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  مجرمان در عصر قاجاريه  يعرف يها مجازات
  )ق  1324- 1209( از آغاز تا مشروطه

  *ثواقب بخش جهان

  دهيچك
تـداوم قـدرت    يبـرا  يراندر ا گر حكومت هاي سلسله اصلي هاي مأموريت از يكي
 ثبات و آرامش كه بود هايي يدهو مقابله با پد ياجتماع يتامن يخود برقرار ياسيس

 ي،اجتمـاع  هـاي  شـورش  چـون  هـايي  يـده پد رو، اين از. ريخت مي درهم را كشور
 يتو مأموران دولت، اختالل در وضع شاه هاي فرمانبه  اعتنايي بي دزدي، و زني راه

داشـت   پي در هايي مجازات بدمستي وجاوز به عنف، و بازار، قتل، ت يارزاق عموم
به امـر شـاه،    يا يدر محاكم عرف گوناگون، هاي يوهبه ش ي،مشخص  ضابطةكه بدون 

. آمـد  درمـي  اجـرا  شهرها بـه   يتيامن ـ يمناصب سنت يبرخ ياز سو يادستور حاكم 
بلكه بر اساس عرف،  نبود، استوار شرع و فقهي مباني بر ها مجازات اين از بسياري
 يمبتن هاي مجازات شيوة ينا. بودصاحبان قدرت  يارو اخت حكومت، هاي مصلحت

بـارز بـود و    ياربس اجتماعي، گستردة هاي يناامن يلبه دل قاجاريه، دورةبر عرف در 
دوره  يـن در ا يـران از ا يداركننـده د يياروپـا  ياحانس يزمورخان و ن هاي در گزارش

در  هـا  آن اجـراي  شيوةو  مجرمان   مجازات انواع مطالعه يندر ا. است يافتهبازتاب 
در سـاختار قـدرت    ييراتـي كه تغ ـ مشروطه انقالب وقوع از پيش تا قاجاريه دورة
تـابع     ِيم جـرا  يفـر كـه ك  دهد مينشان  پژوهش يافتة. شده است يينتب ـ آيد يم يدپد
 منصبان صاحب و شاه ارادةبلكه خواست و  نبود، مند مشخص و ضابطه يحقوق يةرو

 و خشونت با      ًغالبا  و كرد مي تعيين را آن كيفيت اجرايي مأموران تصميم و حكومتي
  .شد مي انجام سخت هايي   مجازات
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  مقدمه. 1
، بـه سـبب   )1906/ ق  1324( مشـروطيت  انقالب وقوع تا سلسله آغاز از قاجاريه، عصر در

و مطـرح   يتـي منسـجم امن  يساتو تأس ييو نظام قضا يهعدل كارامدمؤثر و  يالتفقدان تشك
به دست  يوههر ش به مردم       مجازات  نوع هر حق استبدادي، نظام در مردم مدني حقوق نبودن

و  يـت امن يبا هدف برقرار ها مجازات يناز ا يبخش كه اينبا . بود ياالتاو در ا حكامشاه و 
و  گرفـت،  يمشـابه انجـام مـ    يماز ارتكاب به جرا يگراند      ِگرفتن  عبرت برايو  يبازدارندگ
 سياسـي  مخالفـان  و شورشـيان و  زنان راهدزدان و    يت به سبب جرم و جنا يفرهاك ين     ً  لزوما  ا

 جامعـه  ثبـات  و اجتمـاعي  آرامش برقراري قصد به ومتخلف          ِبازاريان  و كسبه يا حكومت
 بـه  بنـا  و داشـتند  رعيـت  بر كه اختياري دليل به منصبان صاحب و شاه بلكه شد، نمي      ا عمال

كه  دادند يحكم به مجازات او م كسي، بر كردنبا خشم و غضب  ي،شخص ارادة و خواست
                       بـا ا عمـال خشـونت و     ،بـود كـه   يـن ا ياصـل  ياسـت س واقـع،  در. آمـد  درمـي  اجرا    ً    فورا  به 
 يا شهر در ها آن           ِبا گرداندن  ،سپس. جرم بازدارند       ِارتكاب مجرمان را از  شديد، هاي مجازات
 گـاه . شوند ديگران افزايي عبرت موجب شهر هاي دروازه و معابر در ها آن بدن كردن آويزان

 كـه شـود   تصـور  تـا  آمـد  درمي نمايشي حركات و سرگرمي نوعي شكل به ها مجازات اين
خـالف آن را   يرونـي ب     يـت  واقع كـه   يدر حال اند؛ خليدا اوضاع مراقب او مأموران يا دولت
و  يلـي افـراد ا  گسـتردة  تهاجمات نواحي، و اياالت در مكرر هاي شورش يراز داد، ينشان م

 مردم، اموال و ها خانه از دزدي مواصالتي، خطوط و ها جاده در زني راهبه شهرها،  اي يرهعش
 خشن هاي ماجراجويي و ها قتل اي، محله و خياباني هاي  درگيري و ها كشي عربده ها، بدمستي

 يمردمـ  يتيو كسبه، نارضا يانبازار گستردة تخلفات و فروشي كم و فروشي گران شهرها، در
 در سياسي نظام ناتواني و ضعف از حاكي داد، ميدوره رخ  ينكه در ا ديگر، هاي نظمي يو ب

 امنيت تأمين آميز خشونت سياست. بوددر كشور  يو ثبات اجتماع يتامن ينوع كردن نهادينه
 و بـود  داده قـرار  تنگنـا  در را مـردم ْ  ياالتا حكام ستم يراز ،كارساز نبود يهقاجار جامعة در

 بـه  جستن توسل جز دادخواهي براي گاهي پناهو  بردند مي سر به دستي تنگ و فقر در مردم
 يدر كنـار نـوع   حال، اين با. نداشتند ها مكان برخي در نشيني بست و ديني عالمان هاي خانه

به نام عـرف وجـود    يزيچ كردند، مي ادارهآن را  يونكه روحان ،دوره يندر ا يمحاكم شرع
 يـا  يعـال  ةو محكمـ  حكـام،  شـاه،  و شد مي صادر ناحيهاز آن  ها مجازات   ِتر  بيشداشت كه 

 رويـه   بـي  وبـود   يرمتعارفاز نوع خشن و غ ها مجازات اين. كرد مي      ا عمالآن را  خانه يواند
  .شد  ي             افراد ا عمال م دربارة
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 يوةو شـ  ،انـواع آن  يتـي، امن يمبرخورد با جرا يچگونگ يبررس طالعهم ينا     ِاصلي  هدف
 توانـد  مي كه است مشروطيت انقالب وقوع تا آغاز از قاجاريه عصر در عرفي هاي مجازات
پـژوهش آن اسـت كـه     ياصـل   پرسـش . كند ييندوره را تب ينا ياجتماع ياتاز ح اي گوشه

 بوده مبنايي چه بر) قمريهجري  سيزده قرندر ( يهمجرمانه در عصر قاجار  َ    ا عمال   مجازات
كـه متـأثر از    ــ  عـرف  مقولـة  كه گذاشت بحث به توان مي را مفروض اين پاسخ در است؟

 رويه، و بود ها مجازات ةعمد يمبنا ـ شاه بود يارو اخت دولت، هاي مصلحت ي،فور يازهاين
 .نبود حاكم ها مجازات بر نيز خاصي بطو ضوا عيار،م

 و داخلـي  مورخـان  هـاي  گـزارش  به استناد با و تحليلي ـ توصيفي روش به مطالعه اين
 هـاي  گـزارش  ايـن  وجـود  بـا . اسـت  آمده فراهم قاجار عصر ايران از خارجي گردان جهان
 موضـوع  ايـن  ةدربار يپژوهش خاص نگارنده، جوي و   ّ    حد   جست در مشابه،     ًبعضا  و پراكنده
 يبـه برخـ   ي،به طور ضـمن  يافته،انتشار  يتيمناصب امن دربارة كه مقاالتي. استنشده  انجام

 نظيـر  انـد،  كـرده  جزئـي  اي اشـاره شده،        ا عمال منصبان صاحب ينا دست به كه ها، مجازات
 منصب« دربارة) 1393( شكرزاده و فر يوسفي و، )1366( فلور، )1363( لمبتون هاي  پژوهش
 يو حقـوق  قضـايي  نظام«دربارة  هايي پژوهش چنين، هم. »يهقاجار  دورة در داروغه و پليس

 يو فلور و بنان ،)1383( يدامغان مهدوي، )1382( امين يرنظ رسيده، انجامبه  »يهعصر قاجار
 قاجاريـه  دورةو از جملـه   يـران ا يينظام قضـا  هاي ويژگي بر تر بيش ها آن تكية كه) 1388(

به  »يراندر ا دادگستري تاريخ« دربارة نيز) 1368( يو راوند) 1350( طباطبايي محيط. است
حاضـر   طالعـة تفاوت م اما،. اند پرداخته قاجاريه عصر در دادگستري وضعيت به يوههمان ش

 مقامـات داشت نه  يشرع مبناي نه كهاست  يعرف هاي مجازات بر آن تأكيد ها پژوهش آنبا 
صاحبان         تصميمات  و اختيارات بلكه كردند، مي صادررا  آن عرفي محاكم در ييقضا يرسم

معمـول   رويـة  از خـارج  را، هـا  مجـازات  نوع اين اياالت يا مركزي گران حكومتقدرت و 
از  يزمتما ،پژوهش ينا ترتيب، بدين. زد مي رقم ضابطه، و عدالت يتو فارغ از رعا ييقضا

  .كندرا برطرف  ينهزم ينموجود در ا خأل تواند يموارد ذكرشده، م
  

  يدعاو دادرسي نظام. 2
. 1: بـود  يدو نوع قانون جـار  كيفريو  يحقوق يدعاو يدادرس زمينة در قاجاريه عصر در

