبباشدکههیچکدامنهبیشاز

هایدرباریتداومیابدوحتیبهداخل(.اینامرباعثشدهبودکهرقابت1377:78)اتحادیه،
اینکشاکش نیزکشیدهشود. رسید،هایدرباریزمانیکهبهاوجخودمیهاورقابتحرمسرا

گناهدچارودرباریعدهزیادیگناهکاریابیهایشخصیشدکهدرتسویهحسابباعثمی
هاییکهگاهبدونهیچعلتیفهطبهدلیلوجودگرفتاریوشکنجهومجازاتشوند.مجازات

رقابتوحسادتدربینامراوشاهزادگانومهاماتدرباریوزنانحرمسرابود.
التوشاهزادگانراتوانستتاحدودیقدرتشاهوحکامایفهطقدرتمذهببودکهمی

حتی و والی یا شاه نزدیکان ایران، در مستهل قضایی دستگاه نبود به توجه با کند. محدود
روحانیونبلندپایهبراینجاتجانومالکسانیکهقربانیبدگمانییاخشمسالطینمستبد

میانجیگریمیمی سنتبستشدند، مذهببا مکانکردند. بود. متفاوتیهاینشینیدرآمیخته
نجاتمیبرایبست مهمنشینیوجودداشتکهجانمحکومانرا ترینایناماکنعبارتداد.

بودندازآرامگاهشاهعبدالعظیمپسرامامموسیکاظم)ع(درفاصلهیکساعتیتهرانونزدیک
ع(درشهرهایریباستان،آرامگاهفاطمهخواهرامامرضا)ع(درقموآرامگاهامامرضا)خرابه

مهدسمشهدکهدرایالتخراسانواقعشدهاست.عالوهبراین،بنابریکرسمقدیمیاصطبل
سفارتخانه و میشاه شمار به بست هم خارجی های )بروگش، 1374رفت این164: .)

شد.ازهادرامورداخلیکشورمیسازنفوذودخالتخارجینشینیدرسفارتگاهزمینهبست
هستند،کهمسجدهاپناهگاهکسانیاستکهازطرفشاهیامهاماتدولتیموردتعهیبآنجایی

مانند.بسیاراگرمهصرانبتوانندخودرابهآنجابرسانندوبستبنشینند،ازمجازاتدرامانمی
می اتفاق شدهکم مرتکب بزرگی جنایت که مجرمانی حتی بستافتد مهدسی مکان در و

(.1362:145نیتنداشتهباشند)کارالسرنا،اند،امنشسته
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بایدگفتبرخیمصلحانواندیشمنداناقداماتیمحدوددرزمینهرفعظلم باوجوداین،
دردورهمحمدشاهقاجار)شاهوشاهزادگانوحکامانجاممی ه.ق.(میرزا1250-1264دادند.

عدالت یکدیوان صدراعظم فراهانی مهام قائم امیرابوالهاسم را رئیسآن که تأسیسکرد
امیندیوان)کهیک سایراعضابهشرحذیلبودند:صدردیواننمایندهعلما، دیوانخانهنامید.

کرد(،امیرنجباکهنمایندهنجبایاخانوادهقاجارخواجهحرمبودوبهامورنسوانرسیدگیمی
وانکهبرامورمالینظارتداشت،وبود،امیرلشکرکهنمایندهقدرتنظامیبود،مستوفیدی

منشی و دادستان یا عدالت ناظم )ورهرام، دیوان 1368باشی دوره150: تا اقدامات این .)
بدونآنکهبتواندکاراییخاصیداشتهپادشاهیناصرالدین درایرانوجودداشت، شاههمواره

ورودبرخیازعناصروآموزه باانوتعاملیکهاینپدیدههایمدرنیتهبهجامعهایرباشد. ها
هایساختسیاسی،اجتماعیوفرهنگیموجودبرقرارکرد،تأثیرنسبتاًخوبیبربرخیازجنبه
جنبه این از یکی است. داشته شاه ناصرالدین دوره اواسط از ایران در سیاسی رازندگی ها

سیاسیایرانوازآنطریقبرتواندرتأثیریدانستکهآشناییباغرببرگفتمانوفرهنگمی
 است)حائری، گذاشته ایرانیان 1367زندگیسیاسی اولین325: زمانصدارتامیرکبیر در .)

حرکتاصالحیدرخصوصشکنجهومجازاتمجرمانومحکوماندرایرانشکلگرفت.
ناصری مشهودتغییردرمفهوممحاکمقضاییدرقالبدگرگونیابزارهایآنازاواسطدوره

هایتأمینامنیتجامعهازشکلتهابلودرگیریواحدخرداجتماعیایالتبهاست.ابزاروراه
تشکیل ابزارهایقانونیو اعمال دولتبرایتأمینامنیتبا یافت. دولتانتهال کالن واحد
این و قضاییایفاینهشکرد محاکمجدید و نظمیه چارچوبپلیسو مؤسساتمدنیدر

هایجدیدمبنیبرتهویتمفاهیمیمانندتغییردرعرصهاجتماعازکانالطرحاندیشهفرایند
مدارکمککرد.حقفردی،اجتماعی،آزادیوسایرمفاهیمبهتکوینخردهگفتمانامنیتجامعه

اقداماتدولتمرداننیک نتیجه معانیامنیتاجتماعیدر مفاهیمو تغییر در اندیشچونآنچه
وسپهساالربایددرنظرگرفت،تأکیدوتوجهآنبهبازسازیمحاکمشرعیوعرفیباامیرکبیر

بخشیبهجامعهبود.توجهبهحهوقانسانیوامنیت
نظممیرزاتهیخانیمعروفشد، که را واقعآنچه تأمینعدالتدر قانونو نظمو امیر

ونمندکردنقدرتخودکامهوبهضابطهدید.اوازنظممیرزاتهیخانینوعیقانبسیاروسیعمی
 (.در1377:117فهمیدوبهجددرراهآنایستاد)رضاقلی،ضابطگیرامیکشیدنهرنوعبی
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 توانستمی نیز روحانیت مهبولیت و نفوذ حتی مستهلی، قدرت هر امیر اجتماعی انضباط مهابل

