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 چکيده
سياسي و حقوقي ، و  –تاريخ يعني بررسي سير تحول و تكامل جوامع و ايده ها و تغييرات فرهنگي 

چرا كه اين تغييرات غالباً  استدر اين بررسي مهمترين عامل تأثيرگذار و تأثير پذير همانا انسان 

بصورت خود جوش ميسر نگرديد بلكه در مسير آن همين انسانها چه شكنجه ها در بستر زمان بر 

كالبد جسمي خود متحمل شدند تا از لكه هاي تاريك استبدادها و ديكتاتوريها پنجره اي يا حتي 

تحميل كيفرها )ضمانت اجراها ( جرم انگاريها و   روزنه اي به سوي پذيرش مالك و معياري ثابت از

ا مدخليت عيين مجازاته، توسط حكمراناني كه اغراض و تمايالت شخصي را در بزه تلقي كردن و ت

، تا امروز، ما شاهد اصولي انساني چون اصل قانوني بودن ، تناسب داشتن  مي داند ميسر گردد 

                                                                     .شخصي بودن و . . . باشيم

حوالت جسماني، تاريخ تحوالتمجازات جسماني، ت :يديکل واژگان
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 مقدمه

 مبحث اول : از قدیمترین ایام تا اواخردورة ساسانيان

 اساساً تاريخ قديم ايران به چند دوره تقسيم مي شود كه عبارتند از :

 مادها -1

 دورة هخامنشي  -2

  دورة مقدوني و سلوكي ها  -3

 دورة پارتها   -4

  دورة ساساني -5

ع ادوار كهن را به لساني مي توان دوران باستان كه از آغاز تاريخ مدون شروع مي شود و تا زوال حكومت ساساني و تسلط قدروا

 اعراب مسلمان در برابر ايران ادامه پيدا مي كند ، ناميد . 

 

  از دورة مادها تا اشکانيانمجازاتهاي جسمانی  :گفتار اول  

ي و ضمانت هاي اجرايي ادوار باستان بايد قائل به تفكيك شد. چرا كه در مورد تمدن ماد ها در مورد نظام قضايي و مقررات جزاي

نيست و تنها آنچه در مورد هخامنشيان ميتوان بيان داشت اينكه مجازات ها شديد و هخامنشيان اطالع جامع از سازمان قضايي در دست 

وي ر ش را كنده و برسه گرفته بود به اعدام محكوم و بعد از اجراي دستور پوبوده چنانچه در زمان كمبوجيه )كامبيز( سيامنش را كه رشو

مسندي كه مي نشست پهن كردند و بعد ها كه شغلش را به فرزند او دادند به او گفته شد كه هر زمان كه مي خواهي حكمي بدهي به اين 

در اين دوره قانون مدوني وجود نداشت بلكه شاه خود با صدور فرامين وضع قانون مي كرد و خود را اهورامزدا مي دانست لذا  1مسند بنگر.

ناقص كردن قوه مقننه و قوه قضائيه و قوه مجريه رااز آن خود تلقي و مشروعيت مجازات ها به اراده خوا وابسته مي دانست، و حكم به اعدام 

شاهي داراي  وش و بيني، كورد كردن، آتش زدن و ... صادر مي نمود و حتي ترك ادب نسبت به پادشاه و نشستن بر تحتاعضا بدن بريدن گ

در مورد حكومت اشكانيان )پارت ها( نيز آنچه ميتوان گفت عبارت از اين است كه در اين دوره خانواده در قابل ارتكاب  2مجازات اعدام بود.

داشت و جناياتي كه در خانواع واقع ميشد مثل قتل زن به دست شوهر و يا پسر و دختر به دست پدر و يا خواهر جرم يكي از افراد مسئوليت 

ن جنبه خصوصي داشت و درواقع پدر مي توانست فرزندان و زن خود را به خاطر به دست برادر به مراجع قضايي ارجاع نميشد چو

ن اينكه مواخذه اي صورت گيرد اگر كسي بر عليه طبيعت عمل زشتي انجام مي داد كوچكترين لغزشي به شديدترين نحو تنبيه نمايد بدو

 بايستي خود كشي ميكرد. 