شـرع اجـرا    محكمـة  در يونبود و روحان يمبتن اسالمي ينو قوان مباني بر كه شرعي قانون
در  عـادي  داوران و بـود  اسـتوار  عـادت  و عرف بر كه عرفي يا عادي قانون. 2 كردند؛ يم

 يمجـر ). 226: 1368پـوالك،   ؛587/ 1: 1373كـرزن،  ( كردنـد  مي اجرا كشور هاي  دادگاه
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بـا   گـاهي  كـه و مجتهد بود  يچند روحان شد، ياجرا م شرعي محاكم در كه ي،اصول قانون
 برگـزار  را محكمـه  كـرد،   مـي  نصـب را  اوشاه  كه االسالم، شيخ ياستو به ر يقاض كمك
از  يمحلـ    ّ  مل اي چند يا يك ،شرع كمةمح يبه جا دهات، و جمعيت كمنقاط در . كردند مي
 بـه بـا اسـتناد    يقاضـ  رأي بـاالتر  كممحا دربارة. پرداختند يم دادرسي به قرآن كاماح يرو

 ارجـاع  بـزرگ  مجتهـد  محضـر  به مهم بسيار موارد و صادر     ًكتبا  يثيو حد قرآني نصوص
و رسـم و   يشـفاه  هـاي    ّ سن ت بر كه عرف، يا عادي قانون). 588/ 1: 1373 كرزن،( شد مي

وجـود   مدوني قانون ياو چون نص  بود گوناگون كشوردر نقاط مختلف  ،سابقه استوار بود
 و داشتند اختيار در را اجرا ياقضاوت  كه داشت بستگي كساني تصميم و يقهنداشت، به سل

 در و بردنـد  مي كدخدا نزد را اختالفات دهات در. شد مي تفاوت و تغيير خوش دست ناچار
 جـرايم  همـة . كـرد  مي رسيدگي جزئي هاي خالف همة به او و نظميه؛ يا داروغه پيش شهر

. بردنـد  مـي  والـي  يـا  واليت حاكم نزد را تر سنگين جرايم و شد مي ارجاع حاكم به معمول
و  رأي صـدور  بـراي  اختياري و يابتجانب او ن از مأموران اين همة و بود شاه باالتر مرجع

  ).591: همان( اجرا داشتند
 حقوقي مسائل و يعاد هاي دادگاه و جزايي امور به بايست مي روحانيون نظري، جنبة از
شرع  كمةبه امور متعارف را داشت و مح يدگيحق رس يدادگاه مدن نيز،. كردند  يم يدگيرس
 بـه  گاه و آمد مي پيش تداخل وظايف دردر عمل گاه  اما،. كرد يم يدگيرس جزئي موارد به

. آمـد  مي يدپد تغييراتي شرع محاكم وضعيت در پادشاه، تمايالت و موضع چون هم داليلي،
 يتدر صـالح  خـواري  و شـراب  طـالق،  زنـا،  كفـر، و  ارتـداد  چون هم يبه مسائل رسيدگي
 هـاي  نامـه  وصـيت  و غيرمنقـول  مالكيت اسناد و قراردادها به مربوط امور در. بود روحانيون

 شـد  مي رفع حكميت يقاز طر  ها اختالفات آن كستگيقروض و ورش يمورد اختالف و ادا
 يـر نظ يمـي جرا رفـت؛  مي شمار  بهعرف  ةاز مقول ياسيس يمجرا     ِاغلب ). 592 ،589: همان(

 ي،امـوال عمـوم               ِحكومت، اختالس  يهعل يبحكام، نشر اكاذ يامقاومت در برابر قدرت شاه 
 چنـين  هـم قمـار و   ي،در شارع عـام، مسـت   ييرسوا يجادا چون هم يساز مقررات پل يتخط

  ).227: 1368پوالك، ( زني راهو  كشي، آدم دزدي،
 عهـدة  بـه  مـردم  منازعات به رسيدگي و پليس وظايف اجراي قاجاريه، دوران اوايل در
و متاركـه بـر    ،طالق ي،حل اختالفات مال زني، راه ي،دزد يمبه جرا يدگيرس. بود ها داروغه

 مـالي  مسائل كلي طور به و اموال مالكيت به مربوط مرافعات به رسيدگي. بود قاضيان هدةع
صـادره   يشـاه بـود و رأ   يتبـزرگ در صـالح   يمو جـرا  هـا  يانـت و خ هـا  اختالس و مهم
 ).189: 1389 يل،دروو( شد ياجرا گذاشته م ةبه مرحل المجلس يف
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جامعـه در   يمو تحكـ  داشت نگه يدفاع برا ةبه منزل يفرعصر قاجار، ك يراندر ا واقع، در
 و شـدت  و بـود  انتقامي عملي بلكه كردند، مي تهديد را آن موجوديت كه نبود يبرابر كسان
در   ميرغضب و   ّ  فر اش و غالم زيادي عدة. شد مي      ا عمال ضابطه اين بر كيفرها انواع ماليمت

 راهـي  هـم آنـان را   هـا  لشكركشـي  و هـا  مسافرت همةشاه و حكام قرار داشتند و در  ياراخت
 اجراي. گرفت يو گاه در حضور شاه انجام م اي اشاره با بالفاصله اغلب مجازات. كردند مي

 اعـدام  احكـام  اجـراي  و   ّ      فر اشـان  عهـدة گوش و دماغ به       ب ريدن و بستن چوببه        مجازات 
 ).190: 1389 دروويل، ؛227: 1368پوالك، (غالمان بود  وظيفة
از  كـرد،  مي فراهمفساد  يبرا مناسبي ينةبرخوردار بود و زم ياز نواقص حقوقي نظام اين

 كهشهره شده بود . گذاشت مي يرتأث عمومي قضاوت در كردن يشكشو پ دادنجمله رشوه 
 فرمـاني  و حكم هيچ كهبودند  عقيده ينبر ا بعضي و »اند دوست پول و بدمنصب« ها داروغه
 كـه  ايـن بـا  ). 591/ 1: 1373 كـرزن، ( كـرد  خنثـي  مال و زر راه از نتوان كه نيست يراندر ا

چـون عوامـل    شـد  ياجرا نم درستي به ها آن از يك يچه داشت، وجود قوانين از اي مجموعه
 نفـوذ،         ا عمـال  و فسـاد  مختلـف،  تحريكـات  ها، مانند حب و بغض ،قدرت قانون ةبازدارند

 يـز ن يشـرع  قوانين از. شد ياز مواد قانون توجه م بيش ها همواره در كار بود و به مصلحت
 هـاي  روش دليـل  بـه  بـود،  يمأموران حكـومت  ةكه به عهد ،در اجرا يا شد نمي استفاده     ًكامال 

كه  آمد مي وجود  به دعوي طرفين براي مختلفي مشكالت اجرا، و توجيه و تفسير گوناگون
 دوران در اميركبير خان تقي ميرزا). 117- 116: 1368 يل،ش( شد مي منجر يبه فساد و آشفتگ

 بنـاي  شرع، محضر اصالح خصوص در يرانا يدر نظام دادگستر اصالحاتي خود صدارت
 يـت اقل دادخـواهي  جديد آيين دولت، يهمردم عل يبه دادخواه يدگيعدالت، رس خانة يواند

اما با عزل  ،)308 :1362 يت،آدم(متهم و مجرم انجام داد  شكنجة رسم برانداختن و مذهبي،
  .يافتادامه  يشينپ روال يو

مـأموران   يصادره از سـو  هاي و مجازات عرفي محاكموجودآمده به سبب  به مشكالت
 آشنايي يزو ن عدليه، نظام به دادن سامان براي گر اصالح هاي صدراعظم ياهتمام برخ يي،اجرا
 و معايـب  از خود كه ـ را شاه ناصرالديندر اثر ارتباط با اروپا،  زمين مغرب حقوقي ينبا قوان

 دهـد؛  انجـام  اقـداماتي اصالح آن  براي ساخت يرناگز ـ بود آگاه يرانا قضايي نظام نواقص
 يدگيرسـ  منظوربه  هايي دادگاه      ايجاد  يبرا ياقدامات و. در بر نداشت اي نتيجهكه  اقداماتي

 به فرنگ، نخست سفر از بازگشت از پس شاه، ناصرالدين. ماند اثر يمردم ب  ِي مدن        مرافعات به 
 جلوگيري و حكومت كاردر  يمقامات محل كاري هم ينبه منظور تأم ي،ادار شوراي تشكيل
با مخالفت علما  اماكرد،  امر يون،و روحان شرعي محاكم نفوذ تعديل و ها آن فساد يااز ستم 
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دسـتور داد   چنـين،  هـم ). 597/ 1: 1373كرزن،  ؛117: 1368 يل،ش( شد منصرف كار اين از
 هـا  صـندوق  ايـن  در را خـود  شـكايات  مـردم  و كنند داير شهر سطح در »يضهصندوق عر«

 آزادانـه  تندافـراد نتوانسـ   يـاالت، ا حكـام  كارشكنيبا  اما،. شود آگاه ها آن از شاه تا بيندازند
 يـز بـود و شـاه ن   خـالي  همـواره  ها صندوق ينا رو، اين از. بيندازند ها در صندوق اي عريضه

  ).604- 603/ 1: 1373 كرزن،(ندارند  شكايتي اتباعش كهخشنود بود 
 يجـاد و ا نشـيني  بسـت  لغـو  بـراي  يـز ن دوم، سـفر  از بازگشـت  از پـس  شاه، ناصرالدين

آن  اجـراي  يراز ،نشد عملي كه كرد صادر فرمانيافراد  يبه دعاو يدگيرس يبرا هايي دادگاه
اصـالحات   ايـن  بـه  و شدند مي مند بهره پيشين وضعيت از خود كهافتاد  يبه دست مأموران