ومتانتبهاصالحبرخیازمحاضرآید.دربدوامرباکمالتأمل شمار به نظمیبی منشأنوعی
برخالفحهیهتصادرمی کهحکمناسخومنسوخیا کسانیرا ازشرعپرداختو کردند،

اینطریقعده از و رسوا فتویمجتهدانمعروف، و دیگر کهطریقمحاضر نااهالنرا ایاز
یپرهیزگاررااستحهاقمداخلهدرشئونقضایینداشتند،دورساختواشخاصمتهیوفهها

(.1337:103متصدیامورقضاییکرد)مکی،
اقدامدیگرامیربرایتأمینعدالتقضایی،منعشکنجهمجرمانومحکومانبود.شاهفعلی

ایدرروزنامهرسمیایرانبههمهحکمرانانایراناعلیحضرتناصرالدینشاهباچاپاعالمیه
درمنطههتحتحکمرانیایاالتووالیاتکشوردستوردادمراقب شانهیچیکازباشندتا

 )بروگش، نکنند استفاده شکنجه دولتاز 1374کارکنان بدعت162: از تأمین(. در هایامیر
دررسیدگیبهدعواهایحهوقیمیانحهوقاقلیت کهصالحیتمحاکمشرعیرا اینبود ها

عدالت دیوانخانه به و مسلمانانسلبکرد و نمود.مللمتنوعه احاله عرفیبود، محکمه که
بلکه قانونشرعباعثتبعیضومانعاحهاقحقواجرایعدالتنشود، مهصوداینبودکه

:1353دیوانخانهبهحهیهتدعویغوررسیکندوازرویسندعهلحکمصادرکند)آدمیت،
439 در اصالحاترا داشتکه سعی شاه ناصرالدین مرگامیر پساز اگرچه امور(. مدار

خویشقراردهد،ولیباتوجهبهروحیهاستبدادیوعدمتمایلبهازدستدادنجایگاهقدرت
ماند.باوجوداین،ناصرالدینشاهاقداماتیانجامداد.ازمطلهه،اینافکارفهطدرذهنپادشاهمی

هممهوربهمهرهاکنویسیبود.اینصندوقجملهاقداماتناصرالدینشاهنصبصندوقعریضه
شدندتاهرکسبتوانددرخواستهایعمومیگذاشتهمیسلطنتیبودند،ماهییکباردرمکان

یاشکواییهخودراکهبررویآنهانامپادشاهنهشبستهشدهبودوسپسآنهاراکهپلمبشده
حضورشاههادرجایخاصینگهداریوقفلآنفهطدربود،داخلآنبیندازد.کلیدصندوق

شد.اینابتکارداهیانهنتایجخوبیپدیدآورد.اماحکامایاالتوسایرمسئوالنبلندپایهبازمی
بی در نفعشان صندوقکه از مراقبت برای بود، کشور وقایع از شاه ماندن عدالتخبر های

تهدیدبهشالقفراش با ازانداختنعریضههاییگماشتندتا هایمردمبهزنیوتنبیهاتدیگر،
عریضه معدود بسیار تعداد به توجه با اینترتیبشاه به ممانعتکنندو تصورداخلآنها ها

(.البتهمستوفی1362:87کنند)کارالسرنا،کردکهمردمدرامنوامانورفاهکاملزندگیمیمی
ایبهدستنیاوردهشاهبعدازآنکهازصندوقعدالتنتیج»نویسد:اعتهاددیگریداشت.اومی
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برایهر و شریککرد حکام با را خود رعیتبگیرد، به را نتوانستجلویتعدیحکام و
کشیرابپردازند.اینکشیمعینکرد.حکامبایدقبلازحکومتخوداینپیشوالیتیمبلغپیش

ارجگرفتوکسرمخمبلغدرحهیهتاضافهجمعیبودکهبدونهیچجزءجمعیازحکاممی
کهروزافزونزیادمیبیوتاتوسایرحوائجوانعاماتوفوق شد،بدینوسیلهجبرانالعادهرا

چیزیبهاینعنواناتنمیمی حکامکهسابهاً میکرد. حاالکهشاههمدادندرعیترا تاختند.
(.1386:711«)کنندتوانندتعدیمیشریکتعدیآنهااست،بدونهیچترسوواهمهآنچهمی

حسین میرزا زمانیکهاصالحگردیگرکهدرایندورهاقداماتیانجامداد، خانسپهساالربود.
هایبدنیوصدوراحکامه.ق.دستمحاکمرادراجرایتنبیه1288سپهساالروزیرعدلیهبود

شیوه با اجرایمجازاتمجرمان مانع و تنگقتلبسته سپهساالر بود. خشنشده هایبسیار
میگ درجاییروا دانستکهحکمازرویتحهیقدقیقورسیدگیکاملرفتنبرمجرمانرا

 )منفرد، باشد شده 1375صادر زمینه83: در سپهساالر و(. مدنی حهوق تأمین مانند هایی
اجتماعیمردم،آزادی،محدودیتقدرتحکاموتوسعهاقتصادیبهاقداماتمهمیدستزد.

هارادرایازمخالفتنداقداماتاصالحیامیرکبیربهسرعتموجگستردهاماایناقداماتمان
خواستحکومتالسلطانکهمیمیانالیگارشیحاکمعلیهاوواصالحاتشبهراهانداخت.ظل

فارسرابرداراییخودبیفزاید،زمانیکهبامخالفتسپهساالرمواجهشد،اوراتجسمشیطان
دامادشاهویکیازرجالدانستومانعبزرگقد شاهزادهفرهادمیرزا رتخودمعرفیکرد.

چنینبیانمی را اقداماتسپهساالر به اعتراضخود دربار بانفوذ خواهیدقواعدپنجمی»کند:
(.فرددیگریبهشاهنوشت:اینوزراییکه1351:209)آدمیت،«هزارسالهایرانرابرهمبزنید

دارندمی اراده پادشاهبینیم مهتدره سلبقوای جز خیالشان کنند. سلطنتمعزول از را شاه
 )همان، نبندید را دستقدرتخود و ندهید در تن تکلیفی چنین به الحذر (.217نیست.