 

 مجازات جسمانی در حکومت ساسانيانگفتار دوم: 
 در اين دوره نيز شاه عالي 3تواي قضايي علماي روحاني است.منابع حقوقي ساسانيان اوستا و زند ماديگان هزار داستان با گزارش ف

به تقصير يا بيگناهي متهم شكي به وجود مي آمد كار را به امتحان او ردالي محول كردند كه ترين مرجع قضايي است و در صورتيكه نسبت 

 عبارت بود از دون وع اولي ور گرم يا گرموك وريه كه عبارت از عبور در ميان آتش و يا فلز گذاخته بر سينه خود ريختن و دومي آزمايش ور

ممكن بود به وسيله شاخه اي چوب مقدس به عمل آيد در اين صورت آنرا بر سموگ و ريه ميناميدند. و نوع ديگر از آزمايش كه در سرد كه 

ضمن اداي سوگند اجرا ميشد. نوشيدن آب گوگرد آلود بود و اصطالح سوگند خوردن كه امروزه در زبان كنوني ايران به معني قسم ياد 

جسماني در دادرسي ها در چنانچه مالحظه ميشود تعذيب  4است.‹ نوشيدن آب گوگرد آلود›ي تحت اللفظلي آن كردن استعمال ميشود، معن

ادوار كهن حق درمرحله مقدمات دادرسي نيز وجود د اشت و اگر دادرش )موبدان( نمي توانستند حقيقت را كشف كنند به جاي توسل به 

ميكردند و انجام اين امر چيز با سختي و مشقت ميسر نبود. از جمله مجازات هايي كه ميتوان اصل برائت متهم را ملزم به انجام اوردالي 

كه اعمال  آنها را در دوره ساسانيان مشاهده كرد عبارتند از: دست بريدن و پا بريدن، زبان بريدن يا سوراخ كردن يا مجازات معروف نه مرگ 

رتشت اعمال مي شده است. طريقه مجازات بدين نحو بود كه اول: انگشتان دست ها را قطع ان به مذاهب ديگر از زدرباره مسيحيان يا متدين

                                                           
 . 80دكتر صانعي. پرويز. حقوق جزاي عمومي. جلد اول. ص  -1
 . 145دكتر محسني، مرتضي. كليات حقوق جزا. جلد اول. ص - 2
 . 323. ص 3گريستين سن. آرتور. ايران در زمان ساسانيان. ترجمه رشيد باسمي. ج -3
 .72ص امين. پرفسور سيد حسن. دادرسي و نظام قضايي ايران. ج اول.  - 4
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 ميكردند و در مرحله دوم انگشتهاي پا را قطع ميكردند و در مرحله سوم دست ها را تا مچ مي بريدند و چهارم پاها را تا كعب و پنجم، دست

 طع ميكردند، هفتم گوشها را قطع ميكردند. ها را تا آرنج قطع مي نمودند و ششم پاها را تا زانو ق

هشتم بيني بريده ميشد و نهم سر از گردن جدا ميشد. اين شكنجه مدت ها طول مي كشيد و گاهي چند روز تمام اين اعمال 

دنبال  كه نسبت به زنان اعمال ميشد عبارتست از بريدن پستان بود و هدفي كهمجازات ديگري  5ع كردن و بريدن ادامه مي يافت.قط

ظ ميكردند اينكه زنان نتوانند اطفال به دنيا آمده را شيردهند و نيروي يك ملت بدين وسيله تحلي رود و براي جلوگيري از مرگ آنها به لحا

  6كرده را بر جاي آن مي نهادند. شدت خونريزي، فلز داغ

داشت و اين شانه داراي دسته چوبي يا آهني و نوك  و از جمله ابزار آالتي كه براي مجازات از آن استفاده ميشد شانه آهنين نام

تيز و دندانه هاي شانه صاف شده و تيز شده بوده است ون متهم را لخت كرده و دست ها و پاهاي او را مي بستند و شانه آهني را بر روي 

قدر اين عمل تكرار ميشد تا به استخوان  شانه و شكم و دست و پا و ران مي كشيدند و د رنتيجه گوشت متهم از بدن او جدا مي گرديد و آن

 7جري فراوان مي مرد. رسيد و متهم با ز و نخاع و احشام متهم مي

 عالوه بر مجازات هاي فوق الذكر مجازات اعدام نيز در عصر ساسانيان در موارد زير صورت مي گرفت. 

