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 چکیده
ابزارهایی براي تحقق اهـداف از  عنوان بههاي کیفري را در ایران اغلب واکنش مطالعات مرسوم حقوق کیفري

کارکردهاي اجتماعی کیفر در این نگرش عموماً بـه دسـت فراموشـی  قرار داده و موردتوجهشده  پیش تعیین
حقق اهـداف از وند. در مقابل، مجازات بیش از آنکه یک ساختار انتزاعی صرف و یا ابزاري براي تش سپرده می

نهادي اجتماعی است که کارکردهایی پنهان و آشکار در ارتباط بـا دیگـر پدیـدارها و  شده باشد، پیش تعیین
آشـکاري اسـت کـه  چنـدان نهنیروهاي موجود در جامعه دارد. تولید و تداوم قـدرت در شـمار کارکردهـاي 

پـردازد.  ؛ کارکردي که حقوق کیفري به معناي مرسوم خود کمتر به آن میدارند عهدههاي کیفري بر  واکنش
اند.  ها قرار داشـته هاي اعمال اقتدار دولت هاي کیفري همواره در شمار کارآمدترین روش در حقیقت، واکنش

هـا  مجازات ازجملـههاي اعمال آن و  غییر در شیوهزمینه را براي ت ، دگرگونی در ماهیت قدرتبه همین علت
دهـد کـه پیوسـته پیونـدي ناگسسـتنی میـان  آورد. تبارشناسی اشکال قدرت در ایـران نشـان می فراهم می

اي تبارشناسانه است که  مطالعه  ي وجود داشته است. تنها در سایههاي کیفر هاي اعمال قدرت و واکنش شیوه
واکنشی اخالقی در برابر تبهکاري نیست، بلکه یک فناوري عقالنی است که در  توان دریافت مجازات صرفاً می

دهد کـه  گیري از رویکردي تبارشناسانه نشان می این پژوهش با بهرهخواهد بود.  فهم قابلقالب اقتصاد تنبیه 
 .اند شده استفادههاي قدرت در ایران  هایی براي تداوم گفتمان شیوه  منزله هاي کیفري به چگونه واکنش
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 مقدمه
؛ بـا تکیـه بـر ها را بررسی مـی کننـد که اهداف مجازات ر ایران هنگامیاندیشمندان حقوق کیفري د

هایی بـراي  شـیوه  منزلـه کیفـري را به هـاي رویکردي حقوقی، جرم شناختی و نهایتاً فلسفی واکنش
دهند. اصالح، بازپروري، بازدارنـدگی،  تحقق اهداف آرمانی و از پیش تعیین شده مورد توجه قرار می

احیاي عدالت و ... در شمار این اهداف انتزاعی قرار دارند. در مقابـل، همـواره تردیـدهایی جـدي در 
شود، ابزارهایی مناسب و قابل اعتمـاد  چنانکه ادعا می هاي کیفري این باره وجود دارد که آیا واکنش

براي تحقق اهدافی اخالقی همچون اصالح و بازپروري بزهکاران و یا بازتولیـد عـدالت هسـتند؟ آیـا 
پذیر است؟ بـا توجـه بـه  هایی قهرآمیز امکان اي با تکیه بر واکنش اصوالً تحقق چنین اهداف اخالقی

آیـد کـه در  شود، چنین به نظر می ات رفتاري پرهزینه محسوب میمهم که تحمیل مجاز  این مسئله
گفته نداشته است.  عمل نظام عدالت کیفري در ایران، عملکرد مثبتی در تحقق اهداف انتزاعی پیش

  زمینـه هـا در ایـران موفقیـت چنـدانی در ها نظـام مجازات به عنوان نمونه، با وجود تمـامی هزینـه
است  دارندگی به دست نیاورده است. در این صورت، پرسش بنیادین آنبهنجارسازي و یا حداقل باز

ها در تحقـق اهـداف  ها و نیز با وجود تمامی شکست رغم تمامی هزینه ها در ایران، به که چرا مجازات
یابند؟ این پرسـش ذهـن مـا را بـراي دسـتیابی بـه فهمـی  از پیش تعیین شده، همچنان تداوم می

 سازد. هاي کیفري در ایران آماده می رکرد واکنشتر از ماهیت و کا پیچیده
اســت تــداوم یــافتن یــک پدیــدار در ســاختار نظــام اجتمــاعی بــه معنــاي کــارکرد داشــتن آن 

)Hudson,2003,97(. هاي قابل توجه در تحقق اهـداف ادعـایی از  رغم شکست بقاي مجازات در ایران، به
ساختار انتزاعی و اخالقی صـرف، بلکـه نهـادي تحلیل است. اینکه، مجازات نه یک  همین زاویه قابل

نظر از اهداف از پیش تعیـین شـده کارکردهـایی پنهـان  است که در جریان تعامل اجتماعی و صرف
هاي کیفري هستند. تولیـد و تـداوم قـدرت در  ساز تداوم حیات واکنش دارد. همین کارکردها زمینه

دهد کـه اصـوالً  شناختی نشان می اي جامعه العهترین این کارکردهاي پنهان قرار دارد. مط شمار مهم
پدیدار قدرت در شمار ساختارهاي اجتماعی است که همواره ارتباطی پیچیده بـا اخـالق تنبیهـی و 

هـاي تنبیهـی، بـیش از آنکـه ابزارهـایی بـراي اصـالح،  کند. مجازات و دیگر روش کیفري برقرار می
ز اعمال سلطه نهاد قدرت هسـتند. بـه دلیـل همـین بازدارندگی و یا احیاي عدالت باشند، مصداقی ا

پیوند ناگسستنی میان مجازات و قدرت است که همـواره دگرگـونی در شـکل و ماهیـت قـدرت در 
ها داشته است. تبارشناسی اشکال قدرت پرده از مناسـبات  ایران تأثیري قابل توجه بر تحول مجازات

تـوان دریافـت کـه چگونـه  گیري از این روش می رهدارد. با به پیچیده و پنهان مجازات و قدرت برمی
 هاي کیفري گردیده است. دگرگونی در اشکال قدرت موجب تحول در شکل و ماهیت واکنش
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هـا بـر  اي وجود دارند که قدرت، به عنوان یک پدیـدار اجتمـاعی، از طریـق آن گانه الگوهاي سه
منـدي از ایـن  اسـاس میـزان بهره هاي مختلف قـدرت بـر گذارد. چهره هاي کیفري تأثیر می واکنش