ایشدکهامیرکبیربهآنرسیدهبود.اماچوناقداماتسپهساالردرنهایتمنتجبههماننتیجه
نشده اختیارحاکمانوحکاموالیاتقراربنیاننظمبهدرستیچیده محاکمعدلیهدر بودو

هایمجرمانراسرساکنانآنخرابکندتوانستبرایبرقرارینظمخانهداشت،هرحاکمیمی
اینکهشاهزادگانو به توجه با کیفربرهاند. از ازخالفکارانآنانرا گرفتنرشوه با وگهگاه

وسایرصاحب بهجایاینکهقانونبرآنهامحکاممحلیوامرا نصبانقدرتفراوانیداشتند،
ایکهداشتندتسلطداشتهباشد،آنهابرقانونتسلطداشتندوباتوجهبهنفوذوقدرتگسترده
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توانستندبراحکامصادرهنفوذداشتهباشندوایناحکامرابهنفعخودشانتغییردهند.مردممی
توانستندبهگروهیازعلمایبانفوذمتوسلپناهینداشتند،فهطمیعادینیزکههیچجایگاهو

شوندتاازاینطریقاحهاقحقکنند.
هادرواقعپیشازانجاماقداماتاصالحیدرمجازاتمجرمان،والیانومباشرانحکومت

دیگر بینیو بریدنگوشو با مجازاتاشرار قطعدستدزدان، قصاصقاتالن، در را خود
شاهدردانستندکههرماهازدولتاجازهبگیرند.اماناصرالدیندیدندوالزمنمیاعضاءمختارمی

هر1288 تا کرد ملزم را جزء مباشران بزرگتا والیان از کشور حکام همه فرمانی با ه.ق.
مهصریراباشرحجرایمشبهحضوراوبفرستندوحکامکشورحکمیرااجراکنندکهشاه

جریمیجا )اعتمادالسلطنه، 1کرد ،1363 اعالنمورخ175: دستخطیا دیگرصدور مورد .)
ه.ق.راجعبهآزادیجانومالافرادبود.شاهدستوردادمتنآندرسراسرکشور1303رمضان

بردیوارنصبشودودستخطرادرمساجدواماکنعامبخوانندومأمورانرامؤظفکردکه
ا اجرای در )کرزن، ورزند اهتمام حکم 1347ین رفتار598: نتوانستشیوه نیز بیانیه این .)

کارگزارانحکومترابامردموبرسراصالحقوانینقضاییتغییردهد.مجلستحهیقمظالمرا
گذاریکرد.دستورکلیشاهدرتعیینسیاستمجلستحهیقمظالمایننیزناصرالدینشاهبنیان

هعرضحالخودآزادباشند.اماایناختیارحدیداشت،بدینمعنیکهرعیتبودکهرعیتب
نبایستیبرایدولتتکلیفمعینکندیاحقدخالتدرسیاستراداشتهباشد)آدمیتوناطق،

(.امااینمجلسنیزنهمرجعقضاییصحیحیبودونهقدرتاجراییداشت.اقدام1356:378
توانستندنزداوردماینبودکهمردمستمدیدهدرایامتولدشاهمیدیگربرایاحهاقحهوقم

هابهناصرالدینشاهکهاوبروندودادخواهیکنند،ولیاینرسمچندسالیپسازحملهبابی
آنسالمجدد در بود متوقفشدوحاالقرار بود، قصدشده سوء نگرانیاز ترسو دچار

نیتبسی و اینکار شود. حدودیخواهدتجدید تا را ستم و جلویظلم خوبیاستو ار
درمیانگرفته کهچونموماورا ولیبهشرطآنکهدرباریانواطرافیانشاه اندوهرگرفت،

بامردمقطعکرده کنندگاناجازهاند،بگذارندایندستوراجراشودوبهتظلمگونهارتباطشرا
کنند. پیدا راه شاه حضور به که عدالتودهند دارند، وجود افراد قبیل این حهیهتتا در

(.ساختارجامعهسنتییکیاز1374:260خواهینیزمفهومینخواهدداشت)بروگش،عدالت
اقتصادی، مسائل در جرائم از بسیاری نهشداشت. ارتکابجرائم در که بود مهمی عوامل

 طبهاتی، فاصله کیفیتروابطاجتماعی، و جامعه تنشساختار و هایاجتماعیریشهتضادها
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اندازیوهرگونهظلمیشدند،بنابرایندستهاهموارهپستوخوارشمردهمیداشت.اقلیت
شد.برآنهاازسویجامعهاشرافیوحکومت،حهیمسلمتلهیمی

درسال ادامهاصالحاتشاه کمیته1307در اروپاییه.ق. ایبرایتدوینقوانینبهشیوه
ملکتشکی شاه برادر بعد سال یافتو مزبورل کمیته منصوبشد. کمیته ریاستاین به آرا
السلطاننتوانستهایامینالهوانینعثمانیواروپاراترجمهکرد.اماکمیتهدراثرمخالفتمجمع

(.نشانهدیگریازتداوموضعسنتیدر1368:351اقداماتاساسیخودراانجامدهد)ورهرام،
هناصریاینبودکهدعاویقضاییمبتنیبرقانونمدونینبودوبنابراینبحراندرعدالتدور

وامنیتقضاییرادرپیداشت.تداومضعفمحاکمقضاییدرساختارسیاسیعصرناصری
نهشمهمیدرتهلیلمفهومامنیتوعدالتداشت،بهطوریکهباوجودتغییراتدرمحاکم

مقضاییهمچنانتحتفرمانرواییشاهبودند.محاکمشرعیبهاختالفات،شرعوعرف،محاک
پرداختند.امابهدلیلعدمتدوینمعامالت،عهودوثبتوتنظیماسنادمعامله،نکاحوطالقمی

هایاربابقدرت،نوعیتداخلباحوزهاختیاراتاینمحاکمبامحاکمعرفقوانینودخالت
استهاللماهیتوعملکرددرایننوعمحاکمبرمسئلهعدالتقضاییوجودداشت.مسئلهعدم