ميشد الف( به صورت سنگسار كردن. ب( به صورت براي كسي كه كفر مي ورزيد )از دين خارج ميشد( كه به دو صورت انجام  -1

مجازات هاي معمول آن زمان بود خصوصاً درباره شاهزاده هاي عاصي اجرا مي شد و و كيفر كور كردن يكي از  8تن.در پاي پيل )فيل( انداخ

مي ريختند. يكي ديگر از بدين ترتيب بود كه ميلي سرخ و گداخته شده در چشم محكوم فرو مي برند و يا در روغن گداخته در ديده او 

ع تقسيم ميشد يك اسيه اشترا )تازيانه اسب( و ديگري سراوش چرانا مجازات هاي معمولي تازيانه بود كه مطابق مندرجات و نديداد به دو نو

 9ه هزار ضربه بوده است.)شالق چرمين( كه حداقل آنها پنج و حداكثر آنها د

در اين دوره مجازات و عدام در مورد فرد جادوگر به صورت مصلوب كردن و در مورد مرتكب قتل يا غيگري به صورت سر زدن 

به لواط و عدم تشكيل خانواده، هم خوابگي با زن حامله و سقط جنين و  نيز روسپيگري مجازات اعدام اعمال ميشده انجام ميشد و نسبت 

 10است.

غذاي بد دادن  -3شكستن پيمان  -2ضربه بود  300دزدي كه ميزان آن  -1و در جرايم زير مجازات تازيانه اعمال ميشده است: 

 11ضربه مي بود. 70ضربه و اگر سگ بي صاحب باشد  90گر سگ پاسبان محل بود ضربه و ا 200به سگ كه اگر سگ گله بود 

چناچه مالحظه ميگردد در ادوار باستان مجازات ها باشد و شقاوت اجرا ميشد و هيچ نوع تناسبي بين جرم و مجازات وجود 

نظر حاكم و شاهان بود و اهدافي كه از اين و ميزان عقوبت و نوع كيفر بسته به نداشت و اصل شخصي بودن مجازات ها لحاظ نمي گرديد 

كيفرهاي شديد دنبال ميكردند به نظر ميرسد بيشتر به منظور ايجاد، رعب و هراس در ساير افراد جامعه بود چرا كه به اين وسيله كينه و 

انتقام جويي بود كه بر شدت و حدت نفرت خود را نشان مي دادند و در دل مردم و رعايا ترس ايجاد مي نمودند و عامل ديگر بحث انتقام و 

 مجازات ها مي افزود البته گاهي نيز براي خوشامد فرمانروايان و پادشاهان بوده است. 

 

 جسمانی از حمله اعراب تا مشروطيتمبحث دوم: تحوالت مجازات 

 

هجري( و منابع  31ي( )ميالد 651بعد ازحمله اعراب نظام ساسانيان از هم پاشيد )در زمان سلطنت ميز گرد سوم در سال 

اسالمي كه عبارت از كتاب و سنت، اجتماع، عقل و قياس و بقطور كلي فقه اسالمي اساس استواري در حقوق جزايي پديد نياورد و چون بر 

 اصول ديني مبتني است مفاهيم جنايت و معصيت و گناه در آن توام شده است و از ويژگي هايي دادرسي جنايي در اسالم سريع بودن

ميباشد و قرطاس بازي، مخصوص محاكم امروزي كه باعث تاخير احقاق حق است وجود نداشته و دوئل قضايي، آزمايش با آب و آتش كه 

درايران باستان و اروپاي غربي قرون وسطي معمول بود در فقه اسالمي وجود ندارد و شكنجه جايگاهي در داده هاي اسالمي ندارد و اساساً 

                                                           
 . 21خليلي. مهيار. تاريخ شكنجه و كشتار آزار ايران. چ دوم. ص  - 5
 26همان ص  -6
 . 32همان. ص  -7
  80. ص در عصر ساسانيان واحدي نوايي. آوا. نظام جزايي ايرانيان - 8
 . 89همان. ص - 9
  78همان. ص - 01
 . 90همان. ص -11
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يي ناشي از سالمت روح )عقل( و رشد و بلوغ كامل است لذا اطفال و مجانين تا حدودي نسبت به جرايم ارتكابي غير تحقق مسئوليت جزا

 پيش بيني شده در حقوق جزاي اسالم عبارت بود از قصاص و ديه و حد و تعزيرات . مسئول اند و مجازات هاي 

لكن كيفر اعدام در جرايم تعزيري وجود نداشت و ضمناً  برخي از مصاديق مجازات هاي حدي يكي اعدام و ديگري شالق بود

شالق تعزيري مي بايست كمتر از شالق حدي ميبود. و مجازات قصاص را كه در ادوار باستاني نيز وجود داشت مورد پذيرش قرار داده لكن 

جرا ميكند به عبارتي شرط اجراي قصاص را اجراي آنرا بر خالف دوران گذشته كه به نحو شديد اعمال ميشد به صورتي انساني و عادالنه ا