ي اشکال متفاوتی از سیاست کیفري خواهنـد بـود.  ها اعمال کننده کارگیري آن الگوها و نیز روش به
انگاري و در نهایت، الگوهاي کیفرگذاري این مثلث اعمال قـدرت الگوهاي تولید ارزش، الگوهاي جرم

مقصود از الگوهاي تولید ارزش فراینـد ایجـاد  .)15، 1394جوان جعفري و ساداتی،(دهند  کیفري را شکل می
ها شهروندان را به موجوداتی از پیش تسخیرشده بدل  ها و قواعد رفتاري است که پیروي از آن ارزش

هایی است که در هر نظام اجتماعی براي اعطاي وصـف  کند. الگوهاي جرم انگاري عبارت از شیوه می
هـاي اجتمـاعی بایـد از  گیرد. اینکـه، کـدام دسـته از ارزش میکیفري به رفتارها مورد استفاده قرار 

توجهی وابسته به عناصـر گفتمـانی قـدرت  تا حدود قابل اجراي کیفري حراست شوندطریق ضمانت
هـا  ها و معیارهایی هسـتند کـه بـر اسـاس آن است. در نهایت، الگوهاي کیفرگذاري نیز همان شیوه

 .)19-16همان، ( ندیگز ري خود را برمیهاي کیف قدرت حاکم شکل و ماهیت واکنش
بدین ترتیب این مقاله در پی پاسخ به چند پرسش بنیادین اسـت. نخسـت آنکـه چـه ارتبـاطی 

هاي مجازات در ایران وجـود دارد؟ و دیگـر آنکـه دگرگـونی در اشـکال و  میان اشکال قدرت و شیوه
 گردد؟ هاي کیفري می هاي قدرت در ایران چگونه موجب تغییر در ماهیت واکنش گفتمان

اشـکال قـدرت  1هاي مطرح شده، این پژوهش از روش تبارشناسی تاریخی براي پاسخ به پرسش
توان از ارتباط قدرت و مجازات  اي تبارشناسانه می تنها با تکیه بر مطالعه رای؛ زگیرد در ایران بهره می

شکال قـدرت امـري بـه غایـت اي براي به تصویر کشیدن دگرگونی در ا رمزگشایی کرد. یافتن قاعده
شناسانه و تاریخی سه شکل متفاوت از  اي جامعه توان با تکیه بر مطالعه دشوار است؛ با این وجود می

هاي قدرت را در تاریخ سیاسی ایران شناسایی کرد. نخستین الگو عبارت از  مندي یا گفتمانحکومت
ار سال تداوم داشته و سـرانجام بـا گفتمان اقتدارگراي سنتی است که براي مدتی حدود چندین هز

                                                           
گیري از  براي درك ارتباط قدرت و دانش با بهرهفوکو (میشل   ویژه یشناس روشتبارشناسی تاریخی ریشه در  .1

اس از طریق جستجو در اعماق تاریخ به بررسی کیفیت و دارد. در این روش، تبارشن )بنیادهاي تاریخی این ارتباط
 ییها تفاوتپردازد. البته، تبارشناسی با روش مطالعات مرسوم تاریخی  می ارتباط یندراهاي صورت گرفته  دگرگونی

تبارشناسی درست در مقابل روش تاریخی سنتی قرار دارد. هدف آن ضبط و ثبت خصلت یکتا و «دارد.  توجه قابل
که دیگران پیشرفت و ترقی  ییدرجاوقایع خارج از هرگونه غایت یکدست و یکنواخت است ... تبارشناسی  نظیر بی

آهنگ ترقی و غایات تاریخ   ... تبارشناسی مخالف اندیشه یابد ینمیابند؛ چیزي جز تکرار و بازیچه  و جدیت می
که نمایش تکراري و  آید به روي صحنه میبه یک معنی تنها نمایش واحدي در این نامکان  حال ینباااست. لیکن، 

سازي تاریخ و پیگیري روند ... تبارشناس مخالف نگرشی ماوراء تاریخی است که در پی کلی هاست سلطه پایان یب
پایان  درباره بخش یناناطماي سهل و ساده و عرضه نظري  تکامل درونی آن و بازشناسی انسان در گذشته به شیوه

کامل در درون  طور بهیدگاه تبارشناس امور ثابت و پایدار وجود ندارند. از نگاه تبارشناسی دانش باشد. از دتاریخ می
 ).221 – 203، 1392دریفوس و رابینو،( »ها گرفتار است. ...مندرج در برخورد سلطه یزحقارت آمهاي نیتسوء
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مدرنیسـم مطلقـه داده اسـت. سقوط دودمان قاجار جاي خود را به گفتمان دوم، یعنی گفتمان شبه
مدرنیسم مطلقه نیز تا هنگام انقـالب اسـالمی بـه حیـات خـود ادامـه داده و سـپس، بـا الگوي شبه

اي مذهبی فراهم آمده اسـت. ایـن گر استقرار نظام جمهوري اسالمی زمینه براي غلبه گفتمان سنت
هاي قدرت موجب دگرگونی در شکل  دهد که چگونه تغییر در گفتمان تبارشناسی تاریخی نشان می

 هاي کیفري در ایران شده است. و ماهیت واکنش

 گفتمان اقتدارگراي سنتی و قدرت مبتنی بر خشونت .1
مشـمئزکننده مجـازات کردنـد. ایـن  اي در عهد محمدشاه قاجار رهبر شورشیان اصفهان را به شیوه

داد که مجازات باید تراژدي هولناکی از خشونت و خون را برپا  آور تحمیل رنج نشان می آیین شگفت
عیار که در فرایند آن پادشاه تمایل دارد تا قدرت خود را بدون هیچ نقـابی عیـان  سازد. نمایشی تمام