گذاشت.تأثیرمی
آنشایدمی وجود با که دیگریبود نهاد خشننظمیه سختو شیوه حدودیاز تا شد

شکلمجازات پساز کاست. قرارها مجموعه رأساین در کنتکه تهران، در نظمیه گیری
امنیتپا و برایانتظام وداشت، تهیه اصلبهصورتطرحیجامع هجده یتختقوانینیدر

تهدیمشاهکرد.ایناصولبرایمهابلهباجرائموتخلفاتوهمچنینکاهشآنهاضروریبود.
جوها،اشرار،دزدانوسارقینوهمچنینزنانبدکارهوها،عربدهکشاواگرچهبهمبارزهباقداره

درعین اما حالاقداماتپلیسچندانبراساسقوانینودرراستایدیگرمجرمانپرداخت،
درکناراشرارومجرمانقرار تأمینامنیتبرایمردمنبودوگاهطمعوکسبمنفعتآنهارا

رفتاموالمردمبهراحتیبهسرقتمی»نویسد:الدولهدرانتهادازنیروهایپلیسمیداد.امینمی
هایمختلفودالیلواهیهامردمرابهبهانهشد.آنومیلمیوبیشترآندردایرهپلیسحیف

کردند.درجامعهامنیتینبودوبهراحتیدردستگیرودرمهابلباپرداختجزاینهدیآزادمی
شدندونهازطرفدولتپژوهشیبودنهعلمایاعالمنهیازکوچهوخیابانمتعرضزنانمی

(.عالوهبرکارکردنامناسب1341:56«)آمدنددمردمبهصدادرمیکردندونهحتیخومنکرمی
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تضعیفعملکرد نهشمهمیدر امور در دخالتناصرالدینشاه ضعیفدومونتفرتو و
زندان به را زندانیان و اختصاصداد خود به را حقزندانیکردن شاه داشت. پلیسجدید

وکدخدایاناجازهداشتنزندانراندارندوشخصیخودفرستادودستوردادکهدومونتفرت
(.1325:60آرا،همهزندانیانبایددرزنداندولتباشند)ملک

برایتأسیسدادگاه هایقضاییوتدوینمجموعهقوانینبهجاییتالشناصرالدینشاه
ریازنرسیدودارالشورایکبرایدولتیووزارتعدلیهنیزدرایجادامنیتعمومیوجلوگی

تعدیاتواجحافاتبرمردمبهموفهیتیدستنیافتند،زیراساختارناسالموفسادپذیرحکومت
قاجاریوشیوهادارهایاالتدردستافرادمتنفذوپولداربودوبهتعبیرسایکس،ایراندراین

یگانهمنظورشدکهدوره)ناصرالدینشاه(ماننداروپادرقرونوسطیبهوسیلهحکامیادارهمی
(.ازاینرو،اینعواملوطبیعتاستبدادگرای1340:540وهدفآنهاجمعکردنثروتبود)

گردید.هایاصالحیقضاییمیپادشاهنیزمانعبرنامه
ه.ق.(بهقدرترسید.اونه1313-1324پسازکشتهشدنناصرالدینشاه،مظفرالدینشاه)

 نه داشتو امنیترامیاقتدارپدرشرا کشور ازقدرتقهریهدر استفاده با توانستماننداو
دل البته کند. هنوزمستهر دوره این در بود. بیشتر پدرش عطوفت از او عطوفت و رحمی

می حکام و وشاهزادگان کنند سوءاستفاده شاه لطیفمظفرالدین روحیه به توجه با توانستند
دهند. انجام خویشرا مرگناظماقداماتسبعانه کرمانیدرباره مهدیگاوکش»االسالم به« و
 است: ویگفته عیال قهوه»چوببستن عینیکروزیویدر به وخانه بود گفته بد الدوله

الدولهدادند.لذاویدرپیبهانهبودکهشنیدمهدیگاوکشعلناًدرراپورتکارهایشرابهعین
ذ را او اعمالسئیه مردم جمعیاز اینجهتعدهحضور به نموده، راکر او کرد مأمور ایرا

دستگیرکنند.اینطورکهدرساعتپنجازشبگذشتهدرحالیکهبیچارهدربسترخوابیدهبود
ازباالیبامریختندبهخانهاووعیالشراکهحاملهبودومانعگردیدکهنگذارداورابااینوضع

دیزدندکهجنیناوسهطشدویکطفلچهار،پنجسالهاورادرببرند،اوراباچوبقدارهبن
حوضانداختندکههمانشبزندگانیراوداعگفتوچندنفرازاطفالوبستگانآنبیچارهرا
زخمیوتلفنمودندواموالواسبابخانهاوراغارتکردند.اگرچهدرزماناستبدادباالترو

گفتند:فالنشخصگذاشتند،مثالًمیرسید،ولیاسمیرویشمیدممیترازاینظلمبهمربزرگ
اشرابایدغارتکرد.مالشحاللاست.زنشمباحاستواطفالشرابایدکشتبابیاستخانه

(.1326:199«)ویافالنکسیاغیدولتاستوهستیاورابایدبهبادداد
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ر دوره مظفریرا بایددوره این، وجود دربا نواندیشدانستکه متفکران و اندیشه شد
صحنهسیاسیواجتماعیظهورکردند.مؤلفهمهمیکهدرتوسعهامنیتقضاییوعدالتنهش

شکل در که بود نوآیین مفاهیم به توجه ساختداشت، ایجادگیری و جدید اجرایی های
مفهومقانونوتالشگیریمناسباتجدیدبینساختارقدرتوحوزهعمومیمؤثربود.شکل

هایجدیدانجامبرایتوسعهآندرقالبمتونترجمهاقتباسیتوسطمتفکرانایرانیروزنامه
میراثاندرزنامه و انتهادی قالبرساله در قوانین از برخی وشد. بازنگری در سعی نویسی
نگارشچنینقانون داشت. مردم انبازخوانیمناسباتحکومتو هایدیشههاییتحتتأثیر

هدفطرح با متفکرانو زمینهمسئله مسائلاجتماعیصورتگرفتو سازحهوقانسانیو
ایولومحدوددرمعنیومفهومحهوقانسانیوعدالتقضاییگردید.تغییراتفکریواندیشه

هاینزدیکبهدورانمشروطه،مفهومآزادیوقانونوعدالتکهبرایندتحوالتدرسال
یرونوتوسعهمعناوفلسفهجدیدبامحوریتجامعهوحقانسانیدرسرنوشتخویشدنیایب

بهتدریجدرنوشتارهایسیاسیوروزنامه هایایرانانعکاسیافتودرجامعهبهطرحبود،
دربرابرهرگونهبیگفتمانحقخرده میرزاملکمدردورهناصرالدینشاهگرا قانونیمنجرشد.