و حتي ميتوان گفت  12اص خون بها )ديه( دريافت گردد،مناسب بودن جرم و مجازات مي داند حتي تشويق و ترغيب ميكند كه به جاي قص

قتل مي نمايد و نو آوري جديدي در باب قصاص به وجود آورد و آن محدود ساختن موضوع قصاص بود يعني اجراي آنرا مختصر به مرتكب 

نزديكان و خويشان و ساير افراد قبيله را از جراي قصاص ممنوع ساخت. در اسالم شديدترين حدي كه مقرر گرديده، مجازات اعدام ميباشد و 

 از جمله جرائمي كه مشمول اعدام ميشوند را به نحو ذيل بيان داشت:

محصنه كه اعدام از طريق رجم )سنگسار كردن( محقق ميشود.  زناي -2قتل عمد كه اعدام با اجراي قصاص صورت مي گيرد.  -1

قذف )كه اگر براي بار سوم و به روايتي بار چهارم تكرار  -7لواط  -6زناي به عنف   -5زناي اهل ذمه با زن مسلمان  -4زناي با محارم  -3

ربه اعدام محكوم ميگردد چه زن و چه مرد باشد ارتداد )كه شافعي و طاهري و مالكي ها معتقد از شخص مرت-8شود قاذف اعدام ميشود( 

و دشنام به ناسزاگويي  -9ولي در نزد فرق شبهه و حنفي نقطه مرد مرتد محكوم به اعدام ميگردد وزن مرتد بايد در زندان بماند تا توبه كند( 

سوره مائده به وضوح  49)البته آيه  سرقت مستوجب حد كه هر گاه چهار بار حد تكرار ميشد مرتكب مستحق اعدام ميگردد. -10پيامبر 

 فقط قطع دست را تجويز كرده و قطع پا و ... النهايه اعدام از احاديث نبوي و عمل صحابه استنتاج ميشود.( 

متعددي را ايجاد كرد و لذا انتظار در واقع چنانچه مالحظه ميشود احكام اسالم در باب كيفر و كيفيت و كميت آن نوآوري هاي 

بر خالف گذشته عقوبات جسماني شدت خود را از دست بدهند و راه تعديل مجازات جسماني در پيش گرفته شود لكن اين امر  مي رفت كه

به يك حكومت مستبده مدت زمان مديدي طول نكشيد و حكومتي كه پايه هاي آن مبتني بر فقه و شريعت اسالمي بود از زمان امويان 

توانستند طيب خاطر پادشاهان مستبد را تمهيد نمايند از اعبد الملك خليفه اموي مشاغل قضايي را تبديل گرديد و چون محاكم شرعيه نمي

به مقامات لگري و انتظامي محول كرد و حتي بعد ها در زمان عباسيان و سامانيان و آل بويه و غزنويان نيز نيروي لگشري به نام شرطه كه 

رئيس آن صاحب الشرطه ناميده ميشد و بدون شكايت از طرف زيان ديده هر تشكيل گرديد كه در واقع از نگهبانان و ماموران خليفه بودند 

شخص را كه مظنون به ارتكاب جرمي، مي بود بازداشت و  شكنجه ميكرد و در امور جنايي نظير قتل، تجاوز به ناموس، راهزني، آدم ربايي و 

يش بيني نشده در اسالم نظير پوست كندن، شمع آجين كردن، خرد كردن ... رسيدگي كرده و حتي حكم اعدام و انواع مجازات هاي پ

نون استخوان بزهكار و ... را به ميل و اراده خود صادر و اجرا ميكردند. در واقع اعمال كيفر جسماني به سان گذشته نه بر مبناي ضابطه و قا

يان اجرا ميشد. و قاعده و قانون مدوني وجود نداشت. بر همين اساس بلكه دوباره بر طبق رسوم محلي، فرامين پادشاهان و هوسها و اميال وال

دستور داد كه عادت و رسوم زمان را مدون سازند و در زمان استيالي مغوالن، در راستاي زايل ساختن اين نقض )فقدان قانون( چنگيز خان 

ميده ميشد و در آن اغلب مجازات اعدام پيش بيني شده بود مثالً يعني فرمان شاه نا‹ ياسا›مقرارتي را هم خود با آن افزود كه به زبان مغولي 

احضار  آمده بود كه غارت كردن دشمن پيش از صدور اجازه از مقام فرمانده لشگر قدغن و متخلف اعدام ميشود. يا سرپيچي كننده از دستور

 13خان بايد به قتل برسد.