 ق  1303مورخ رمضان  خط دست ياصدور اعالن  ديگر، مورد). 597: همان( نداشتند تمايلي
 نصب ديوار بر كشورداد متن آن در سراسر  دستور شاه: جان و مال افراد بود آزادي به راجع
 اجراي در كه كردعام بخوانند و مأموران را موظف  اماكن و مساجد در را خط دست و شود

 حكومت كارگزارانرفتار  شيوة نتوانست نيز بيانيه اين). 598: همان( ورزند اهتمام حكم ينا
 شـاه  ناصـرالدين . بـود  برخوردها ينا مبناي عادت و عرف چنان همو  كندبا مردم را اصالح 

 كـه  كنند تصويب يهاهتمام در امور عدل يبرا قانوني تادستور داد  كبري دارالشوراي به     ًبعدا 
  .نشد عايد يزاز آن ن چنداني نتيجة
و  ها مجلس اسامي اعتمادالسلطنه. آمد وجود  به تشكيالتي يهوزارت عدل در ق،  1300 در
 اســت آورده خــود آثــار در داشــتند حضــور هــا حــوزه يــناز ا هريــكدر  كــهرا  كســاني

 مجمـوع،  در). 412- 411/ 1: 1363اعتمادالسلطنه،  ؛2102- 2101/ 3: 1367 اعتمادالسلطنه،(
 جـايي  بـه  ينقـوان  مجموعة ينو تدو ييقضا هاي دادگاه يستأس يبرا شاه ناصرالدينتالش 

 يريو جلـوگ  عمومي امنيت ايجاد در نيز يهو وزارت عدل يدولت كبراي دارالشوراي و يدنرس
         ِ  فسـادپذير   و ناسـالم  سـاختار  يراز نيافتند، دست موفقيتي بهو اجحافات بر مردم  ياتاز تعد

و  ــ  بـود  دوسـت  پـول  و متنفذ افراد دست در كه ـ ياالتا ةادار يوةو ش قاجاري كومتح
  .شد يم ياصالح هاي  هبرنام ياجرا                ِِخود پادشاه مانع   استبدادگراي يعتطب

  
  ها  مجازات انواع. 3

 اجـرا    ّ      فر اشـان  و دژخيمـان  دسـت  بـه  و يـان و وال حكـام به امر  كه ي،عرف هاي مجازات
 تـر  بيش ها مجازات اين. بود يتو انسان مروتو دور از  رحمانه، بي خشن، ياربس شد، مي

و بـه   شـد  يانجام مـ  يو بزرگان كشور حكام،پادشاه،  يمو خواست و تصم يقهبنا به سل
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 در كردن، نشين خانه فرستادن، تبعيد به مانند گرفت، مي صورت گوناگونيانواع و اقسام 
 وسوزاندن،  كردن، اعدام كردن، فلك و چوب عضو، قطع كردن، تحقير و گرداندن شهر
  .كردنپرتاپ  بلندي از

 پـا؛  كف بر زدن چوب. 1: است كرده ذكررا سه نوع  مجرمان هاي مجازات دروويل
 گويـد  يمـ  يگـر د يدر جـا ). 189: 1389 يـل، دروو(اعـدام  . 3 ؛گوش و دماغ يدنبر .2

 ـ ِ    س ر نا    ).190: همـان (بـود   ير   ُ        و ك ند و زنج زندان، فلك، و چوب متداول تأديبي مجازات
 بهبر كف پا  زدنچوب . 1: سه قسم برشمرده است را مجرمان        تنبيهات  و ها شكنجه يزن

 انبـار  در كردن يزندان. 2 ؛و ضرب و شتم و مرافعه يمست يلاز قب ،مختصر يمجرا    ِسبب 
 يـا سر  يدنبر. 3 ديگر؛ بزرگ جرايم يا دولت عليه قيام و شاه به قصد    سوء  سبببه  شاه

 يـا  ها  خانه   ِِِِدر     شكستن و افراد يا ها شبانه به مكان ةبا سالح و حمل يدزد    ِسبب  بهدست 
انگشـتان،   يدناعدام، بر يگر،د گزارشي در).   1363 :133 ِ   س ر نا،( ديگر جنايات يا ها مغازه

 شـده  كـر ذ هايي مجازاتجمله  از كردنزدن و فلك  چوب وموها،  يدندماغ، بر يدنبر
 كردنـد  ياجـرا مـ   ،بنـا بـر درخواسـت محـاكم عـرف و شـرع       حكـومتي،  كارگزاران كه
گفته  سخن كارانخطا يبرا عرفي مختلف احكام از نيز كممل). 67: 1378دوروششوار، (

گـرفتن   يبـرا  كـردن   شـكنجه  زدن، چـوب  زدن، تازيانه كردن، جريمه قتل، قبيل ازاست، 
 طنـاب  تخـت،  و تاج مدعيان چشم كندن ي،اموال سرقت اختفاي محل دادناعتراف و بروز 

 قطعـه  قطعـه  و بـازار  در كـوم زدن مح قناره به كشتن،و  زدن خنجر كردن، خفه و انداختن
 طريق از مجرم كردنمداوم مجرم تا مرگ، شقه  كنجةبدن او، بر دار زدن، ش اعضاي كردن
 از سـاختن باغچـه  ( گودال در بردن فرو وآن،  كردندرخت و رها  شاخة دو به پاها بستن

  ).632-631: 1383 كم،مل( )محكومان
  
  اعدام 1.3

عمـل   انو بـاالخره مرتكبـ   ياغيـان،  بزرگ، انخائن ناموس، هتك مرتكبان كشان، آدم دزدان،
زنـان بـدكاره را درون   . شـدند  مـي  محكـوم  مرگ به هم زناكار مردان. شدند مي اعدام يعشن
 يبرج بلند باالي از يا) 194: 1389 يل،دروو( افكندند يو به خندق م دادند ميقرار  اي يسهك

 همـين  ميرغضب بود كردهشوهرش را مسموم  كه زني يزدر تبر كه انچن انداختند؛ مي يربه ز
 يـا  آويخـتن : چند شكل بود بهاعدام ). 632: 1383 كم،مل( كرد         او ا عمال  دربارة را مجازات
 چنـدين  بـه  اعـدامي  جسد مجازات، از پس. معابر در محكوم كشيدن خاك بر يا سر بريدن
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شـهر در معـرض    هـاي   هبـر درواز  يگرد  قسميدار و  ةبر چوب يقسم: شد مي تقسيم قسمت
 اعـدام،  حكـم  اجـراي  هنگـام  گزارشي، به بنا). 227: 1368پوالك، ( گرفت مي قرار نمايش
و  سـاختند  مـي سرش را از تن جدا  سپس،. كردند ميمحكوم فرو  سينة در خنجري نخست
 در را آن ديگران عبرت براي نيز. كردند مي پرتاب كاخ   ِدر  به لگد بارا  آن كردن يرتحق براي
و  شـدند  يمـ  يكه مرتكب دزد يكسان). 190: 1389 يل،دروو( انداختند مي الي و گل ميان

 و هـا  وزنه يا فروختند مي شده تعيين نرخ از تر كه نان و گوشت و نمك را گران بازارياني يزن
 دارالحكومه برابر در و شدند ميبه مرگ محكوم  بردند يم كار به كسب در نادرست ترازوي

  ).85: همان( شوند بينندگان عبرت تا شد مي جدا تنشان از سر
 گذاشتند يدم توپ م يا بريدند مي سر يا را مجرمان. بود اعدام زني راه يفرك دوره، اين در
 حـاكمي،  هر       ًتقريبا . آويختند يشهر م ةعبرت بر درواز برايآنان را  شدة قطعه قطعه يو اعضا

مظنـون بودنـد    زنـي  راه جـرم را كه به  يبه محض احراز مقام حكومت، چند تن از اشخاص
 باشـي  يكه به نسـقچ  يمجرمان). 316: 1368پوالك، ( آويخت ميبه دار  و كرد مي گير دست

 درنگ يرا ب دزدان. بخشيد نمي دزدان بر هرگز شاه زيرا شدند، مي كشته شدند يشاه سپرده م
 كردنـد  مـي  اعـدام  آنان شدن نيمه دوو  آنان كردندرخت و رها  شاخة دو به بستن يقاز طر

 ايـن  گـران،  گزارشاز نظر ). 593/ 1: 1373 كرزن، ؛84: 1354 تان، بن ؛240: 1386 يه،مور(
  .بود تأثيرگذار ها راه يتامن يخشن در برقرار هاي  مجازات نوع

انجـام   يتماشـاچ  يـادي ز عـدة  حضـور  درعام و  مأل در را ها اعدام برخي      ًمعموال 
 نزديكي در ميداني وسط در كه ـ سكويي و تخت روي تهران در مراسم اين. دادند يم

را سـر   محكومـان  هـا  ميرغضـب       ً   غالبـا ، . شـد  مـي  برگـزار  ــ  بود) يهمحمد(نو  دروازة
 كردند  مي يزانمردم آو يتماشا يها برا دار ساعت باالي را محكومانو بدن  بريدند يم
 دادن، يگرسنگ. بود راه هم كنجهو با ش يجياعدام مجرمان تدر گاه). 272 :1389بروگش، (

 دورة در. بـود  هـا  شـيوه  يـن از ا برخي افكندن گودال در وگچ و مالط گرفتن،  كردن،     م ثله
. مجـازات كردنـد   يبـه طـرز وحشـتناك    ق  1254اصفهان را در  يانمحمدشاه، رهبر شورش

 كشـيدند را  هايش دندان همة سپس،. كردند فرو هايش ناخن زير را چوب نازك هاي قطعه
      پ ر از  اي توبره يا( يآرد كيسة و كردند نعل قاطري مثل را او گاه آن. كوبيدند سرش روي و

  ـ   م رد   تـا  مانـد  گرسـنه  قـدر  آن وضـعيت  آناو در . يختنـد بـه گـردنش آو  ) كخشـ  يونجة
  ).63: 1376 يارد،ال ؛191: 1390 ي،دوسرس(