برابرحفظحهوقانسانیمحدودکردوازحهوقچهارگانهانسانیشاملاطمینانآزادیرادر
قلمومساواتنفوسدرحدودوحهوقبه اختیار زبانی، اختیار بدنی، اختیار جانیومالی،
عهاید و افکار آزادی در را بشر ترقیاتنوع جمع و برد نام آزادی تحدیدگر اصول عنوان

نهادهایمدنیو136:1340دانست)آدمیت،می بنابراینهرگونهتحولدرمفهوموعملکرد .)
قضاییوتأمینامنیتفردیوجمعیبهدورهپسازمشروطهوتالشنهادهایمشروطیتدر
تنظیمقوانینجدیدمربوطبهجرموجنایتوحهوقاجتماعیمردموتضعیفمفاهیمدالبر

ه.ق.الیحهتنظیموظایفسازمانپلیسدرفصل1325قدرتمطلههانتهالیافتکهدرسال
ه.ق.تدوینشد.1325الثانیربیع20وقانونشهریمصوب298تا286هشتمقانونومواد

 اولدر1325شعبان29همچنینمتممقوانیندر شاملگردید، کهتشکیالتقانونیرا ه.ق.
ه،دومدرمجلستحهیقودعاویحوزهمرکزیمرکبازوزیرومجلسخصوصیووزیرعدلی

و مجلسدیگر دو و مجلساجزا در چهارم جنایاتو مجلستجارتو در سوم منهود، و
دیوان جنایی، دیوان عادی، شاملدعاویمالیو حهوقیدیگر محکمه چهار در چندیبعد

(.1368:351مظالمودیوانتمیزفعالشد)ورهرام،



 

 

 

 



 1401، بهار و تابستان 34شناسی، سال نوزدهم، شماره  نامۀ انسان

  

42 

هایگذشتهعلیهومیدرتاریخایرانبودکهبرخالفشورشانهالبمشروطهاولینقیامعم
سالطینمستبد،فهطدرصددساقطکردنیکحکومتخاصاستبدادینبود،بلکهبرنامهمثبتی

می شامل نیز اندیشهرا از برگرفته که ازشد بود عبارت برنامه این بود. اروپایی هایجدید
 حکومتاستبدادی. جای به قانون قانونمشروطهجانشینی که شدند موفق سرانجام خواهان

اماباتوجهبه باهمداشتهباشد. اساسیمستهرکنندکهشالودهقانونیوحکومتپارلمانیرا
سنتدیرینهاستبدادوهرجومرجدرکشوراینقوانیننیزنتوانستمهاریدرجهتجلوگیری

 باشد. قاجار شاهان سبعانه و خصمانه اقدامات حکومتمظفرالدیناز امضای از پس شاه
شاهبهجایاونشست.اوتمایلچندانیبهحهوقمردممشروطهدرگذشتوپسرشمحمدعلی

مانندقفسیمی درقبضهقدرتخویشدارد.نداشتوحکومتمشروطهرا دانستکهاورا
بااینهمهانهالببنابرایندرپیآنبودکهبههرشکلممکنبتواندازاینقفسرهایییابد.

هایجدیروبروشد.مخالفتشاهودرباریان،مشروطهومجلساولپسازپیروزیباچالش
وی به خارجی روستهدیدات جانب از یکژه از انهالبیونها میان موجود اختالفات و سو

محمدعلیمشروطه توسط مجلس بستن توپ به زمینه دیگر سوی از شکستخواه و شاه
اولرافراهمکرد.مشروطه

ایبهمشیرالدوله،عللبهتوپبستنشاهبعدازبهتوپبستنمجلسدرنوشتهمحمدعلی
ایاعالمکردکهموجبهرجومرجشدهوممکنبودنامهنظامهایبیمجلسراوجودانجمن

مرجشدهنظامنامهاسبابهرجوهایبیچونایجادانجمن»رشتهنظاممملکترابرهمبزنند:
وروزنامه ازبود برهمزنندو مملکترا انتظام رشته نزدیکبود کمکآنها ناطهینبه و ها

چه هر باشد، عهالباید دستمعدودیاز در مخصوصما تحتقوه امور زمام آنجاییکه
هارابهوظایفخودبیاوریم،بهواسطهحمایتخواستیمازفسادآنهاجلوگیریکنیموانجمن

تعالیجلسازآنهاممکننشدتاآنکهبرایبرقرارکردننظموآسایشعمومکهازطرفباریم
دستگیرنماییم تفویضشدهاست،خواستیممفسدانرا بهما » 1387)کسروی، ازمتن657: .)