در ايران عهد صفويه نيز هر چند خود را مبلغ مذهب تشعشع مي دانستند ولي در عمل به آنچه كه توجه نداشتند مقررات 

 بود و انواع شكنجه و مرگ توام با زجر و آزار بدني رواج داشت. اسالمي 

آنها را به جهاز شتر آويخته و  به عنوان مثال اشخاصي كه در شهر مرتكب دزدي ميشوند طرز سياست آنها  از اين قرار است كه

شكم شان را پاره ميكردند و در كوچه ها ميگردانند و جار مي كشند كه اين شخص براي فالن تقصير به حكم شاه مجازات شده است و اگر 

كه صاف بايستد و هنوز جانش را از دست نداده باشد او را به درختي مي آويزند تا كارش تمام شود و گاهي نيز سارق را مجبور ميكردند 

اطرافش را با گچ و آجر ديوار مي كشيدند تا فقط سرش بيرون مي ماند و گاهي از باب تفضل چپقي به دهانش مي دادند كه بكشد و ديگر 

 14ه او نمي دادند تا مالك شود.به هيچ عنوان غذايي ب

زير لگد كشتن و زبان و گوش و بيني بريدن جسماني رايج در عهد صفويه ميتوان گردن زدن، چشم كندن، از ديگر مجازات هاي 

كه از عقوبات عادي و معمولي بود. نام برد كه توسط مير غضب انجام ميشد و النهايه زنده كباب كردن، زنده پوست كندن، در ديگ 
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فتن اقرار دو نوع شكنجه وجود جوشانيدن و مقصر را از جان بلند به پايين انداختن و ... همه در دوره صفويه اتفاق افتاده است. حتي براي گر

دانست. شكنجه عارس، عبارت است از چوب بستن متهم، و شكنجه غير عادي انواع و اقسام دارد از جمله در پاشنه پاي متهم با تيغ چند 

 15بر او فلك مي زدند و گاه ناخن هاي پاي متهم را با گاز انبر ميكندند. شكاف ايجاد ميكنند و نمك مي پاشيدند و سپس 

چنين برخورد هايي در دوره پس از سقوط سلسله صفويه و استقرار حكومت افشاريه نيز ديده ميشود حتي ميتوان گفت دوره نادر 

شاه افشار يكي از شوم ترين ادوار تاريخي ايران تلقي ميشود چرا كه قلع و قمع شورشيان شهرها، شهره عام و خاص است كه من باب مثال 

ان يكصد و شانزده نفر از اهالي كرمان را بر حسب حكم نادر كشتند و جنازه آنها را در ميدان شهر انداختند و از مردم كرمدر قلع و قمع 

در دوره قاجاريه نيز آقا محمد خان از نخستين روزهاي زمامداري  16نفر بود. دو كله مناره ساختند.سرهاي آنها كه به يكصد و هفتاد و نه 

هنري غير از سلحشوري و قتل و غارت و ... نداشت چنانچه سر جان ملكم كه در عهد فتحعلي شاه دوباره به ايران سفر كرده است راجع به 

دم تحديد مناسب مصلحت پادشاه و اركان دولت حدي بين كارهاي شرع و عرف معين نيست، و اين ع› وضع دادگستري ايران مي نويسد: 

ز اقامه است و ... پادشاه فرق قاعده و قانون قرار دارد و حكم او قادر به سلب ارواح و ضبط اموال هر يك از رعايا است و ... در مورد قتل پس ا

سلوك كنند و ... كندن چشم مدتهاست كه سبب  با ويشهود و بينه و اثبات جرم، قاتل را به وراث مقتول مي سپارند تا هر نوع كه خواهند 

( در اين دوره مجازات هايي كه شاه اعمال ميكرد را ميتوان بر سه نوع تقسيم كرد: چوب كاري هر كف پا، بريدن 1رسوايي ايران است. )

اجراي حكم اعدام نخست خنجري گوش و دماغ كه بر عهده فراشان بود و باالخره اعدام كه وظيفه اجراي آن بر غالمان بوده است و هنگام 

 (2در سينه محكوم فرو مي بردند و سپس سر از تن وي جدا ميكنند و آنگاه از باب تحقير سر بريده را لگد زنان به در كاخ مي رانند.)