 يسخت هاي كنجهمجازات و ش اصفهان، كمحا معتمدالدوله، منوچهرخان دوره، همين در
      ِ  اعمـال   ايـن  سـبب بـه   معتمدالدولـه  بست؛ مي كار به  يدر برخورد با مخالفان دولت قاجار
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چوب زدن و فلك كردن مجرمان با . 1 چون هم اعمالي ،بود اي  شده شناخته فرد انگيز هراس
 پـاي  كـه  صـورت  بـدين  ين؛مجرمان مانند درخـت در زمـ        ِكاشتن . 2 انار؛ خيس هاي تركه

 بـدن  گـرفتن مـالط  . 4 مجرمـان؛  هـاي   دنـدان  همـة  يدنكش. 3 بود؛ ينزم از يرونمجرمان ب
از  ،در فـارس  ممسـني،  خان ولي كستپس از ش معتمدالدوله،). 62: 1376 يارد،ال( مجرمان

احـداث   برجـي  بودند، كرده طغيان شاه عليه كه ممسني، عشاير از نفر صد يس ةاجساد زند
  ).281- 280: 1391 يرازي،ش ؛63: همان( كشيد مالطافراد  ينا يكرد و رو
 و هـا  دسـت  ،سـپس . كردند مي كور رااو  چشماننخست  مجرم، فرد        ِ از اعدام   پيش گاه
 دار بـر و  بريدند ميو سرش را  كردند مي خفه را او گاه آن. بريدند مي را هايش گوش و دماغ
 در روز سـه  مـدت  بـه و بدنش را  كردند مجازات طريق بدينرا  دزد يك كه چنان. ندزد مي
در  زنـده،  را مـرگ  بـه  محكـوم  فرد گاه). 104: 1354 تان،  نب( داشتند نگاه دار بر اردو بازار
 از پـس  حالـت،  اين در. كردند ميفرو  يدر گودال ،بود يرونكه فقط سرش از خاك ب يحال
  ). 1363 :135 ِ    س ر نا، ( سپرد  مي جان دردآور عذابي تحمل با روز چند

 خودسـري  و كـاپو سلطنت بـه ت  سوداي در شاه فتحعلي زمان در كه شقاقي، خان صادق
آن را مسـدود    ِر تنگ محبـوس و د  اي او را در خانه تهران، در شدن، تسليم از پس پرداخت، 

خـود را   پـاي  و دست يچةگوشت ماه ،و گرسنگى ياز شدت ناچار ي،و نتيجه، در. كردند
، 1413  /3: 1367 اعتمادالسـلطنه، ؛ 306- 303، 201، 193- 192: 1371 ي،سارو(خورده بود 

ــ ؛1450، 1445- 1441، 1415 ــيرازي ؛60 ،35- 33: 1383 ي،دنبلـ ــاور( شـ : 1380 ،)يخـ
با دست را  ينزم كخا گرسنگي، رفع براي يتي،به روا). 134: 1348بوئه،  ؛134، 60- 55  /1

بـه   هريـك قـاتالن آقامحمـدخان قاجـار    ). 33: 1364 كام،مار( بود خورده و كندهخود 
 خـدمت  يشپ گرجي صادق. شد پاره پاره شمشير با اش         ّخداداد فر . مجازات شدند يطرز
   سـوزاندند را در تهـران   اش  ّ  فـر   علـي  عبـاس . كشـتند  يـاد ز هـاي   شـكنجه  با تهران در را
 ).87: 1391 اصفهاني، ؛306: 1371 ي،سارو(

 هـا،  آن     ِ   از سـر    خان، قلي ينحس راه هم    ِيان شورش گيري دستپس از  شاه، يفتحعل دورة در
 ةقلعـ  دوروزة كمحا كاني،جعفر خراس حاجي. كردنددرست  مناره  كله ديگران، عبرت براي

» نامنـد  اش  قيلوغه عامه و خاصه عرف در كه يفعن زجري به« شاه دستور به يزن ك،اصفهان
 محمدخان شورش در كه را، زند خان نجف). 159/ 1: 1380 ،)يخاور( يرازيش( شد كشته
پـس از   شـاه،  فتحعلـي بـه دسـتور    داشـت،  كتشـر ) ق  1212به سال ( خان كيفرزند ز زند

 تيـغ  دم از نيـز  را او يـاران و  كردنـد بسـتند و نـابود   » اژدردهان ة        د م خمپار«به  گيري، دست
 خان همت يعل چنين، هم). 79- 77: 1380 ،)يخاور( شيرازي ؛39: 1383 ي،دنبل( گذرانيدند
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هر  آورده، تهران به«) ق  1213 سالبه ( گيري دسترا پس از  خان، ينحس ،و پسرش كليايي
  ).124: 1389 قاجار، يرزامحمودم( كردند »سوز خائن ةخمپار طعمة و كوردو را 
از ورود  جلـوگيري  سـبب  بـه  بيـات  جعفرخان از كه شاه، فتحعلي ق، 1214سال  به

دستور داد بدن پسـر او را بـه ضـرب     بود، شده خشمگين يشابورن ةشاه به قلع يروهاين
 نزدو  بريدند،او را  يسر و دست و پا كردند، پاره او را پاره اعضاي شكستند، درهم يغت

ــدر ــتادند پ ــ( فرس ــيرازي ؛51-50: 1383 ي،دنبل ــاور( ش ؛ 108-106/ 1: 1380 ،)يخ
 ،پسـر شـاهرخ افشـار    يرزا،نـادرم  ق، 1218در  ).129-126: 1389 قاجـار،  يرزامحمودم

فرسـتاده   شاه فتحعليبه دربار  يرو با برادران و فرزندان در غل و زنج گير دستسرانجام 
 كوررا  اش يدهد ،سپس. كردندرا قطع  نادرميرزا     ِزبان  و دست نخستبه فرمان شاه، . شد

 و ذلـت  كـنج  نشـين  زاويه« و كور نيز رااو  پسران. با برادرانش به قتل رساندند و كردند
 دسـتور  بـه ). 180/ 1: 1380 ،)يخـاور ( شـيرازي  ؛85: 1383 ي،دنبل(» ساختند خواري
 امـوالش  بريدند،زبانش را  شيرازي، خان ابراهيم حاجي گيري دستاز  پسپادشاه،  همين

 يـان از م بودنـد،  كـه در هـر جـا    را، او بسـتگان  و بـرادران  و پسـران  ،كردند مصادره را
 ها از آن نشاني كهشدند  كندهرا به قتل رساندند و چنان پرا بعضي و كوررا  بعضي. برداشتند

 رفـت  گـور  بـه  تا بود محبوس يندر قزو شاه، كمبه ح كور،با زن و فرزندان  حاجي. نماند
 ميرزاابوالقاسم نصيب نيز محمدشاه دورةدر  مشابهي سرنوشت). 68-67: 1383 ي،دنبل(

 ونگارسـتان محبـوس    خانة حوض در عزل از پس را او پادشاه، تصميم به. شد مقام قائم
 و كردنـد را مصـادره   او خانـة  كتـاب اموال و اسـباب و  . كردند خفهرا  اوروز بعد  شش

 كردنـد  يـد فراهـان تبع  يبـه اراضـ   ــ  بودنـد  آذربايجان در كه ـ را او بستگان و فرزندان
  ).240-239 /2: 1344؛ سپهر، 139-138: 1357اعتمادالسلطنه، (

 كمبـود  و وبـار خوار يگـر نان و اقالم د يمتق يشبا افزا ي،بنا به گزارش ناصري، عهد در
 بـه  افتـاد،  خطر به عمومي امنيت و شد منجر تهران در جنايت و دزدي افزايش به كه گندم،
تهـران در   يهـا  داروغـه    ِان مـأمور  نتيجه، در. كردند برخورد شدت به انبا مجرم شاه، دستور
 و كردنـد  گيـر  دست ياتجنا ينمحالت را به اتهام ا هاي ياز اشرار و لوط نفر بيستحدود 
 يـدان در م ،بـود  تـر  ينكه اتهامشان سنگ هم، را نفر دو و بريدند راها  آن زبانو  بيني، گوش،
ها چند نفـر را كشـته    كه در موقع سرقت از خانه ،را هم يگردو نفر د. يدندنو سر بر ةدرواز

 نيز را تهراني جوان يك). 587: 1389بروگش، ( كردندبا طناب خفه  يدانبودند، در همان م
سـر   نحـوة  بـروگش ). 590- 587: همـان ( يدنـد سر بر ،به فرمان شاه زني، به تجاوز جرم به

  ).590: همان( است داده شرح را ها ميرغضبدست  بهمجرمان  بريدن
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 سالم جان آن از كه ،)ق  1268( شاه ناصرالدينبه جان  قصد     سوء  از پس دوره، همين در
 خـان،  يمانسـل  بدن. كشتندسخت  هاي شكنجه با را كنندگان تن از توطئه سي برد، در به نيز

           ِ                            در همـان حـال  سـوختن بـدنش را بـا       و كردند آجين شمع مرگ از يشرا پ ها، آن سردستة
 يبـرا  صـدراعظم، . كردند قطعه قطعه را او راهان همدو تن از . كردنداز وسط نصف  ينتبرز

 ميـان  را گيرشـده  دسـت افـراد   باشـند،  داشـته  دخالـت  ها بابي كشتاربزرگان در  همة كه ينا
و قمه و  يرگلوله، ضربت شمش شليك با را خود كارش هريكو  كرد تقسيم منصبان صاحب

 ينهمـ  پـي  در). 259- 255: 1368 يل،شـ (درآوردنـد   ياز پا... و  كردن،     م ثله خنجر، و كارد
بـود   بـابي  مـرام  پيـرو  زن ايـن . كردنـد در زندان تهران با طناب خفه  نيز را العين ةقرحادثه، 