توانبهسرشتاستبدادیمحمدعلیشاهپیبرد.اومعتهدبودنظموآسایشعمومایننامهمی
خداوندبهاوتفویضشدهاستواینهمانبحثرمهوشباناستکهاعتمادالسلطنهازطرف

خواهانهاییکهپسازدستگیریمشروطهدربابشخصناصرالدینشاهبیانکردهبود.شکنجه
شکنجه در سبعیت سنت همان از برگرفته شد، ملکانجام بود. قاجار وهای المتکلمین
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اسرافیلخ صور ابراهیمجهانگیرخان سیدحاجی شدند، فرارفه هنگام تبریز لیبرال نماینده آقا
(.1384:122کشتهشد.یحییمیرزااسکندریبراثرشکنجهجانسپرد)آبراهامیان،

هایپیشکهتوسطپدروپدربزرگمحمدعلیشاهودیگرتماماقداماتاصالحیدرسال
 دهشدهبود.بهعبارتدیگردرایندوره،خارجمصلحانانجامشدهبود،یکبارهبهفراموشیسپر

 سراغ به شب هر و روز رژیماستبدادهر مأموران و فراشان و محکمه،دژخیمان اختیارات حیطه از

 چنانکه دادند.می نشان را خود شهاوت روح غیرانسانی هایشکنجه و وباشالق رفتندمی زندانیان

روزنامه خراسانیالعلماینسلطا مردروح مدیر شکنجه هر را سرسخت و مبارز الهدس،  روز

 اورا سرانجام نشاندند،می گداخته تاوه روی کردند،برهنهمی را کهاو اندنوشته حتی و دادندمی

 به مبدل لباس با را او دوستانش که واعظ الدینجمال سید انداختند.می چاه در و کردندمی خفه

روانه غرب طرف  کردند، ایران  داشت، سید با دوستی سابهه که مظفرالدین با زمان هماندر

 را مراتب کرد،می پذیراییدوستانه سید از ظاهر در که حاکممزبور رفت. او خانه به و برخورد

 بروجرد به خودرا قدیم ودوست مهمان دربار، دستور به و داد شاهاطالع محمدعلی به محرمانه

 نیمهشب روز چند از پس و دادند افخم،حاکمبروجرد امیر تحویل را او فراشانحاکم فرستادو

(.1387:873آبادی،کردند)دولت خفه را او باطناب و شدند سید زندان وارد حاکم دژخیمان
اینمنابعبازگشتحیاتاجتماعیوسیاسیدرخصوصمحاکمقضاییرابهدورهاستبداد

دهد.کشتنآزادیخواهانونمایندگانمجلسبدوندادگاهوفهطبراساسخواستهشاهنشانمی
وافرادمتنفذکهسعیداشتندبااینحربهضمنایجادفضایرعبووحشتبتوانندانتهامخود

یبگیرندکهبهزعمآنهادرانتشارافکارآزادیخواهیسعیبلیغداشتندوبهنوعیباراازکسان
شکستمحمدعلی پیروزیمجاهدانو با حسابکنند. تصفیه یکسالآنها حدود پساز شاه

 مجلسپسر کند. ترک را ایران شد مجبور مستبد شاه مجاهدان با نام8جنگ به او ساله
بهسل را قاجار جوانعضدالملکاحمدشاه اینزمانبهواسطهصغرسنشاه در طنتنشاند.

السلطنهزماماموررابهدستگرفت.درایندورهنظمیهرئیسمعمرایلقاجاربهعنواننایب
دارایقدرتواقتدارشدورؤسایسوئدیآنکهبرایایجادنظموامنیتبهایرانآمدهبودند،

انمجموعه اصالحاترا از سوئدیای برایاصالحاتاساسیزمان اقدام اولین دادند. هاجام
ترینتشکیالتپلیسیاروپابود.ایننظامنامههماننوشتننظامنامهصحیحوکاملازرویجامع
تالش با واقعو مأخذاصالحنظمیه گوستافوستداهل»مدرکو رئیسمستشارانسوئدی«
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هاترجمهشد،شاملواحکامیکهدردورهسوئدیهاتدوینوتصویبشد.برخیازنظامنامه
دستورالعمل و محبساحکام نظامنامه عمومیو قانونقواعد از استخراج و نظمیه اداره های

(.درایندورهباتوجهبه1329:30اجرایعرفیوامورخالفومجازاتآنبود)مختاری،
ادهبودوخوداونیزهنوزدرسنینبوداینکهاحمدشاهقدرتاستبدادیرادرکشورازدستد

به وضعیتکشور بنابراین سلطنتکند، استبدادی قدرت گرفتن ریشه به توجه با بتواند تا
ایگردید.کودتاییکهباانجامآندوره1299ایجلورفتکهمنجربهکودتایاسفندماهگونه

دیگرازتاریخایرانشکلگرفت.

 گیری بحث و نتیجه
پژوهشباهدفبررسیشیوهمجازاتوماهیتمحاکمقضاییدردورهقاجارانجامشد.براین

خالفتوجهبهحهوقانسانیورعایتحهوقبشردرطولتاریخجوامعبشریوتاجاییکه
مسبوقبههایحاکمحکومتمیسلسله مجرم متهمو افراد انواعشکنجه مجازاتو کردند،

هنیزازاینامرمستثنینیست.بهعبارتدیگرباشروعحکومتقاجارسابههوحکومتقاجاری
شاه، که طوری به داشت، ادامه کماکان مجرمان یا متهمان مجازات سلفخویشدر رویه

نفوذوحکامهرکدامدرحوزهاقتدارخویشدارایمراکزیبودندشاهزادگان،مالکان،افرادذی
کردندواینمراکزبهعنوانبراینگهداشتمجرماناستفادهمیکهازاینمراکزخانگییاقلعه

رفت.اماکنیبرایشکنجهمجرمانوافرادمخالفحکومتیومتهمانبهکارمی
انواعشکنجهومجازاتبراساسیافته وجود هایخشنهمچونچهارهایاینپژوهش،

بهگورکر زنده گچگرفتن، بهدهانهتوپبستن، دوشههمیخکردن، نعلکوبیدنکفپا، دن،
کردن،آویزکردنازدیوار،بهتیغپارهپارهکردن،بریدنوارهکردنسر،کیسهکردنوپرتاز

جمعیدرچاه،ارتفاع،شههکردن،بهدارآویختن،بریدنگوش،شکنجهکردنزندانی،قتلدسته
وشیوهانواعمجازات قاجاریهمرسها شایانذکرهاییاستکهدردوره براین، عالوه ومبود.