خص علي ايحال چنانكه مالحظه ميگردد تا قبل از استقرار مشروطيت به لحاظ فقدان يك سلسله قوانين ثابت و مدول و رو به ش

قضايي انواع كيفر د رايران به نحو شديدي معمول بود و قوه قضاييه و اختيار حل و فصل دعاوي در دست حكم رانان متنفذ و فئودال ها 

( و هر حاكم و نايب الحكومه و فراش باشي بنا به ميل شخصي و اغراض خصوصي هر طور كه مايل بود اشخاص را مجازات و شكنجه 3بود)

 ن اعمال زمينه هاي انقالب مشروطيت و حكومت قانون را مهيا ساخت. ميكرد. و لذا اي

 

 کيفيت مجازات جسمانی در ادوار پس از مشروطيتمبحث سوم: 

چنانچه مذكور افتاد سالطين ايران با قدرت مطلق حكومت ميكردند و هيچ قانوني اختيارات آنها را محدود نمي ساخت و مالك 

از برآوردن بهتر مطامع شاه و درباريان و بر همين اساس هر چه ميل شان اقتضا ها و ساير مقامات عبارت بود  برتري استاندارد ها و فرماندار

مي كرد انجام مي دادند و سرنوشت مردم بستگي تام به خلق و خوي شخصي حكم رانان داشت فردي كه سرقت كوچك انجام مي داد و يك 

ي تا پايان عمر بر جسمش وجود داشت مانند بريدن بيني، سر و ... بود و لكن فرد متنفذ  كه فرد متنفذ نبود عقوبتي شديد كه آثار آن گاه

دزدي به مراتب شديدتري را انجام مي داد با پرداخت رشوه از چنگال عدالت مي گريخت و اين نابساماني ها از جمله علل مشروطيت و 

يت اصول مهمي چون اصل تفكيك قوا از يكديگر و استقالل قوه قضائيه، اصل حكومت قانون را فراهم آورد و با تصويب قانون اساسي مشروط

تفكيك دادرسي شرعي و عرفي، اصل دو درجه اي بودن دادرسي، اصل علني بودن دادرسي و مجاني بودن آن كه در نوع خود تحوالت 

قضايي سابق كه در آن بدون تفهيم اتهام، بدون آيند مهمي در راستاي جلوگيري از ديكتاتورهايي غمال و حاكمان بود تصويب گرديد. فلذا فر

د دادن حق دفاع، بدون محاكمه و بدون ارائه دليل و ت وجيه راي قضايي دستورات نا متجانس چون قتل و شكنجه و ... صادر ميشد از )بع

عرفي و تضعيف محاضر شرعي ادرسي چرا كه اصالحات قانوني و قضايي بعدي همگي در راستاي تقويت د 17نظري( زمينه هايش از بين رفت.

رام آرام به افول گراييد. چنانچه دانش رئيس فلذا عدالت قضايي پس از مشروطيت گستردگي و فراگيري خود را نتوانست پيدا كند و آ 18بود.

ي فارس( بر خالف عدليه فارس در خاطرات خود تصريح كرده است هر اندك زمان، عدليه اي در فارس تاسيس نهادم... سهام الدوله )وال

ر و وظيفه ... آخوندي را در اوايل ورود به چوب بست ... كه مي گفتند شراب خورده ... بي گناهي را ... بردار آويخت.... زني را گفتند سماو

قوه مجريه ن رئيس حتي اصل تفكيك قوانين رعايت نميشد مثالً محمد علي شاه به عنوا 19ه... امر به بريدن دست او كرد.سرقلياني دزديد

بعد از به توپ بستن مجلس برخي از آزادي خواهان چون جهانگير خان صور اسرافيل، ملك المتكلمين را بدون محاكمه كشت و حتي خود 

مشروطه خواهان نيز پس از فتح تهران و تشكيل دولت موقت، بدون رعايت قوانين كه خود براي آن مبارزه كرده بودند با تشكيل دادگاه 
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واليان و حاكمان عصر استبداد قاجاري بدون رعايت فرآيند  20يدند.جهت انتقام جويي به اعدام و قتل مخالفان مشروطيت دست ياز انقالب از

قانون راساً حكم صادر ميكردند چنانچه سردار معظم خراساني )عبد الحسن تيمور تاش( در مقام والي گيالن به سنت واليان پيش از 

عده اي را صادر كرد و حتي دستور داد به ادارات حكومتي و نظامي كه كسي براي حل و فصل دعاوي به قضاوت مشروطه دستور قتل نارواي 

در واقع ميتوان گفت بعد از مشروطيت عقوبات جسماني و شكنجه هاي شديد نه به  21ز طرف دولت مركزي مراجعه نكند.عدليه منصوب ا

به روند حيات خود ادامه مي دادند. براي ظ عدم تعامل ميان حكومت عرفي و شرعي لحاظ صرف فقدان قانون و ضابطه بلكه گاهي به لحا