 پس ي،مخالفان و يو تبان شاه ناصرالدينبه دستور  را، اميركبير خان تقي يرزام). 264: همان(
 رسـاندند  قتل به دستش دو هر رگ زدن با فين حمام درو  بردند كاشانبه  تبعيد، و عزل از
  ).105: 1363 ي،خورموج نگار  يقحقا ؛225: همان(

 مجازات را افراد خواستند مي كههرگونه  نيز واليات كمحا  ِي از شاهزادگان قاجار برخي
 جرئـت  شاهزاده از طلبش بابت كه ،را تاجري شكم جالد داد دستور السلطان ظل. كردند مي

 ينيمشـاهده در سـ   بـراي  را او دل و بـدرد  بـود،  كـرده  كايتشـ  شـاه  ناصرالدينو به  كرده
  ).57- 56: 1355 يزي،پار يباستان(مخصوص قرار دهد 

 

  قطع عضو 2.3
 چشـم  بـه  كشيدن ميل يا يناكردنناب بيني، و گوش، انگشت، دست،      ب ريدن شامل عضو قطع
 جعلو  مكرر هاي مانند سرقت كوچك، خطاهاي و جنحه مرتكب كه كساني مجازات. بود
 گـدايي  بـه  خيابان در بعدها افراد اين از بسياري. بود دستشان انگشتان بريدن شدند يم     م هر،
 پرداختند يم يباكاذ اشاعة به يابودند  كردهوارد  يگريبه د يرا كه اتهام يكسان. پرداختند مي
 سـارق  دسـت  دو هـر  يا نگشتانا). 227: 1368پوالك، ( كردند مي مجازاتگوش     ِيدن با بر

 در به سالم جان ندرت به شد مي قطع دستشان كه كساني). 323: همان( شد مي قطع محكوم
). 135: 1363 ـ ِ     س ر نا،   ( بريدنـد  مـي  را افـراد  گـوش  يا بيني شكني، قانون ترين كم با. بردند مي

 شـد،  مي ممنوعوآمد در آن  و رفت شد يم  ُ  ق رقشهر  بازار داروغهدستور  به كه ها شب
 شـد  مـي  بريـده  بودند قصد     سوء  يا يكه در مظان تهمت دزد گذراني رهگوش  يا دماغ

 ودماغ، گوش،  يدن          ً   بزرگ غالبا  بر يشكم و ب جرايم مجرمان مجازات). 85: 1389 يل،دروو(
 يمجـرا  يحتـ . متداول بـود  يارو گوش بس ينيب يدنبر. بوداعدام  يادرآوردن چشم  يا دست
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 بـر  شـاهزادگان  از يكـي  يا شاه بود كافي. داشت پي در ييها مجازات چنين نيز يزناچ ياربس
  ).193- 192: همان( شود اجرا يو دربارة ها مجازات اين محابا بي تا گيرد خشم كسي

 عليـه  شـورش  به يگراند تحريك يااقدام در مخالفت با شاه  گونهشامل هر ياسيس هاي جرم
 چشـمان  بـه  كشيدن ميل يا) درآوردن چشم از حدقه( نابينايي ياسيس مجرمان مجازات. بود شاه
 نيـز  شد يوحشت شاه م ماية مردم ميان ها آن يقنفوذ عم يا ها آن زياد ثروت كه كساني. دها بو آن
 چنـين  معـرض  در      ًغالبا  شاه شخص برادران و مقام عالي هاي خان. شدند  ميمجازات  چنين اين

پادشـاه وقـت خطرنـاك     يبـرا  كه را شاهزادگاني چشمان). 194- 192: همان( بودند مجازاتي
بـاب   از). 135: 1348 بوئه، ؛ 1363 :136 ِ    س ر نا، ( آوردند ياز كاسه درم يبه طرز وحشتناك بودند
 كشـي   قشـون  و طغيـان  سـبب  بـه  را فـارس،  كمحا شاه، فتحعليبرادر  خان، حسينقلي نمونه،

 مردم اذيت و آزار و) 93-  89 ،87- 84/ 1: 1380 ،)يخاور( يرازي؛ ش46- 42: 1383 ي،دنبل(
حـبس و   يراناز دهـات شـم   محلـي  در و آوردنـد  تهـران  بـه  شهر، اين در تبعيد يامدر ا قم،

  ).159- 153/ 1: 1380 ،)يخاور( يرازيش ؛73: 1383 ي،دنبل( كردند كورچشمانش را 
قاجارهـا شـورش    عليـه  كـه  را، زند محمدخان چشمانلرستان،  يوال يلي،ف خان حسن

دربـار شـاه    روانة يراو را با غل و زنج ،سپس. آورد بيرون حدقه از خورد، شكست و كرد
 يشـاه  اردوي در كـه  ،دامغـان  كالتـة  چـارده  تفنگچيان به را او يزن شاه فتحعلي. كردقاجار 
بـه مجـازات    ،پـدر محمـدخان   جعفرخان، دست به ها آن كشتگانداد تا به قصاص  ،بودند

 كارسـازي در  كالتـه  افـراد چـارده   يسسـت  بهانـة  به خان كريم ةجعفرخان در دور(برسانند 
 را محمدخان خون كه يان،تفنگچ ،اما). ساخته بود مناره كله يشانا هاي كشتهاز  يورسات،س

 سـاختند  رهايش و كردند اكتفا او گوش كندن به فقط نديدند، كشتهقصاص آن همه  اليق
 اي، خمسـه  خـان  و عبـداهللا  نانكلي خان بابا خان نيز). 88- 87/ 1: 1380 ،)يخاور( يرازيش(

و پسرش شـد   كليايي خان همت علي نصيب سرنوشت همين و كردند كوررا  زنجان، كمحا
  ).124: 1389 قاجار، يرزامحمودم(

  
  كردن  فلك 3.3

 اين هاي مجازات ديگر از ها يرغضبمجرم توسط م يبه كف پا زدن  چوب يا فلك و چوب
 و جرح و ضرب قتل، زني، راهو  يدزد( عمومي يمجرا هرگونه براي مجازات اين. بود دوره

 تخلـف  يـا در برابر سپاه دشمن، هرگونـه خطـا    يفرار از جنگ، سست( نظامي سياسي،، ...)
  .شد ي       ا عمال م يو ادار مالي،، )نظامي
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ـ  شـد،  يقطع دست اجرا مـ  يا يدنسر بر يلاز قب هايي مجازات كه آن با اغلـب اوقـات،    يول
 يـب تأد يشخص شاه برا وسيلة به كه بود تنبيهاتي از جريمه اخذ يا ردنك فلك] و[چوب 

  ).593/ 1: 1373 كرزن، ؛117: 1368 يل،ش( آمد مي كار به كاران بزه

. هـا بـود   مجـازات  ينحـال دردآورتـر   يندر عـ  يول ينتر            ً    و فلك ظاهرا  سبك چوب
 بـه  خـود  هـاي  گـزارش  در را كـردن   فلكمجازات با شالق و  طريقةدوره  ينا سياحان
 ؛228: 1368؛ پوالك، 217- 216: 1368 يل،ش ؛190: 1389 دروويل،( اند داده شرح تفصيل

 ).234-228: 1355 كاساكوفسكي،
 شـد،  يمـ  جامعه مختلف طبقات شامل و بود شايع بسياردوره  يننوع مجازات در ا اين

 كـه  هايي صدراعظم حتي وكشور، استانداران،  رتبة عالي رجال و بزرگان ي،اعم از مردم عاد
و بارهـا در   داد يمـ  يحرا ترج يهتنب گونه اينشاه  اوقات، برخي. دبو مهر بيقاجار با آنان  شاه

 مختلف هاي بهانه به او. بست مي فلك و چوب به را انگار و سهل يقناال حكامْ  حضور خود
 يـارد، ال ؛191: 1389 دروويـل،  ؛216: 1368 يل،شـ ( كرد يمجازات م شيوه بدين را بزرگان
مـأمور مخصـوص سـفارت     باشـي،  آجـودان  خان حسين     ِنظير  افرادي مجازات ؛)61: 1376

 بيـگ،  وردي امـام  ؛)61: 1376 يـارد، ال(انگلستان و فرانسه، به اتهام اختالس در اموال دولت 
 ؛)65- 64: همـان ( بختيـاري  كدخـدايان با مـردم و   بدرفتاري يلبه دل دربار، غالم دار مهمان
 خان يمحمدول ؛)217: 1368 يل،ش( روس قشون با مبارزه در مسامحه سببالدوله به  آصف

 ضـربات  اثـر  در كـه  شـاه،  فتحعلي يبرادر شورش خان، ينقليبا حس راهي همقاجار به سبب 
صـدراعظم   ياناز منشـ  يكي ؛)93/ 1: 1380 ،)يخاور( يرازيش( ريخت هايش  ناخن چوب
 ؛)134 يةحاشـ : 1363 ـ ِ     س ر نا،   (نوشـته بـود    يضـه به شـاه عر     ًيما مستق كه آنبه سبب  يناصر
 خـان،  يممحمدابراه ،و برادرش خانه، توپستاد  يسرئ باشي، آجودان اميرتومان خان يلاسماع

بغل چوب آن دو  يكبا  شاهي جالد نفر هشت مرمر كاخدر  كه شاه، ناصرالديندر سلطنت 
 در كـه  را ناشناسي گذران ره چنين، مه). 231- 230: 1355 كاساكوفسكي،(بستند  فلكرا به 
 و) 85: 1389 يـل، دروو( شـدند  يمـ  گيـر  دسـت داروغـه   دسـت  به ُ ُ           ق ر ق در بازار  هاي  شب

خـود را   جريمـة  پرداخـت  كـان ضرب و جـرح و ماننـد آن ام   يابابت سرقت  كه مقصراني
 شـدن،  مست و شراب نوشيدنكه به سبب  را بزرگاني يزن ؛)591/ 1: 1373 كرزن،( نداشتند