ب انتقال دهد که شاه با شمشـیري آختـه و چنگـالی گر تعذی هاي نظاره ساخته و این پیام را به نگاه
. ایـن فراینـد 1پوالدین به مبارزه با هر رفتاري خواهد پرداخت که تعرضی به قدرت وي به شمار آید

کرد. براي این منظور  شد، مرگی تدریجی را بر بزهکار تحمیل می که شامل تحمیل رنجی جانکاه می
هاي مجرم فرو کـرده و زجـري جانکـاه بـر وي تحمیـل  هاي نازك چوب را زیر ناخن نخست قطعه«

هایش را کشیده و در سرش فرو کردنـد. آنگـاه وي را همچـون قـاطري  نمودند. سپس یکایک دندان
قـدر مانـد تـا  بار آن اي پر از آرد به گـردنش آویختنـد. وي در آن وضـعیت اسـف نعل کرده و کیسه

ن تقطیـع رنـج، در سرتاسـر دوران حکومـت قاجـار این آیـی. )30، 1394ثواقـب، ( 2»سرانجام جان سپرد
 الگویی پیوسته در حال تکرار بود.

                                                           
تعذیب را براي تولید و تداوم اثرات قدرت به با ظرافتی تمام کارکرد  »مراقبت و تنبیه، تولد زندان«فوکو در کتاب  .1

مرز نه یک کارویژه قضایی براي برپایی عدالت، بلکه ابزاري براي  کشد. از نگاه وي، تحمیل خشونت بی تصویر می
براي تحلیل  آید که بتوان از زاویه نگاه فوکو گراست. چنین به نظر میحراست از قدرت در یک جامعه خشونت

 ت اقتدارگرا در ایران نیز استفاده کرد.عملکرد کیفري قدر
 ازاین یشپهاي اقتدارگراي هایی از تعذیب و مجازات منحصر به پادشاهان قاجار نیست. بلکه، اغلب دولت چنین شیوه .2

بردند. این پژوهش براي جلوگیري از گسترده شدن هایی مشابه براي تحمیل کیفر بهره میدودمان نیز از روش
اي بارز از گفتمان اقتدارگراي سنتی، نمونه عنوان بهبه بررسی الگوهاي کیفردهی در عصر قاجاریه،  دامنه بحث تنها

 عنوان بهاي مختصر به مواردي از تعذیب در دوران پیش از قاجار نیز مفید خواهد بود. اشاره وجود ینبااپردازد.  می
کردن، لگدمال کردن زیر پاي فیل و  قطعه قطعههایی نظیر  نمونه، در دوران حکومت ساسانیان گاه مجازات

همچنین، برخی از  .)1006، 1388ژانی،(شد  سوزاندن پس از ریختن نفت روي بدن مجرم اجرا می زنده زنده
بردند بهره می »خواريزنده«براي مقابله با مجرمان از کیفري ویژه به نام  عباس شاهپادشاهان صفوي نظیر 

 ).Bashir,2006,236()345، 1392کاتوزیان، (
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کرد؛ پیوند  آور مبدل می اي شگفت هاي شکوهمند تعذیب را به پدیده ازپیش این آیین آنچه بیش
کردند. اینکه مراسم اجراي تعـذیب بـا  پیچیده و مرموزي بود که با خواست وجدان جمعی برقرار می

گر  هاي نظـاره گرفت؛ اینکه نگاه درپی مورد استقبال جامعه قرار می انگیزش پی ي و نفرتبارهمه رقت
پذیرفتنـد؛ اینکـه گـاه  تعذیب مشتاقانه دعوت شاه را براي مشاهده جغرافیاي بدون مرز قـدرتش می

شرکت در فرایند تعـذیب بـه بخشـی از جریـان تحمیـل رنـج مبـدل   واسطه خود وجدان جمعی به
و همه موضوعاتی هستند که چرایی تولد تراژدي تعذیب را به یک معماي پیچیده بدل شد؛ همه  می
عنوان نمونه، در تهران عصر قاجار میدان قاپوق که بعـدها بـه نـام میـدان اعـدام تغییـر  کنند. به می

عنوان داد؛ محل گردآمدن مردمی بود که خواهان مشـاهده خشـونت میرغضـب بـه هنگـام اجـراي 
ساخت.  طلبی پیوندي نامرئی میان قدرت و وجدان جمعی برقرار می دند. این خشونتمراسم اعدام بو

نظیـر بـراي  توجهی خواهان خشونت بود و این نیاز مجـالی بی جامعه ایران در آن عصر تا حدود قابل
انی در نزدیکـی دروازه نـو اغلب در وسط میـد«کرد.  هاي اسفناك قدرت ایجاد می سازي نمایش برپا

عده زیادي تماشـاچی بـراي دیـدن لحظـه سـربریدن و مثلـه شـدن محکومـان حضـور ) (محمدیه
کوبی  تناسب وضعیت بزهکار و جرایم ارتکابی گاه مردم در پاي چوبه دار به رقص و پاي یافتند. به می
. آنچه گذشت تصـویرهایی )205، 1جلد  تا شهري، بی(»زدند پرداختند و پیوسته به بدن مجرم ضربه می می

تصاویري که بیش از هر چیز همگرایی قدرت و وجدان  از اخالق تنبیهی در عصر قاجار بود.متفاوت 
رساند؛ اینکه هر شکل از انسجام اجتمـاعی شـکل خاصـی از قـدرت را تولیـد  جمعی را به اثبات می

 کند. می
ان عیـار از گفتمـ اي تمام توان جلوه را می ویژه پیش از انقالب مشروطه عصر حکومت قاجاریه، به

اقتدارگرایی دانست که در طول تاریخ چند هزارساله شاهنشاهی ایران زمینه را براي استقرار قـدرت 
اقتدار و «مدار بیش از هر چیز بر مبتنی بر خشونت فراهم آورده بود. در قلمروي این قدرت خشونت

سـرانجام  اطاعت مطلقه از شاه، پدرساالري سیاسی، قداست دولت و ارتبـاط پیوسـته آن بـا خـدا و
این اقتدارگرایی تام ریشه در  .)65، 1394بشیریه،( »شد مشارکتی جامعه تأکید می ساختار عمودي و غیر