استکهدردورهقاجاریهبیشترازبریدنوقطعکردناعضایبدنبرایمجازاتمتخلفانو
می ازحبسمجرماناستفاده معمولهمهسالهشدو وبهطور هایابدوطوالنیخبرینبود

میزندان تخلیه را میها وقتحاکمجدیدیمستهر هر اغکردندو کهلبزندانشد، هاییرا
کرد.عالوهبراین،برایترساندنوزهرچشمگرفتنازمردموحاکمقبلپرکردهبود،خالیمی

کردند.افرادیکهبالهوهمستعدخالفونافرمانیبودند،یکیدونفرراهماعداممی
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ویژگی از یکی قضایی، ماهیتمحاکم لحاظ به ایران قضایی نظام اساسی عصرهای در
پیشامشروطهوبهطورکلیدورهقاجار،نبودقوانینمدونبود.البتهاینامرحوزهنظامقضایی

شد.هرچنددرنظامقضاییشرعی،فههمبنایقضاوتفههاومجتهدانعرفیرابیشترشاملمی
وانگهیبود،ولیآنهمبهصورتمجموعهقوانینمدرنودرقالبموادقانونیدرنیامدهبود.

دامنمی احکام و تشتتآرا همبر اجتهاد و احکاماستنباطاحکام آنصدور نتیجه در و زد
متفاوتوناسخومنسوخبود.

دهدنبودنهادهایقانونیومحاکمقضاییوبعدهاضعفدرعملکرداینپژوهشنشانمی
ایجادرعبووحشتبینایننظام،باعثرویکردعامالنحکومتیبهاستفادهازشکنجهبرای

وعبرت آنها اقداماتمجرمانه تکرار بهگرفتنسایرمردممیمجرمانبرایجلوگیریاز شد.
هایشخصی،منافعفردیونشانعبارتدیگراگرچهدربسیاریازمواردپایتصفیهحساب

اینمجازات در انواعشکنجهدادنقدرتبهرقبا وجود اما میانبود، در ها وومجازاتها ها
وزندان حق احهاق برای قضایی قانونمند نظام یک فهدان غیراصولی، و غیرمتعارف های

قاعدهبودنوخودکامگینظامقضاییعصرقاجاروجلوگیریازاجحافوتعدیاتبرمردم،بی
دهندکهفهدانیکنظامقانونمندقضاییبرایاحهاقحقچنینمواردیهمهوهمهنشانمی

قاعدهبودنوخودکامگینظامقضاییواستفادهازشکنجهبرایایجادرعبووحشتردم،بیم
ماهیتواقعیبینمجرمانوجلوگیریازتکراراقداماتمجرمانهآنهاوعبرت گیریسایرین،

دهند.نظامقضاییدورهقاجارراتشکیلمی

 منابع 
 

های علنی در ایران نوین. ها وابراز ندامت دگان، زندانش اعترافات شکنجه(.1382آبراهامیان.یرواند)

ها.سوئد:بارانمترجمرضاشریفی

----------------(1384 گلایران بین دو انقالب(. احمد و فتاحی ابراهیم محمد ترجمه محمدی..

 تهران:نی

 تهران:سخنفکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت.(.1340آدمیت.فریدون)

.تهران:خوارزمیاندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهساالر(.1351)-----------

.تهران:خوارزمیامیرکبیر و ایران(.1353)-----------
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افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشدة دوران (.1356،ناطق.هما)-----------

.تهران:آگاهقاجار

 تهران:تاریخاینجا تهران است.(.1377ممافی()اتحادیه.منصوره)نظا

)احتشام محمود 1367السلطنه. مهدیخاطرات احتشام السلطنه(. محمد سید تحشیة کوششو به .

موسوی.تهران:زوار

علیهلی )اعتضادالسلطنه. 1370میرزا اهتمامه.ق 1259اکسیرالتواریخ، تاریخ قاجاریه از آغاز تا (. به .

.تهران:نویسمنجمشیدکیانفر

.ویرایشدومبامهدمهایرجروزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه(.1345علی)بناعتمادالسلطنه.محمدحسن

 افشار.تهران:امیرکبیر

جلدی.تهران:.بهکوششایرجافشار.دورةسهالماثر واآلثار(.1363)-----------------------

 اساطیر

ترجمةابوالهاسمسری.تهران:ودولت در ایران، نقش علما در دوره قاجاریه.دین (.1356اُلگار.حامد)

 توس

میرزاعلیامین تهران:الدولهخاطرات سیاسی امین(.1341خان)الدوله. بهکوششحافظفرمانفرمائیان. .

هایایرانشرکتسهامیکتاب

تهران:زواراصغرسعیدی..ترجمةعلیسفرنامه اورسل(.1353اورسل.ارنست)

کردبچه.تهران:.ترجمةمحمدحسینسفری به دربار سلطان صاحبقران(.1374بروگش.هانریشکارل)

 اطالعات

 .ترجمةکیکاووسجهانداری.تهران:خوارزمیسفرنامة پوالک(.1368پوالک.یاکوبادوارد)

.ترجمةمنوچهرگذشته و حالسفرنامة جکسون، ایران در (.1352جکسون.آبراهام،ویلیامز.والنتاین)

ای.تهران:خوارزمیامیریوفریدونبدره

عبدالهادی) .گران ایران با دو رویة تمدن بورژوازی غرب نخستین رویارویی اندیشه(.1367حائری.

تهران:امیرکبیر

 .ترجمةجوادمحبی.تهران:گوتنبرگسفرنامة دروویل(.1337دروویل.گاسپار)

محمدکاردان.تهران:دانشگاهتهرانترجمةعلیشناسی. قواعد جامعه(.1373دورکیم.امیل)
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( کنت 1390دوسرسی. العادة کنت  ق.( سفارت فوق 1256-1255م. ) 1839-1840ایران در (.