. بسـتند  يمـ  فلـك  و چـوب  به، )136: 1348بوئه، ( افتاد نمي مفيد كه تذكر، بار چند از پس
  ).191: 1389 يل،دروو( كردند مي محكوم چوب پانصد به نيز را فراري سربازان

بـا گـرفتن پـول و     يـرا ز آوردنـد،  يگـرد مـ   ياريثروت بسـ  كردن  فلكاز راه  دژخيمان
 شكستند مي عمد به را ها تركه يا زدند مي او پاي كف به تر آرام را ها از مجرم تركه يشكشيپ
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 سفرهاي در). 594/ 1: 1373 كرزن، ؛134 يةحاش:  1363 ِ    س ر نا، ( شوند تمام زودتر ها تركه تا
حمـل   قاطرها رويرا  كردن  فلك ابزار همان يا ها فلكه كومان،مجازات مح يبرا يز،ن يشاه
 دسـت  از را خـود  جـان  مجـازات  يندر اثر ا نمجرما گاه). 109: 1352اورسل، ( كردند يم

 از را خود انگشتان و ناخن كه اين ياراه بروند  توانستند نمي و شدند مي گير زمين يا دادند مي
  ).135: 1348؛ بوئه، 62- 61: 1376 يارد،ال( دادند  مي دست
 كـه آمـده   يـان سخن بـه م  يرانيبا افراد ا يو درگيري نوبت چند از فالندن گزارش در
و بـه   بينـي  و گـوش  بريـدن  يرنظ هايي مجازات ْ يآن نواح حكامنزد  بردن شكايت از پس

   ّ      فر اشـان ). 244- 243، 95: 2536فالنـدن،  ( شـود   مي گرفته نظر در ها آن براي بستن شالق
 سـر  پـول،  مبلغـي  يـدن به جـرم دزد  ،را يهمور يمزج راه هم ياز شاطرها يكيحكومت 

 هـم  ديگـري  دسـت   هم كه گفت تا بستند فلك چوب به ديگر، زيورهاي و نقره »قليان«
). 239: 1386 يـه، مور( كردنـد  مجـازات  گونـه  همـان  بـه  هـم  را دستش هم. است داشته

   اســت آورده بــود خــورده پــايي را كــه كــف  يمجــرم بــه دزد يــكبــروگش گــزارش 
 دار گـره  هـاي  با طناب زدن شالقاى  جنحه هاى مجازات يگرد از). 162: 1389بروگش، (

چون مجـازات  ). 135: 1348بوئه، ( شد يمتهم ختم م دندة چند شكستن به      ًغالبا  كهبود 
نـوكران خـود را در برابـر     ْ از اربابـان  يارياختصاص به دولت نداشـت، بسـ   كردن  فلك

 يـا  مردنـد   يم شدن  فلكاز مردم بر اثر  ياريبس. بستند مي چوب به خطايي ترين كوچك
 انجام ديگران گرفتنعبرت  براي خشن اقدامات اين).  1363 :134 ِ    س ر نا، ( شدند مي فلج
 و خـود  يـت حفظ موقع يبرا ،شهرها حكام ويژه به. نكنند مختل را شهر امنيت تا شد مي
 ــ  نرسـد  مركـز  بـه  رفتارها نوع اين گزارش كه اين براي ـ ياز مسافران خارج جويي دل

  .ندكرد  يخود را سخت مجازات م داخلي اتباع
  
  ديو تبع كردن مهار 4.3

 كـه  را سـارقاني  بـود، نظر گرفتـه شـده    در يديشد هاي مجازات بزرگ يمجرا براي اگرچه
 ة     ّ  در پـر   يسمانير يد،از تبع يشپ اما،. كردند يدور م يتشانفعال ةاز حوز بود تر سبك جرمشان

 »كـردن  مهـار «كـار   يـن بـه ا  گرداند؛ مي شهر در را آنان عدليه   ّ  فر اش و كشيدند مي ها آن بيني
 در تبعيدشده دزد اين. گرفت مي مختصر انعامي دكاني هر از كار اين قبال در   ّ  فر اش. گفتند مي
 جا در آن داشت، سواد اندكي اگر حتي و داد مي ادامه خود كاري خالف و دزدي به ديگر شهر
 مهار). 323، 227: 1368پوالك، ( شود ظاهر بود ممكن هم   ّ مل ا كسوت در يا طبيب نقش در
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را در  هـا  آنو به همان نحـو   شد مي فروختند يم تقلبي جنس كه اي كسبهشامل  يحت كردن
  ). 1363 :135 ِ    س ر نا، ( گرداندند يشهر م
  
  ها  مجازات ريسا 5.3

 خـانگي،  حصـر  كـردن،  تحقير مجرم، به انداختن دهان آب ريش، وزلف و سر  يمو     ِكندن 
 درو  گردانـدن  شـهر  در ديـوار،  به كردن يخدر زندان، در تنور داغ انداختن، م دائمي حبس
. معمـول بـود   هـاي  مجـازات  ديگـر  از انـداختن  طنـاب  و دادن، قـرار  عـابران  ديد معرض
 شاه، فتحعليبرادر  خان، حسينقلي شورش در شركت و فرار جرم به را قاجار خان يمحمدول
 شـنيعي  رفتـار  او با »اردو اجامر« از برخي و بستند طناب با را دستانش گيري، دستپس از 
 سـرودن  گنـاه  بـه  داد دسـتور  شاه ناصرالدين). 124: 1389 قاجار، يرزامحمودم( دادند انجام

 يندازنـد آب دهـان ب  هـا  آن يـش سر چند تن از شاهزادگان را بتراشند و به ر يمو اي هجويه
داشـتند و مالـك    تـري  بـيش استقالل  حكامكه  دوردست، اياالت در). 228: 1368 ك،پوال(

 كنـدن  گذاشـتند،  يپا مـ  يرو عدالت را ز ينقوان هرگونهخود بودند و  يردستانجان و مال ز
 وزيـري  يـا  اميري هرگاه).  1363 :136 ِ    س ر نا، ( بود رايج تنبيهي اشخاص ريش موي يك  يك

 افـراد  بـه  گـاه  و بخشيدند مي ديگران به كنيزانزنان و دختران او را مانند  شد، مي كشته
بزرگ بود  يسرشناس عقوبت هاي خانواده براي كه دادند، مي قاطرچيان نظير جامعه پايين

خـود   خانـة  در دراز سـاليان  اغلـب  افتـاده  ازچشـم        ِ  منصـبان   صـاحب ). 632: 1383 كم،مل(
مجـازات   يـن بـه ا  گرفتنـد؛  مـي  قـرار  پلـيس  نظـر  تحـت  شهري در يا شدند يم نشين خانه

 رؤسـاي  و هـا  خـان . گفتنـد  يمـ  »خانگي حصر« يا) 228: 1368 ك،پوال( »شدن نشين خانه«
 درآينـد  پـاي  از جـا  تـا در آن  داشتند يدر زندان انبار تهران نگاه م زني، راهبه جرم  را، عشاير

  ).316: همان(
 بـه  نانواها، توسط نان قيمت يش  ّ                 غل ه در تهران و افزا يدر اثر گران م،  1874/ ق  1291 در
 ياننانوا يگراقدام، د ينبا ا. صنف را زنده در تنور انداختند   ِيس رئ     ْاشان   ّفر  شهر، حاكم دستور
قصاب  يكگوش  اللة حكومت اشان  ّفر : تهران بازار در ديگر اي نمونه. نان كاستند يمتاز ق
كـه او را آزاد   ،كردند و تا هنگـام غـروب   يخدكانش م خان پيشبه  ،اندك يبه سبب تقلب ،را

تهران انجام  داروغة را كار اين ي،در گزارش).  1363 :135 ِ    س ر نا، (حالت ماند  ينبه هم كردند،
  ).422: 2536فالندن، (بود  داده

 ديگـر  از آنـان  يـر تحق بـراي  مـردم  حضـور  در شهر    ّ  محل ات و بازار در مجرمان نمايش
 پايتخـت «خـود بـه نـام     يبـرا  يها محلـ  در سر چهارسوق بازارها، داروغه. بود ها مجازات
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بـه   ييهـا  داشتند كـه پنجـره   يرزمينيزندان ز يكدرست كرده بودند و در كنار آن  »غهدارو
بـه گردنشـان    يـري زنج شـدند  يمرتكب م يرا كه گناهان كوچك يكسان. طرف بازار داشت

را  يافراد اما،. دادند مي قرار عابران ديد معرض در زندان هاي پنجره پشت در و آويختند مي
 چهارسـوق  سـقف  از و بسـتند  مي مانند يبصل يانجام داده بودند به چوب يكه گناهان بزرگ

 يادهپ يو مردم با پا داشتند قرار حالت همين به متوالي ساعت چند مجرمان اين. آويختند مي
  ).273- 272: 1389بروگش، ( گذشتند مي ها آنجسد  يراسب و االغ از ز يا

 يمعنـ  ينبد بود؛مجرمان     ِهاي  مجازات ديگراز  يزن) با طناب كردن  خفه( انداختن  طناب
 يرغضـب و م   ّ    فـر اش  چند سپس،. بستند مي محكم و انداختند يم مجرمانبه گردن  يكه طناب

 طـرف  آن و طـرف  ايـن  بـه  قـدر  آن ينزمـ  يرا رو محكومـان  و گرفتنـد  مـي   ِ         سر  طناب را 
 وره،د همـين  در). 587: همـان ( شـدند  يخفـه مـ   يادز ةشكنج تحملپس از  كه كشيدند مي

بـر هـر    يواني،عمارت د يكيدر نزد يابيبا نصب سنگ آس حيدريه، تربت كمحا محمدخان،
و بـا انـداختن    دهنـد را در سوراخ سنگ قـرار   سرش داد يم دستور كرد مي غضب كه كس