فرایند تاریخی انتقال قدرت در ایران داشته اسـت. تبارشناسـی اشـکال قـدرت در ایـران بـه اثبـات 
ناپـذیري وجـود  رساند که اصوالً در این قلمروي جغرافیایی در طول تـاریخ هـیچ سـنت تخطـی می

عنوان قاعده ثابت انتقال قدرت یادکرد. تنها قاعده تأثیرگذار براي دستیابی  نداشته که بتوان از آن به
بوده است. هر کس از ایـن فـیض الهـی برخـوردار بـود  »فیض الهی«یا  »فره ایزدي«به مشروعیت 

وجود، در  ذیرد. بـااینحال جامعه مشروعیت وي را بپـ توانست دعوي شاهی داشته باشد و درعین می
اي براي تشخیص فره ایزدي و درنتیجه اثبات مشروعیت  سنت ایرانی انتقال قدرت هیچ آزمون عینی

رسید کـه جامعـه مشـاهده کنـد  بنابراین فره ایزدي زمانی به اثبات می؛ مدعی قدرت وجود نداشت
و موفقیت در حفظ در حقیقت تصاحب قدرت «گردد.  مدعی قدرت در به دست آوردن آن پیروز می
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در این سنت ایرانـی . )17 -16، 1395کاتوزیـان،( »آن معیاري براي اثبات وجود فره ایزدي در یک فرد بود
آورد. ایـن شـیوه  انتقال قدرت، تلفیقی از زور و فره ایزدي اقتدار را براي فرد پیـروز بـه ارمغـان مـی

آفرید کـه عنصـر بنیـادین  وندان را میانتقال قدرت، شکل خاصی از ارتباط فرد دارنده قدرت با شهر
اي که در عمل هیچ قانون، ساختار یـا سـنتی  گونه به .)61، 1393سریع القلم، (بود آن اقتدارگرایی محض 

اي  فرمانروا را محدود نکرده و وي خود را ملزم به پاسخگویی در برابر هیچ فـرد یـا طبقـه اجتمـاعی
مت بودند، حقوق و مزایـایی نداشـتند و حکومـت هـر در دوره قاجار مردم رعیت حکو«دانست.  نمی

آورد.  اصول بـار مـیهایی اسیر، ناچیز، وابسته و بی کرد و انسان ها رفتار می خواست با آن طور که می
. بـراي )49، 1393همـان،( »ها سلب شود شود که هویت فردي و شخصیتی از آن باعث می این شرایط ...

زیرا فقـط در ایـن صـورت ؛ ها در برابر قدرت اهمیت داشت اومتشاه تنها حفظ اقتدار و سرکوب مق
درك است که در قلمروي این قدرت  توانست ادعا کند همچنان از فره ایزدي برخوردار است. قابل می

 هاي کیفري چگونه خواهد بود. مبتنی بر خشونت ماهیت و شکل واکنش
منـدي و توجه از این شیوه حکومت لانگاري و کیفرگذاري تأثیري قابالگوهاي تولید ارزش، جرم

استبدادي عصر  –پذیرفتند. بدون تردید قدرت مبتنی بر خشونت و گفتمان سنتی  انتقال قدرت می
غایت  بهره بود. تولید این قواعد رفتاري مهـارت بـه ها و قواعد رفتاري بی قاجار از توانایی تولید ارزش

تر ادغـام سیاسـی،  پـذیري و بـه تعبیـري دقیـق عههایی است که در فرایند جام پیچیده ایجاد ارزش
کنند. فرد در این فرایند در فرهنـگ جامعـه  شهروندان را به موجوداتی از پیش تسخیرشده بدل می

هـا کمتـرین اثرگـذاري را داشـته  شده و با پذیرش هنجارهاي رفتاري که خود در آفـرینش آن ادغام
فقط در برابـر  کند. شهروندان نه قدرت ایفاي نقش میعیار براي نظام  صورت یک بازیگر تمام است، به

هـا را بـه دیگـران نیـز توصـیه  آورند، بلکه تسـلیم شـدن در برابـر آن این قواعد سر تعظیم فرود می
کننـد، نابهنجـار تلقـی  کنند. از آن گذشته، جامعه افرادي را که در مقابل این قواعد تمکین نمی می

هـا و  هاي بسیار پیچیده رفتاري همان ارزش داند. این روش یکرده و مستوجب تحمل رنج و عذاب م
 کنند. هاي خاصی از انضباط اجتماعی را به ما تحمیل می قواعد هستند که شیوه

مندي از دو مهارت پیچیـده  هاي رفتاري بیش از هر چیز مرهون بهره فرایند تولید قواعد و ارزش
. »داري از یـک گفتمـان فرهنگـی خـاصبرخـور«و دیگري  »شناخت حقیقی انسان«است. نخست 

کاري در  هاي دسـت مقصود از شناخت حقیقی، دستیابی به درکی صحیح از هویـت انسـان و شـیوه
دانشی که پادشاهان و متصـدیان حکومـت قاجـار از  .)1392،383فوکو،(است ها و هنجارهاي بشر  ارزش

هـیچ گفتمـان   دهنـده ر ترویجاي نداشـتند. از آن گذشـته، پادشـاهان بـدوي قاجـاآن کمترین بهره
فرهنگی خاصی نبوده؛ درنتیجه توان تولید ارزش و هنجار را نیز نداشتند. بدین ترتیـب، تعـذیب بـا 

گردیـد.  مندسـازي تعامـل اجتمـاعی و فراینـد ادغـام سیاسـی میهدف تداوم اقتدار جایگزین قاعده
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خود را از طریـق نمـایش عمـومی  تعذیب حلقه اتصال پادشاه و جامعه بود. در حقیقت، پادشاه پیام
 کرد. تعذیب به شهروندانش مخابره می

در گفتمان استبدادي شاهان قاجار تنها مبناي الصاق وصف کیفـري بـه رفتارهـا اراده اسـتبداد 
انگاري نیز در این دوران اغلب حراست از سلطنت مطلقه و منافع آن بود. هر . الگوي اصلی جرم1بود

سـرعت در  آمد؛ به وز به منافع شاه و تعرض به کیان قدرت مطلقه به شمار مینوعی تجا رفتاري که به
گرفت. درنتیجه تجاوز به امنیت عمومی، توهین به پادشاه یا خاندان سلطنتی،  سیاهه جرایم قرار می