مثال در اواخر عصر قاجار وقتي كه حاج محمد جعفر خوانساري رئيس بلديه اصفهان به دليل قحطي، انبار گندم يكي دو تن از مالكين عمده 

گشايد و پس از توزين گندم ها آنها را به نانوايان سپرده و بهاي عادله گندم كه روحاني نما بوده و خود را در زمره علما قلمداد ميكردند، مي 

ها را براي مالكان روحاني آن مي فرستد، آن روحاني نما ها عده اي از اشرار اصفهان را احضار و مبلغي پول داده و مي خواهد حاج محمد 

زماني كه حاج حسين خياط از يكي از روحاني نما ها طلبي دانست كه سال  جعفر خوانساري را به قتل برسانند و آنها نيز چنين ميكنند. و يا

شده اي، لذا ها بال وصول مانده بود، طلبش را مطالبه كرد آن روحاني نما گفت: تو در محضر من به بزرگان دين اهانت مي كني پس با بي 

مردم نيز او را قطعه قطعه نمود و جنازه او را با نفت آتش زدند و  دستور داد كه او را به مردم به عنوان فردي بابي و زنديق معرفي كردند و

 هيچ يك از مسئولين نظم و انتظامي به خود جرات عرض اندام در مقابل فتواي آن آقاي روحاني نما را نداشتند. 

كز در كشور قوانين علي ايحال اين وضع ادامه داشت تا آغاز حكومت رضا شاه پهلوي كه توانست در سايه ايجاد حكومتي متمر

عرفي را در سراسر ايران اجرا كرد و با بي اعتنايي كامل به ضوابط و معيار هاي شرعي به تصويب قوانين مبادرت كرد و قضات منصوب از 

ي حدودي مرتفع گرديد و براسوي وزارت دادگستري تنها مرجع اجراي قوانين جديد بودند. و در نتيجه اين اصالحات استبداد شخصي تا 

رسيدگي به دعاوي و حل و فصل اختالفات راهكارهاي قانوني و مدوني پيش بيني شد و در چند مورد نظام قضايي نوين، شخص رضا شاه را 

لكن اين روند نيز تداوم نيافت و دوباره خوي و منشي و استبدادي حكام  22زور تملك كرده بود محكوم كرد.كه امالك جمعي از ايرانيان را به 

ان گل كرد و دوباره شكنجه و تهديد علي الخصوص توسط اداره تامينات شهرباني نمود پيدا كرد و مخالفان به دستور رضا شاه به زمان اير

ن نمرود بود ماموران زند بالش و پتو را بر دهان وي نهاده او را قتل رسيدند. چنانكه تيمور تاش را با تزريق استركنين مسموم كردند لكن چو

حتي دراين زمان نوعي تروريسم دولتي در تار و پود نظام سياسي رخنه كرد و دست به قتل بزرگاني چون مير زاده عشقي، خفه كردند و 

سيد حسن مدرس، فرخي يزدي و ... زد و رضا شاه با انتضاب سرهنگ محمد درگاهي به رياست تشكيالت نظميه، خشونت را به سر حد 

 23و دست به انواع شرارت ها زد.ي قدرتي ما فوق نخست وزير پيدا كرد خود رساند چرا كه در عمل سرهنگ در گاه

مشاركت سياسي مردم در سرنوشت خود پايان يافت و دوباره دوره  1332مرداد  28و در زمان محمد رضا شاه نيز بعد از كودتاي 

جديدي از استبداد شروع گرديد و ساواك به عنوان سازمان امنيت و اطالعات كل كشور حيات سياسي و اجتماعي، فرهنگي حتي اقتصادي 

حفظ آن از هيچ شكنجه، جايگاه سلطنت مساوي با منافع ملي ايران بلكه برتر از آن شمرده شد و لذا جهت كشور را زير نظر گرفت و حفظ 

همانند قتل و غارت و ... به عنوان مجازات جرايم سياسي دريغ نكردند. فلذا در اين دوران نيز هر چند بدواً اراده شاه ما فوق قانون نبود لكن 

ظام حقوقي همپاي نظام اداري، ارتش، اقتصاد و قوه مقننه آرام آرام تحت استيالي مطلق شاه قرار گرفت و ادوار گذشته، در اين دوره نيز ن

 اين روند زمينه ظهور انقالب اسالمي ايران را مهيا ساخت. 