 ينبه همـ  محمدخان. شود تا سر از تنش جدا  بكشند را او قدر آنطناب به دور گردن مجرم 
خراسـان   يبه دست وال  محمدخان كه ينجالب ا. معروف شد »كن كله محمدخان«واسطه به 

خفـه   انـداختن   طنـاب در خانـه بـا    نيز رااو  پسر. پا درآمد ازو  شدمجازات  شيوه ينهم هب
  ).32: 1382 يني،نائ( كردند

 دهانـة  در يا كردند مي مصلوب را محكوم انمجرم شاه ناصرالدينتا دوران  ترتيب بدين
با  يا كردند مي كوب ها را نعل آن بدن اسب مثل و كردند مي گور به زنده و دانداختن يتوپ م

 ميـان  در زنـده  را زنـان  راهگاه . سوزاندند يزنده م يا كردند مي شقه ها درخت شاخةبستن به 
به اروپـا و فشـار    شاه ناصرالدين هاي با مسافرت اما،. گذاشتند مي ساروج و گل وسط ديوار

 چنـان  هـم  همـه،  ايـن بـا  . شد نمي      ا عمال ديگر ها مجازات يناز ا برخيجهان  عمومي كاراف
را با قطع  انزن و راه دزدان و كردند يسر از تنشان جدا م يا كردند مي خفه را مجرمان بدترين
بود  فلك و چوب همان مجازات طرز ترين شايع و دادند مي كيفرگوش  ياانگشت  يادست 

 واليان ان،در امر مجازات مجرم اصالحي اقدامات از يشپ واقع، در). 593/ 1: 1373 كرزن،(
 بريدن باقطع دست دزدان، مجازات اشرار  قاتالن، قصاص در راخود  ها حكومت مباشران و

 اجازه دولت از ماه هر كه ديدند ينم يو ضرورت ديدند مياعضا مختار  يگرو د بيني و گوش
 تـا  بـزرگ  يـان از وال كشـور،  حكام ةهم يفرمان يط ق  1288در  شاه ناصرالدين اما،. بگيرند
 حكام و بفرستند اوبه حضور  يمشرا با شرح جرا      مقص ري هر تا كرد ملزم را جزء، مباشران
 از). 175- 174/ 1: 1363اعتمادالسـلطنه،  ( كنند اجرا كرد مي جاري شاه كه را كميكشور ح
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 بود، يزن يشاه خانوادة واليان ياراخت دراز آن  پيش كهمجرمان،  حيات يامرگ  كمح رو، اين
 در كـه  نيز ها مجازات برخي). 591/ 1: 1373 كرزن،( يافت اختصاص پادشاه بهبعدها فقط 

 دورة در دمـاغ،     ِ  يـدن  و بر كـردن،  كور گرفتن،مانند گچ  بود، طوالني محكوم كندن جان آن
  ).228: 1368 ك،پوال(لغو شد  شاه ناصرالدين

  
  شكنجه  .  4

آن قانون از  در كهاست  اي مطلقه كومتو هر نوع ح يسلطنت استبداد يدةپد دادن  شكنجه
 يعني انساني، عنصر يرتحت تأث البته،. باشد كردهن واقعي يتحما يآدم عزتو  فردي حقوق
). 312: 1362 يـت، آدم( داشـت و ضعف  شدت كردن  شكنجه وقت، دار و رفتار زمام يخو
 گـرفتن اقرار  مثل رفت، مي كار به  يدر امور و بود رايج كنجهش پديدة نيز قاجاريه عصر در
بودند به   شده واقع مهري بي مورد كه منصباني صاحب كردن سركيسه براي حتي و متهمان از

 گـرفتن   اعتراف، )229- 228: 1368پوالك، ( هايشان گنجينه و ذخاير محل دادنقصد بروز 
 دسـت  هـم  كـردن  معرفـي ، )631: 1383 كـم، مل( ياموال سرقت اختفاي محل دادن بروز و
 هـا  شـكنجه ). 134: 1363 ـ ِ     س ر نا،   ( فرد از اطالعات آوردن دست به و، )239: 1386 موريه،(

 سوزاندن بماند، معلق هوا در بدن كه اي گونه به درخت يك به ها دست بستن: ازعبارت بود 
از  شدنبه منظور مانع  يبستن آلت تناسل يخ،قطعات  يبرهنه به رو    ِبدن  دادن قرار بغل، زير

كه در آن  بود شكنجه نوعي     َ ا شك ل ك). 228: 1368پوالك، ) (دست(     َ ا شك ل ك وخروج ادرار، 
و بـه جـرم    شـود  تاب بي درد از تا دادند مي فشار و گذاشتند يانگشتان متهمان م يال يچوب

مجـرم را  ). 153: 1363 يـد، عم( شد مي گفتهآن  بههم  »اشكنك«و  »اشكله«. خود اقرار كند
 را او گـاهي . كردند مي منتقل اش خانه يا زندان به خونين و مدهوش تنبيه، و كنجهپس از ش

 اش خانـه  بـه  را او سـوزي  دل روي از مـردم  و كردنـد  مـي  رهـا  ديـواري  كنار اي كوچه در
  ).228: 1368پوالك، ( رساندند مي

دوران  چـون  هـم و شـكنجه   يعهد قاجـار بردگـ   يرانكه در ا كند مي بيان يبا تند   ِ  س ر نا
 عنـوان  به كه نيست كردني     م ثله و درندگي نوع هيچ گويد يم وي. داشترواج  يدعقا يشتفت

 دورة در). 136- 133: 1363 سـرنا، ( نشـوند  مرتكـب  نـاچيز  هرچنـد  جرمـي  برابر در تنبيه
 ،صـدراعظم  آقاسـي،  ميـرزا  حـاجي  يس،دولت روس و انگلـ  يبا پافشار ،محمدشاه قاجار

بـه   حكـام ْ  دولـت  ضـعف  اثر بر كه كردصادر  كنجهش شيوة نكرد كبر مترو يمبن يفرمان
 سپهسـاالر  خـان  حسـين  ميرزا و اميركبير خان تقي يرزام ،پس از او. دستور او گوش ندادند
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 بـود  خودشـان  اقتـدار  زمـان  همان به محدود اقداماتشان تأثير كهبستند  كاربه  اقداماتي
 هريكبه نام  ق  1266 الثاني ربيع در كه دولت، منشور در حال، اين با). 313: 1362 يت،آدم(

 شـدت  بـه  كـاران  گناه تناسب يب جزاي چنين همو  انمتهم كردن  شكنجه شد،صادر  حكاماز 
 كـه  آنو مقـرر شـد پـس از     نكنند كنجهش اي بهانه هيچ به را كس هيچ شدممنوع شد و امر 

 و شـرع  قـانون  به باشد جرم ماهيت درخور كه كيفري به شدثابت و محقق  متهمان يرتقص
  ).315: همان: در منشورمتن ( شوند محكوم عرف
  

       زندان  .  5
 در  ـ ِ   س ر نا   خـانم . دارند حكايت قاجاريه عصر در مختلف هاي از وجود زندان هايي گزارش
: است كرده اشاره اند، داشته انگيزي رقت يطكه شرا ،به چند نوع زندان شاه ناصرالدين دورة
 تـر  بـيش . شـد  يو زندان دربار كـه انبـار گفتـه مـ     تهران، حاكم زندان شخصي، هاي زندان
 ــ  حكـومتي  بزرگان. بود بزرگ مالكان و اعيان شخصي ي ها خانه در و خصوصي ها زندان

زات           ً    موارد شخصا  مجا ينداشته باشند و در برخ يخود زندان خانةكه اگر در  يهتوج ينا با
خـود   خانة در كه دادند مي حق خود به ـ گيرند يقرار م يشخو ةمادون طبق نكنند،اجرا  را

 سراسر در امر اين. كنند زنداني و ببندند چوبمجرمان را به  يشنظارت نوكران خو يرو ز
 يكـي : بـرد  مي نام زندان نوع سه از تهران در نيز كرزن).   1363 :131 ِ   س ر نا،( بود رايج كشور
 آميز خيانت اقدام يا تباني ضددولت بر كهبود  محبوساني گاه بازداشت كهارگ  يرزميندر ز
 بـر  زنجير و كندبا  جا آن در را يينپا ةطبق عادي مجرمان كهزندان شهر  يگر،د بودند؛ كرده
 بـود  بزرگـان  مخـتص       ً  غالبـا   كـه  خصوصـي  گاه بازداشت يز،ن كردند؛ مي حبس پا و دست

  ).595/ 1: 1373 كرزن،(
 بـازار   راسـتة از  اي يـه بـود، در زاو  تـر  بيش جا همهآن از   ِ  ِي ان كه زندان تهران، حاكم زندان
و  هـا  بـر گـردن و دسـت    يـري كـه زنج  يدر حـال  زنـدانيان،  روز هنگام. بود واقع چهارآب
 چـوبي  تيري به را زندانيان هنگام شب. شدند مي ديده اي در سردابه ،بسته شده بود پاهايشان

 محاكمه يا يدعو اقامة بدون زيادي افراد. بخورند تكان توانستند يكه نم يطوربه  بستند؛ مي
 به يفو در مدت توق بردند مي سر به زندان در شيوه همين به و شدند مي توقيف هيچ براي
كه  يانيبا زندان يسهدر مقا زندانيان، اين زندگاني همه، اين با. شدند مي تنبيهمختلف  يها گونه
بـود   تـر  شـيرين  مراتـب  بـه  بردند، مي سربه  شد، يم يدهنام» انبار«كه  دربار، هاي چال ياهدر س

 در بودند شده مرتكب كه جنايتي حسب بر را ياندر زندان دربار، زندان).  1363 :132 ِ    س ر نا، (
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 يانزنـدان  ايـن  يو پاهـا  ينه،بـر گـردن، سـ   . بستند مي ديگر يكبه  يپنج شش نفر هاي گروه
 تنهـايي  بـه  را زنداني يك گاهي. كردند مي تحمل را آن زحمت به كه بود ينيسنگ يرهايزنج
  ).همان( بستند مي بود شده كوبيده ديوار به كه اي  حلقه به