اي نانوشته، رفتارهـاي  سوءقصد به جان شاه، شورش علیه حکومت و ... در صدر سیاهه، البته سیاهه
نظر از جرایم منصوص شرعی همچون جنایـات مسـتوجب قصـاص و  ات قرار داشت. صرفقابل مجاز

. اصوالً فعل یا ترك فعلی 2انگاري وجود نداشتي خاصی براي جرم جرایم مستوجب حد، هیچ قاعده
عنوان نمونـه،  بار به حال قدرت خود بدانـد. بـه شد که شاه آن را رفتاري زیان قابل مجازات تلقی می

تصویري از آقا محمدخان کشیده و به وي پیشکش کرد. پادشـاه در  1210پایی در سال نقاشی ارو«
راه مشهد به تهران این تصویر را به یکی از افسران خود سپرد تا در مقصد از وي بازپس گیرد. پـس 
از مطالبه تصویر در تهران متوجه شد که شیشه قاب در راه شکسته است. شاه بر افسر غضب کـرده 

 »داد دو چشم وي را از کاسه درآوردند و از تمام مزایا و مواجب دولتی محـرومش گرداننـدو دستور 
  مثابـه اي بـراي تحقـق عـدالت قضـایی، بلکـه بهانگاري نه وسیلهبدین ترتیب، جرم. )391، 1382امـین، (

 آمد. از همین رو، حتی تصور تعرض بـه قـدرت ابزاري براي حراست از قدرت استبدادي به شمار می
شد. چنانکه، آقا محمـدخان بـراي تنبیـه  ترین کیفرها پاسخ داده میترین و وحشیانهحاکم با سخت

اي تازه ابداع کرده بـود. در ایـن تـراژدي سـهمگین  کرد، شیوه تمامی رفتارهایی که ناپسند تلقی می
و اعمال قدرت، نخست شکم فرد گناهکار دریده شده؛ امعاء و احشاي بـدنش بیـرون کشـیده شـده 

جـان گناهکـار در مقابـل کردند. گاه نیـز پیکـر بـی روده وي را دور گردنش گره زده و او را خفه می

                                                           
مند کردن تشکیالت قضایی و اقداماتی براي قانون شاه ینناصرالدالزم به ذکر است که براي نخستین بار در زمان  .1

بود که شاه پس از سفر دوم خود به اروپا، به فردي به نام  یتیمأمورانتظامی صورت گرفت. اولین نمونه، مربوط به 
اي قانون ، کتابچهیتمأمورتی تهران را سامان بخشد. کنت براي انجام این داد تا اوضاع امنی »کنت دومونت فورت«

کرد. همچنین، موادي از این کتابچه به  مند میتهیه نمود که مقررات آن عملکرد دستگاه پلیس در ایران را ضابطه
کسی که جسارت «: دارد کتابچه چنین اشعار می 20  نمونه، ماده عنوان بهپرداخت. ها می احصاي جرایم و مجازات

ها بچسباند هر کس بوده باشد و همچنین کسیکه مخالف مردم نموده در ضد پادشاه اعالنات و نوشتجات در کوچه
کتابچه قانونی  20  ماده( »حبس خواهد شد پنج سالماه الی تقصیر او از یک برحسبحرکتی کرده و اذیت برساند 

کرد؛ این قانون در عمل  گذاري براي اقتدارگرایی مطلق ایجاد می قانونمحدودیتی که   واسطه . البته، به)تا یبکنت، 
 نویسی کیفري را فراهم کرد.نظري تحوالت آینده قانون هاي زمینه یشپتوفیق چندانی نیافته و صرفًا 

تنها شد. البته، محاکم شرع  در دوران حکومت قاجار، ساختار قضایی ایران از محاکم عرف و محاکم شرع تشکیل می .2
 .)388، 1382امین، (کردند  به دعاوي حقوقی رسیدگی می
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الگوهاي کیفرگذاري نیز از بطن همین تراژدي هولناك تعذیب  .)همـان(شد  حیوانات درنده افکنده می
 شدند. متولد می

. تعـذیب 1داشـت قضـایی –اعمال قدرت، تعـذیب، کـارکردي سیاسـی   در این نمایش پرهزینه
اینک در نگاه رعایا با ارتکاب جرم مخـدوش شـده  انگیز براي احیاي قدرتی بود که هممراسمی رعب

کرد؛ در غیر این صورت، فره ایزدي خـود را از  اش را به زیردستان ثابت می بود. قدرت باید کارآمدي
نمـود. در ایـن دوباره فعال مـیکرد، بلکه قدرت را  داد. تعذیب، عدالت را دوباره برقرار نمی دست می

خوبی کـارویژه  نمایش تعذیب، عدالت چیزي جز ضربه سهمگین قدرت نبود. براي آنکـه تعـذیب بـه
شـد: نخسـت آنکـه،  خود را در احیاي قدرت به سرانجام برساند؛ باید از چنـد ویژگـی برخـوردار می

در نمـایش . )46، 1392وکـو،ف( »کـرد اي مجـازات میتعذیب توزیع کمی درد را جایگزین رنـج لحظـه«
انداخت، تمامی اجزاي بدن بزهکار تا جایی که قوه خیـال اجراي مجازاتی که قدرت مطلقه به راه می

انگیز از هم دریدن و مثله کردن، سلب حیات  شدند. در این آیین شگفت کرد؛ کیفرپذیر می تصور می
قدرت تنها یـک راه وجـود  براي احیايآمد. درنتیجه،  آنی از بزهکار خطایی نابخشودنی به شمار می

جسم بزهکار و توزیع رنج بر تمامی اجزاي بدنی که هر یک در تعرض بـه   جانبه داشت: محاصره همه
 رایـ؛ زاند. از آن گذشته، تعذیب باید از شدت و خشـونت جـرم پیشـی بگیـرد قدرت مشارکت داشته

آیـد.  همگین به قـدرت بـه شـمار میکشی بالقوه بوده و به همین واسطه، یک ضربه سجرم یک شاه
درك است که تنها یک خشونت زائدالوصف توان رقابت با ایـن ضـربه سـهمگین را دارد. آیـین  قابل