سخن:تهران.ترجمةاحساناشراقی.دوسرسی

یهاتمجتبیبرزآبادیفراهانی.تهران:،مهدمهوتصحیحوتعلحیات یحیی(.1387آبادی.یحیی)دولت

فردوس

وشی.تهران:دانشگاهتهرانترجمةعلیمحمدفرهایران، کلده و شوش.(.1376دیوالفوا.مادامژان)

دورةدهجلدی.تهران:امیرکبیرتاریخ اجتماعی ایران.(.1359راوندی.مرتضی)

تهران:چشمه.سیر قانون دادگستری در ایران(.1368)-----------

.تهران:نیکشی در ایران شناسی نخبه جامعه(.1377رضاقلی.علی)

.قم:پژوهشگاهحوزهواندیشهتحول نظام قضایی ایران در دورة پهلوی اول(.1392زندیه.حسن)

تهیفخرداعیگیالنی.دورةدوجلدی.تهران:محمد.ترجمةسیدتاریخ ایران(.1340سایکس.سرپرسی)

 نگاه

 .تهران:بانکملیایران.ایران درجنگ بزرگ(.1336الدوله()علی)مورخسپهر.احمد

.بهاهتمامجمشیدکیانفر.تهران:التواریخ تاریخ قاجاریهناسخ(.1377الملک()سپهر.محمدتهی)لسان

اساطیر

دانشگاهشهیدبهشتی.رسالةدکترا.تهران:نهاد دادرسی و نظام قضایی ایران(.1385طیبی.محمد)

های اوضاع سیاسی، اجتماعی والیات عهد ناصری  گزارش(.1372عباسی.محمدرضا.بدیعی.پرویز)

(.تهران:پژوهشکدةاسنادملیایرانه.ق. 1307)

مهدی) منفرد. 1375فراهانی خان سپهساالر قزوینی اصالحات میرزاحسین(. اسناد. گنجینة .23-24.

اسنادمجلسشورایاسالمی.تهران:مرکز78-91

( رکسانه 1389فرمانفرماییان. حسنجنگ و صلح در ایران دورة قاجار(. ترجمة نویسندگان. گروه .

افشار.تهران:مرکز

صادقی.تهران:اشراقی.ترجمةحسیننورسفرنامة اوژن فالندن(.1356فالندن.اوژن)

ویلم) 1366فلور. دورةیران عصر قاجارجستارهایی از تاریخ اجتماعی ا(. ابوالهاسمسری. ترجمة .

دوجلدی.تهران:توس

( محمودمیرزا 1389قاجار. تصحیحه.ق.(. 1248-1190تاریخ صاحبقرانی، حوادث سلسله قاجار )(.

نادرةجاللی.تهران:کتابخانهوموزةمرکزاسنادمجلسشورایاسالمی
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( محمدعلیهمایون 1377کاتوزیان. اطالعاتسیاسیحق الهی پادشاهیفر ایزدی و (. اقتصادی.–.

.تهران:مؤسسهاطالعات129-130

--------------------(1389 .دولت و جامعه در ایران. انقراض قاجار و استقرار پهلوی(.

 ترجمةحسنافشار.تهران:مرکز

 جهانتهران:نهشاصغرسعیدی..ترجمةعلیها در ایران ها و آیین آدم(.1362کارال.سرنامادام)

اکبرجعفرزاده.تهران:جهانفردا.ترجمةعلیفرهنگ آکسفورد المنتری(.1383کراولی.آنجال)

( ناتانیل جرج 1347کرزن. علمیوایران و قضیة ایران(. تهران: مازندرانی. غالمعلیوحید ترجمة .

 فرهنگی

 ر.تهران:امیرکبیتاریخ مشروطة ایران(.1378کسروی.احمد)

والدیمیروالدیمیروویچ) تروبتسکوی. میخائیلوونا، میال. لود، کوالگینا. آلکسی، نینا (.1386کوزنتسووا.

.ترجمةسیروسایزدیومیتراساداتایزدی.تهران:ورجاوندهایی در تاریخ نوین ایران پژوهش

.تهران:جهاددانشگاهیحقوق جزای اختصاصی(.1387گلدوزیان.ایرج)

ترجمةعبدالرضاهوشنگمهدوی.تهران:قطرهسه سال در آسیا.(.1383کنت)گوبینو.

حاج 1359سیاح)محالتی. سیاحوسیاح یا دورة خوف و وحشتخاطرات حاج(. تصحیححمید .

اهللگلکار.تهران:امیرکبیرسیف

.تهران:چاپخانةارتشتاریخ هفتاد سالة پلیس ایران(.1329مختاری.پاشالوا)

.تهران:آگاهبیکسیاحتنامة ابراهیم(.1384العابدین)ای.زینمراغه

تهران:هرمسشرح زندگانی من )تاریخ اجتماعی و اداری دورة قاجاریه(.(.1386مستوفی.عبداهلل)

.تهران:علمیخان امیرکبیرزندگانی میرزا تقی(.1337مکی.حسین)

.بهاهتمامعبدالحسیننوایی.تهران:انجمنآرا میرزا ملکسشرح حال عبا(.1325میرزا)آرا.عباسملک

نشرآثارایران

.تهران:علمیتاریخ انقالب مشروطیت ایران(.1371زاده.مهدی)ملک

اسماعیلحیرت.دوجلدی.تهران:سعدیترجمةمیرزاتاریخ ایران.(.1340ملکم.سرجان)

.ترجمةمهدیافشار.تهران:علمیبای اصفهانیباسرگذشت حاجی(.1376موریه.جیمزجاستین)

.بهاهتمامعلیاکبرسعیدیسیرجانی.تاریخ بیداری ایرانیان(.1326علی)االسالمکرمانی.محمدبنناظم

 تهران:بنیادفرهنگ
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 .تهران:شرقتاریخ معاصر ایران(.1345نفیسی.سعید)

.ترجمةوحیدمازندرانی.تهران:امیرکبیرقاجاریهتاریخ ایران در دورة (.1340واتسن.گرانت)

.تهران:مؤسسةمطالعاتوتحهیهاتنظام حکومت ایران در دوران اسالمی(.1368ورهرام.غالمرضا)

فرهنگی

سیدمحمود) 1382هاشمیشاهرودی. جلدالسالم فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه(. قم:3. .

 المعارفمؤسسةدایره

.تهران:زوارخاطرات و خطرات(.1344خان)خبرالسلطنه(.مهدیهلیهدایت)م
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