 زنـدان  سياسـي،  زنـدانيان  كـردن بازداشت  يبرا تهران، در اميركبير، صدارت دوران در
 در را حكومـت  بـا  معارضـان  و انمعانـد  بود؛ شده ساخته »انبار آب«موسوم به  اي زيرزميني

كه بـه جـرم    را، عشاير رؤساي و ها خان). 228: 1368پوالك، ( كشيدند مي بند به جا   آن
داروغـه        ِ  زنـدان   از). 316: همان( داشتند مي نگاه زندان ايندر  شدند، مي محكوم زني راه

 داشـت  قـرار  زمـين  زيـر  در كـه  بازارها تقاطع و ها در سطح شهر و در كنار چهارسوق
 يـاد  نيز) 63: 1355 كاساكوفسكي،(دربار  خانة در قراول زنداني از و) 272: 1389بروگش، (

 جـا  آن در انمحكوم است؛هم نام برده شده  »انبار«به اسم  باشي   ّ  فر اش محبس از. است شده
 كردنـد  مـي  دفـن  محـبس  ايـن  چـاه  در سروصـدا  بـي  را ياناعدام برخي و شدند مي حبس

  ).406 /1: 1371 ي،مستوف(
 و پـا  بـراي   ُ     ك نـده  جز آن در وبود  يفو مرطوب و كث يكتار اتاقي دوره اين زندان

 در. شـد  نمـي  پيـدا  هـيچ  ديگـر  اذيـت  براي صاص و كيك و پشه و گردن براي زنجير
 دادنـد  مـي  كـم  خيلـي  هـم  آب و دادنـد   مي زندانينان خشك به هر  يرپنج س روز شبانه

قرار  يمختلف يها در معرض شكنجه يانها، غالب زندان در زندان). 346: 1384 االسالم، ناظم(
كـه   يكسـان . نداشتند يانبه زندان دادنغذا  يبرا يا بودجه يسپل يو رؤسا حكام. گرفتند يم

 يـز ن يخودكش شهامتزندان  در و بودندخود به دور افتاده  خانوادة و يلاز ا ياپول نداشتند 
 بسـته  مجرمان پاي ساق بر نيز زنجير و  ُ  ك ند. شدند مي محكوممرگ  به ينداشتند از گرسنگ

از محـل انفـاق    يـا خودشـان   يسـة از ك يانمخـارج زنـدان  ). 192: 1389 يـل، دروو( شـد  مي
  ).  1363 :132 ِ   س ر نا، ؛228: 1368 پوالك، ؛346: 1384 االسالم،  مناظ(بود  يكوكارانن

آن  يبهبود يبد بود و برا ياربس ها اوضاع زندان ي،از لحاظ بهداشت ها، گزارش اساس بر
 در هـا  سال زندانيان. نداشت      معي ني مدت گاه هيچ زنداني توقيف. گرفت نمي صورت اقدامي
 يـر واگ هـاي  بيمـاري  يا وبا حصبه، سرانجام و. ندشو ييبازجو كه اينبدون  ماندند مي زندان

 هـاي  مناسـبت  و اعيـاد  يدنفرارسـ  يا رييماب يوعبه سبب ش گاهي،. آورد يرا از پا درم ها آن
ـ    شدند؛ مي آزاد زندانيان از شماري ي،مذهب نـوع   يـن زنـدان در ا  يسپرداخت رشـوه بـه رئ
 كثيـف  هـاي  حشـره  را بدنشـان  كـه  زنـدانياني ). 228: 1368 ك،پوال( نبود تأثير بي ها يآزاد
از پـا   ياز گرسـنگ       ً   غالبـا ،  نبـود،  اختيارشـان  در آب اي كـوزه  و نان اي قطعه جز و خورد مي
مرطوب افتاده بودنـد و از نـور آفتـاب     هاي فرش كه بر سنگ ـ يانزندان تر بيش. آمدند يدرم
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 سراغشـان  بـه  زودي         ً       كه غالبـا  بـه   را، مرگ ـ كردند مي استنشاق عفن هواي و بودندمحروم 
ـ   تر بيش. دانستند مي رهايي خود براي آمد، مي  از دربندشـدگان  ايـن  جـان  ياوقات اجسـاد ب

 عمـر،  تمـام  حبس ايران در كرزن، ةبه نوشت). 133: 1363سرنا،  ؛همان( شد مي خارج زندان
 تخليـه  را هـا  در آغاز هـر سـال زنـدان         ً معموال ،. نداشت وجود ساله ينچند يحت يا طوالني

 كرده   پ ر پيشين حاكم كهرا  هايي زندان      ًغالبا  شد يمستقر م جديدي كمهر وقت حا. كردند مي
دو نفـر را   يكـي  داد يفرمان م ياطيترساندن مردم و اقدام احت براي فقط و كرد يم خالي بود

 كه ،)594: 1373 كرزن،( شدند مي يفمجتهد توق خانة در واالمقام افراد و ها زن. اعدام كنند
  .بود خانگي حصر نوعي
        ا عمـال  قـدرت  صـاحبان  خواسـت  و اشـاره  به كه ،خشن هاي مجازات اين برابر در

 برخـي  يم،عادالنه به جرا يدگيرس يمنظم برا ي                    زندان و نبود  دادگستر يو سخت شد، مي
در  رو، ايـن  از. شـدند  مـي  متوسل نشيني بست   ّ سن ت به مجازات از فرار براي مجرمان از

 ايـن  هـاي  گزارش در و بود بست محل كه داشت وجود متعددي هاي مكان قاجار دورة
 ؛326- 324: 1368 پـوالك، ( اسـت  شده اشاره نيز ها نشيني بست اين از هايي  نمونه به دوره

 ؛1392لنــدور،  ؛117- 111: 1368 شــيل، ؛123: 1352 اورســل، ؛228، 222: 1386 موريــه،
  ).431- 429: 1384 االسالم، ناظم ؛104: 1354 تان، بن

  
  گيري   نتيجه. 6

تـداوم قـدرت    يبـرا  ياجتمـاع  يـت امن مقولة كهاست  اين آمد مطالعه يندر ا چه آن برآيند
 و زنـي  راه يدةپد ياالت،قلمرو، دور از هم بودن ا يگستردگ. مهم بود يقاجارها امر ياسيس

 راه هـم  ياجتماع هاي نظمي بي و ها شورش شهرها، درون و ارتباطي هاي راه مسير در دزدي
 قاجـاري  شـاهزادگان  همان      ًغالبا  كه ـ  ياالتدر ا حكام خودسرانة و گيرانه سخت اقدامات با

بـه   بود؛ مجرمان مجازات امنيت ينتأم هاي از راه يكي. كرد مي شكننده را امنيت اين ـ بودند
و رفع  يحل دعاو براي يافته سازمان حقوقي قوانين ضعف و كارامد يةعدل     ِنظام           ِسبب فقدان 

 و كزدر مر دولتي، مقامات صالحديد و تصميم به بنا قانوني، و عادالنه مجازات و كالتمش
 و داشـت  عـادات  و عـرف  در ريشه كه شد يم يجار يسخت و خشن هاي مجازات اياالت
 يـت امن يدارسازيدر پا تأثيري تنها نه يسخت و عرف شيوة ينا. نداشت يدرست شرع مبناي

و  ياز نظام حقوق قانوني ياز ب حاكي و رحمانه يخشن و ب تصويري كهنداشت، بل اجتماعي
و فساد مأموران  ستاني رشوه و استفاده     سوء  موجب و بودشته گذا جا  به يهعصر قاجار يتيامن
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نظـام   ياسيو س اداري ناسالم ساختار. بود شده ها مجازات ينا كنندةو مقامات صادر يياجرا
 نـوع  ايـن  بـودن  تـأثير  بـي  در جامعـه  در امنيـت  برقراري تي  ّسن  يوةش كارامديو نا يقاجار

بـه منظـور    هـا  مجـازات  ينا   ِتر  بيش طرفي، از. داشت دخالت يتامن يبرقرار براي مجازات
خشـم و غضـب،    سـبب  بـه  بلكـه  گرفـت،  يجرم صورت نم ارتكاباز  مجرمان        بازداشت 

و  رتبه عالي مقامات و ياالتا حكامخواست و اوامر پادشاه و شاهزادگان و  ي،آن هاي يمتصم
        ا عمـال   هـا  مجـازات  يـن ا سياسـي  مخالفان و متنفذ افراد و رقيبان حذف ياستس يابزرگان 

موجـب   يدر مواقـع گرفتـار   يتيحمـا  پشتوانة       ِنداشتن و  ها مجازات بودن نامتعارف. شد مي
 حفاظت براي ـ مؤثري شخص يا كانو التجا به هر م نشيني بست ت     ّبه سن  مجرمان يروآور

 ةدربـار  يحقـوق  رويـة  وحـدت  فقـدان و  يحقوق انسـان  انگاري يدهناد. بود شده ـ ها آن از
 يو دادگسـتر  يبا نظام حقوق شاه ناصرالدينخود  ياز رجال و حت يبرخ ييمجرمان و آشنا

نظـام   ينوع گيري كلش براي و شودخشن لغو  هاي مجازات يناز ا ياروپا موجب شد برخ
 ياصـالح  هـاي  گرايش ينا ،اما. بگيرد صورت اقداماتي عدليه كيالتمتعارف و تش يحقوق

 حـاكم ) مـردم ( يـت پادشاه بر سرنوشت رع مطلقة قدرت كه ي،در چهارچوب نظام استبداد
  .نداشت پي در ايران، در مشروطه نظام استقرار تا حداقل ي،مطلوب نتيجة بود،
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