عیار از هنر توزیع کمی درد در دوران قاجار است. ارتکـاب  اي تماممجازات کردن جرم راهزنی، نمونه
کنـد؛ توانـایی برقـراري  ایـزدي منتسـب میدهنده آن بود که قدرتی که خود را به فره راهزنی نشان
ها را ندارد. ایجاد این تصویر در ذهن رعایا براي قدرت بسیار خطرنـاك بـود. درنتیجـه، امنیت در راه

کار شده و در نخستین گام چند تن از کسانی را که  به پادشاه بالفاصله پس از به تخت نشستن دست
کرد. براي ایـن امـر گـاه بـدن مـتهم را در  یز مجازات میانگ اي خیال متهم به راهزنی بودند به شیوه

دادند. البته، مراسم تعذیب بـا مـرگ دهانه توپ گذاشته و با شلیک دستگاه به حیات وي خاتمه می
گاه بدن متـوفی «شدند.  هاي نقض قدرت نیز باید نابود می زیرا آخرین نشانه؛ یافتبزهکار پایان نمی

 .)316، 1368پوالك، ( »کردند عبرت عموم به دروازه شهر آویزان میقطعه شده و آن را براي  قطعه
شد. تعذیب نقطـه  دومین ویژگی آنکه، مجازات باید از واقعیتی پنهان به نمایشی عیان مبدل می

اتصال قدرت و وجدان جمعی بود. در حقیقت، قدرت پیام خود را از طریق همـین نمـایش علنـی و 
هـا بـراي عموماً میرغضب«داد.  گر تعذیب انتقال می هاي نظاره چشماجراي مجازات به   مشمئزکننده

هایی همچون مثله کردن، گرسنگی دادن تـا دم مـرگ، مـالط گـرفتن، سلب حیات بزهکار از روش

                                                           
 ).89-44، 1392فوکو، (اجعه کنید به نگرش فوکو نسبت به کارکرد سیاسی تعذیب در غرب، مر  زمینه براي مطالعه در .1
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در سرتاسـر ایـن نمـایش  .)1388،29فلـور و بنـانی، ؛ 30، 1394ثواقـب، (»کردنـد شقه کردن و ... اسـتفاده می
زدنی نهفته است: خود بزهکار هرگز هـدف نهـایی تعـذیب ت، ظرافتی مثالنگیز تحمیل مجازاا رعب

نیست، بلکه جسم وي و تصویري که از تحمیل مجازات در ذهـن تماشـاگران اعمـال قـدرت نقـش 
بندد، موردتوجه است. مقصود، تکثیر و تولید قدرت از طریق ایجاد این فهـم عمـومی اسـت کـه  می

نابودي خواهد بود؛ مردم باید با تمام وجـود بترسـند!   منزله کم بههرگونه تقابل و تعارض با قدرت حا
درك است که مخاطب این پیام صرفاً تماشاگران و دیگر اعضاي جامعه هسـتند و بزهکـار  کامالً قابل

کند. بزهکار تنهـا یـک طعمـه اسـت.  مجرد ارتکاب جرم، فرصت وسیله شدن را به قدرت اعطا می به
 کند. بخت را ایفا میرسان نگونگري، تنها نقش یک پیاموحشی جسم بزهکار در این آیین

نهایت، سومین ویژگی آن بود که صدور حکم تعذیب و کیفیت اجراي آن باید بـدون واسـطه  در
گـذاري مسـتقل و یـا  گرفت و نه از تصمیم هیئت قانون نشئت می از اراده پادشاه یا منسوبان به وي

داند. مجـازات نمـایش تمـام معنـاي  زدگی مصون می نه سیاستدستگاه قضایی که خود را از هرگو
قدرت فردي است که جرم آن را مخدوش نموده است. بدین ترتیب، این نمایش پرهزینـه تـا جـایی 

اي جـز جـالد نبایـد میـان یابد که پادشاه بپذیرد قدرت وي احیا شده است. هـیچ واسـطهادامه می
گاه خود شاه به جرایم رسیدگی کـرده و تعیـین مجـازات «پادشاه و بدن بزهکار وجود داشته باشد. 

 شد. . این مجازات باید بالفاصله در برابر دیدگان پادشاه اجرا می)17، 1390 ربیعی، راهروخواجه،(»نمودمی
هاي عمومی تعذیب بود که مـانع  همین تمایل آشکار قدرت اقتدارگراي سنتی براي برپایی آیین

توانست رنج را در امتداد زمان و  شد. زندان نمی تعذیبی، نظیر زندان، میهاي تنبیهی غیر  تولد شیوه
شـدن او  جسم بزهکار تداوم بخشد. زندان تنها موجب سلب آزادي، کنترل بزهکـار و نهایتـاً فراموش

کـه گردید. در مقابل، قدرت اقتدارگرا شدیداً نیازمند سرکوب وحشیانه بـدن بزهکـار بـود. چنـان می
در این صحنه نمایش تعذیب، آنچه بیش از هر چیز اهمیت داشـت؛ عبـارت بـود از تر گذشت؛  پیش

کردنـد. زنـدان  گر تعذیب از این آیین پرطمطراق رنـج و خـون دریافـت می هاي نظاره پیامی که نگاه
ها را نداشت. کیفرهاي سالب آزادي نه شـامل رنجـی جانکـاه و تقطیـع شـده  یک از این قابلیت هیچ

آوردند. از آن گذشته، جامعه خود  تعذیب را براي وجدان جمعی فراهم می  ن مشاهدهبودند و نه امکا
سـاخت!  خشونت بود. زندان حتی این نیاز ضروري وجدان جمعی را نیز بـرآورده نمی  مشاهده  تشنه

اش محیط رجال بابیه بود، به اتفاق قاسـم تبریـزي کـه خـود را  ... حاجی سلیمان خان را که خانه«
هاي فراوان کردند  دانست، حسب فرمان به طهران آوردند، بدن ایشان را سوراخ یحیی میوصی سید 

ها را بیفروختند و اهل طرب را حاضر کرده با ایشـان از ارگ سـلطانی بـه  بن شمع فروکردند و شمع
میان شهر و بازار عبور داده و مردم شهر، صغیر و کبیر زبان بـه لعـن و نفـرین بگشـودند و از بـام و 