 

 1357مبحث چهارم:  عقوبات جسمانی در قانونگذاري بعد از انقالب 
م در راستاي اسالمي كردن قوانين دست به تصويب قوانين متعدد علي الخصوص بعد از پيروزي انقالب اسالمي ايران مقامات حاك

در باب حقوق كيفري كردند و اين قوانين بيشتر ترجمه متون فقهي بود. تا تصويب قوانين با رعايت شرايط زماني و اجتماعي به عنوان مثال 

فقهي استخراج در غالب مارتين كيفري داخل حوزه حقوق جزا نمود. قانونگذار احكام مربوط به قصاص عضو و جرح و ضرب را عيناً از متون 

ي اين در حالي است كه امروزه عمالً اين مجازات ها زمينه اجرايي ندارند. به عبارت ديگر اقدام قانونگذار چيزري جز افزايش عقوبات جسمان

ركرد هاي قانون مجازات همانا بيان و توصيف ارزش ها در باب قصاص كه زمينه اجرايي هم نداشت نبود اين در حالي است كه يك ياز كا

است و در واقع ديگران براي شناخت درك و شعور ملتي امروزه به قوانين آن نگاه ميكند آنهم نگاهي كه آغشته به پيش زمينه هايي است 

موضوع مجازات هاي جسماني را ب تابعان ار ايراني بعد از انقالكه مجازات جسماني را مطرود و غير انساني ميداند از سوي ديگر قانونگذ
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 .558امين. پروفسور سيد حسن. تاريخ حقوق ايران. ص  -22
 559-586همان. ص  - 32

http://www.joce.ir/


 99-107، ص 1395، پاییز  1پژوهش در فقه و حقوق، شماره 
ISSN: 2463-3675 

http://www.Joce.ir 

 

ضربه شالق تعزير ميشوند. كه اين  74ف.م. بيان ميد ارد در صورتي كه فاعل و مفعول لواط نا بالغ باشند  113افزايش دا ده مثالً در ماده 

قوق بشري امروزي در ضربه شالق برابر يك طفل شش و هفت ساله به هيچ عنوان قابل تحمل نيست و با افكار ح 74سنگين عضويت 

تضادي آشكار است يا ميتوان به جرم انگاري برخي اعمال كه در سابق جرم تلقي نميشد لكن قانونگذار آنرا جرم تلقي كرده و موجب افزايش 

و  ق.م.ا مجازات شالق پيش بيني كرده است 179مجازات هاي جسماني شده ميتوان به شرب مسكرات اشاره كرد كه براي شارب در ماده 

حتي براي كس كه سه مرتبه حد شرب خمر را تحمل كند و باز برابر بار سوم مرتكب شرب خمر گردد مجازات كشته شدن را معين كرده 

است و يا مجازات قتل و آويختن بر دار و يا قطع دست راست و سپس پاي چپ را براي محارب و افساد في االرض را پيش بيني كرده است 

كه قانونگذار بعد از انقالب خواسته يا ناخواسته و بدون لحاظ شرايط زماني و مكاني و صرفاً با تقليد از افكار چندين صد در واقع ميتوان گفت 

 ساله قبل مبادرت به تدوين قوانين كرده و در اين راستا نتيجه اين اقدام چيزي بر افزايش مجازات هاي جسماني نبوده است؟
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 نتيجه

بكارگيري مجازات جسماني از دوران باستان تا به امروز ميتوان به يك نتيجه خاص رسيد شايد اين باشد آنچه در روند اعمال و 

لحاظ معيارهاي علمي جايگاهي نداشته است در ادوار قديم به لحاظ تبيين هاي خرافاتي از مجرم و در راستاي  م ازكه در استفاده از اين اهر

جازات هدفي جز ارعاب مسل به عقوبات شديد جسماني ميشد و گاهي نيز در اعمال اين نحو از پيراستن روح و كالبد جسم او جامعه متو

م حاكميت نبوده است و امروزه نيز قانونگذار ما به نظر ميرسد ناخواسته مباني علمي واهداف نوين اكيگران و به رخ كشيدن قدرت و استحد

قرار نميدهد و صرفاً با افكار صد ها سال پيش و قصد اصالح و باز پروري مجرمين كيفر را در جهان صنعتي امروزي در تير رس ديدگاه خود 

 و متهمين را در سر مي پروراند. 

فلذا چه بهتر است كه در جرم انگاري بااستفاده از تفكرات انديشمندان و داده هاي علوم مدرن كه روش هاي جديدي در پيشگيري از جرم 

شنهاد ميكنند، اقدام به تعيين ضمانت اجراهايي كه هم با مباني ديني و هم با جهان امروزي سنخيت از طريق اعمال مجازات متناسب پي

 داشته باشد، نمود
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