روازه بر سر ایشان خاك و خاکستر بباریدند، بدین گونه طی مسافت کـرده در بیـرون شـهر دروازه د
پـاره کردنـد و از چهـار دروازه  شاه عبدالعظیم فراشـان دژخـیم حاضـر شـده، تـن ایشـان را چهـار
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ذیب بـدون اندازه یک تعـ چیز به اي، هیچ براي چنین جامعه. )59، 1390ربیعی و راهرو خواجه،(»بیاویختند ...
 آور عدالت و قدرت نیست. مرز پیام

ایـران نیازمنـد بـروز دو   عنوان یک فناوري مؤثر تولید و تـداوم قـدرت در جامعـه تولد زندان به
اي که از رنج گریزان باشد و سپس تولد گفتمانی از قدرت که نه  : نخست جامعه1دگرگونی عمده بود

واسطه حاکمیت ساختارها، نهادها و قواعد اثرات  ه بههاي عمومی تعذیب، بلک از طریق برپایی نمایش
 خود را تولید کرده و تداوم بخشد.

 نهادي مدرنیسم مطلقه و قدرت شبه گفتمان شبه .2
آور تعذیب و به دنبال انتقـال قـدرت از دودمـان  هاي شگفت حدود ربع قرن پس از برپایی این آیین

ید در فرایند تقطیع رنج قرارگرفته و پیام قـدرت را اندك جسمی که با پهلوي، اندك  قاجار به سلسله
داد؛ از صحنه اجـراي مجـازات حـذف شـد. دیگـر نـه  گر وجدان جمعی انتقال می هاي نظاره به نگاه

خبري از سکوي مجازات بود و نه نمایش عمومی مثله کردن و از هم دریـدن. فراتـر از تمـامی ایـن 
رنج کشیدن بزهکاران   اشتیاق چندانی براي مشاهده ها، وجدان جمعی نیز برخالف گذشته دگرگونی

گاه در میـدان مرکـزي شـهرها  داد. موارد معدودي از اجراي علنی مجازات که گاه از خود نشان نمی
نمایش علنی تحمیـل رنـج،  پس گشت. ازاین شد؛ با واکنش دوگانه و مبهم جامعه مواجه می اجرا می

کار  به درنتیجه، قدرت دست کرد. ش از قدرت را تولید میاحساسی مبهم و آمیخته با ستایش و سرزن
اي دیگر از نظام کیفردهی شد که در آن، بیش از آنکه تعذیب علنـی بزهکـار موردتوجـه  تولید جلوه

سـلطه   هـا در برابـر جریـان اعمـال کننـده باشد، کنترل کردن، خنثی کردن و حذف کردن مقاومت
ی جدید وارد قلمروي عملکرد کیفري قـدرت شـدند کـه تـا های اهمیت داشت. بدین ترتیب، استعاره

و  »خنثـی کـردن«، »کنتـرل کـردن«ازاین چندان اهمیتی نداشتند: تعذیب جاي خود را بـه  پیش
ربـع   اي، همه آن چیزي بود که درنتیجـه داد. این دگرگونی استعاره »از سر راه برداشتن«درنهایت، 

عنوان  بـه »قـانون«ان به وقـوع پیوسـت. در ایـن میـان، قرن تحول بنیادین در ساختار اجتماعی ایر
 کشید. اي را به دوش می اي نوظهور رسالت تثبیت این دگرگونی استعاره پدیده

گرفتـه در  هـاي صـورت ، بـیش از هـر چیـز بـه دگرگونی1304تصویب قانون مجازات عمومی 
تـوان  هیچ عملی را نمی« این قانون: 2  بر اساس ماده قلمروي عملکرد کیفري قدرت عینیت بخشید.

. این قانون عالوه بر آنکه شـرحی دقیـق از »شده موجب قانون جرم شناخته جرم دانست مگر آنچه به
توانستند در برابـر ارتکـاب  ها می هایی که دادگاه داد، فهرستی ثابت از مجازات سیاهه جرایم ارائه می

شاه براي جرم دانسـتن   گسیختهاراده لجامجرایم تعیین کنند نیز احصا کرده بود. دیگر نه خبري از 

                                                           
 .)368، 1392فوکو،( بیشتر در خصوص فرایند تولد زندان از نگاه فوکو، مراجعه کنید به:  براي مطالعه .1
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رفتارها بود و نه جالد اجازه داشت به نمایندگی از شاه تعذیب را در امتـداد زمـان و جسـم بزهکـار 
هاي بنیادین، صحنه اجراي نمایش مجازات را نیز تغییر داد. قدرت قانون  تداوم بخشد. این دگرگونی

ترین بخـش دسـتگاه عـدالت  ي شـاه بـه پنهـان د. ارادهجایگزین اراده و امیال شخصی پادشاه گردی
تحـوالت   کرد. دامنـه پس قانون به نمایندگی از قدرت اعمال سلطه می کیفري انتقال داده شد. ازاین

شـد. بلکـه، قـدرت نوظهـور، در  هاي کیفري محـدود نمی مندي نظام واکنشساختاري تنها به قانون
؛ 523 ،1382امین، ( دیبخشمحاکم غیررسمی شرعی نیز پایان   هها به حیات حدوداً هزارسال نخستین گام

 .)343، 1392زندیه، ؛ 103، 1388فلور و بنانی، 

هاي مهم دیگر در الگوهاي تولیـد  اي از دگرگونی توجه و عالوه بر آن، مجموعه این تغییرات قابل
بایـد در چـارچوب تحـول هایی حقوقی، بلکه  عنوان پدیده انگاري و کیفرگذاري را نه بهحقیقت، جرم

خـود بـر   دهنده گفتمانی قدرت موردبررسی قرار داد. گفتمان نوظهور قدرت از طریق عناصر تشکیل
هـایی کـه  گذاشت. بدین ترتیب، هر یک از اجزاي دگرگونی شکل و عملکرد نظام کیفردهی تأثیر می

 اسی از عناصـر گفتمـان شـبهمنزله انعک هاي کیفري رخ داد را باید به در این دوران در نظام واکنش
اش  دهنده تشـکیل  واسـطه عناصـر ویـژه مدرنیسم مطلقه موردتوجه قرار داد. ساختار نوین قـدرت به

توجهی گردید.  هاي قابل ساز دگرگونی تنها در نظام کیفري، بلکه در کل پیکربندي اجتماعی زمینه نه
گراي عصـر پیشـین تولـد یافتـه بـود مدرنیسم مطلقه که از بطن تضاد با الگوي اقتدار گفتمان شبه

عناصــر مختلفــی از اقتــدارگرایی ســنتی ایرانــی، گفتمــان توســعه و مدرنیســم بــه ســبک غربــی، «
  گریزي و تقابل با نظام ارزشی مذهبی و تأکید بـر سکوالریسـم در عرصـه ساالري اداري، سنت دیوان

 .)Bayat,2003,213-222؛ 68، 1394بشیریه، ( »عمومی را به همراه داشت
  تمایل قدرت نوظهور به برپایی شبکه«مدرن مطلقه،  گفتمان شبه  دهنده از میان عناصر تشکیل

تمرکزگرایـی قـدرت و تضـعیف نیروهـاي گریـز از مرکـز همچـون «و نیـز  »ساالري دیوان  گسترده
هـاي کیفـري داشـتند. بـه تعبیـر دیگـر، تحـوالت  تأثیر بیشتري بر نظام واکنش »نهادهاي مذهبی

هاي کیفري در عصر پهلوي، نمودي از همین عناصر گفتمـانی  گرفته در نظام واکنشین صورتبنیاد
ساالري اداري بود که  اي از دیوان گسترده  مدرن مطلقه، مبتنی بر شبکه ساختار قدرت شبه. اند بوده

در بخشید. براي نخسـتین بـار  ترین شهرها و حتی روستاها وسعت می نفوذ قدرت را تا کوچک  دایره
ها در ایران، قدرت این فرصت را به دست آورده بود که اثرات خود را از طریـق  تاریخ حیات حکومت

وابستگی تعامل اجتماعی به نهادها و ساختارها تداوم بخشد. تنها در دوران حکومت رضاشاه پهلوي، 
  جموعـهدولـت مرکـزي فقـط عبـارت بـود از م 1300بوروکراسی هفده برابر رشد کرد. ... در سال «

 1320اما این مجموعه تا سـال ؛ منصبان ها و صاحب نظمی از مستوفیان تقریباً خودمختار، منشی بی
وزارت داخلـه . )130، 1394آبراهامیان،( »بگیر شدمبدل به هفده وزارتخانه کامل با نود هزار کارمند حقوق

  و مسـئولیت مـدیریت و اداره که بعدها به نام وزارت کشور تغییر عنوان داد؛ محور نظام اداري بـوده



 
 1396بهار و تابستان ، 1ماره ش، 4 دوره                                                                                           48

جاي هشت استان سـابق بـه پـانزده  را برعهده داشت. کشور به والیات، ازجمله شهربانی و ژاندارمري
خـود بـه شهرسـتان، شـهر و منـاطق   نوبـه گانـه به هاي پانزده استان تقسیم گردید. هر یک از استان

کرد و آنان نیز از طریق  ران را تعیین میواسطه وزیر کشور استاندا بندي شدند. شاه به روستایی دسته
کردنـد. ایـن اسـتانداران بـرخالف  رایزنی با وزیر، فرمانداران و همچنـین شـهرداران را منصـوب می

هاي قاجار اختیار چندانی نداشتند؛ بلکه، عموماً نظامیان یا کارمندان وابسته به دولت بودند.  شاهزاده
، 1332مرداد  28ویژه پس از کودتاي  و به حکومت پهلوي دومساالري اداري، در زمان  دیوان  توسعه

با شدت بیشتري تداوم یافت. این محمدرضا شاه بود که رؤیاي پدرش را براي استقرار یـک سـاختار 
شـمار  1356دولتی کامالً فراگیر و گسترده تحقق بخشید. این گستردگی به نحوي بود که در سـال 

 شد. میلیون نفر بالغ می کارکنان بخش دولتی به بیش از یک
بندي نوینی به روابط قدرت و جامعه بخشید. در مقایسه  ساالري صورت دیوان  گسترده  این شبکه

سـاالري،  هایی محدود براي اثبات و پایستگی خود دارد؛ دیوان با قدرت مبتنی بر خشونت که فرصت
تارها و نهادها قفسی پوالدین کند. ساخ جا حاضر بدل می قدرت را به یک واقعیت تقطیع شده و همه

درپیچ خود به پیروي از ماشـین عظـیم قـدرت  اعمال سلطه را در هزارتوي پیچ  ایجاد نموده و سوژه
 »کنـد هاي کیفـی اعمـال سـلطه می ساالري کنش عقالنی را جایگزین شـیوه دیوان«کنند.  وادار می

هاي قـدرت را  رها و قواعد، رفتـار سـوژه. این کنش عقالنی از طریق انبوهی از ساختا)58، 1393بشیریه،(
نمایـد. همـه  بینـی بـدل می دهی کرده و تعامل اجتماعی شـهروندان را بـه امـري قابـل پیش جهت

خود نیازمنـد مراجعـه بـه ادارات مختلـف یـا   هاي روزمره ترین فعالیت شهروندان براي انجام کوچک
هـاي حیـات  ي نهـادي تمـامی جلوه پیچیـده  کم کسب اجازه از دولت هستند. در ایـن شـبکه دست

گیـرد. خریـدوفروش،  شخصی و اجتماعی شهروندان، از تولد تا وفات، تحت نظارت قدرت صورت می
اداري نیز وابسـته بـه اخـذ  ازدواج، طالق، ثبت اموال، آموزش، استخدام و حتی اشتغال به امور غیر

کند. ایـن وابسـتگی بـدون  ولید میها را ت نشدنی ساختارهایی است که قدرت آن مجوز از شبکه تمام
 ي نوینی از اعمال سلطه نیست. گیري شیوه مرز جامعه به قدرت، چیزي جز شکل

هـا را  ي دیگري از وابستگی روان اعمال قدرت، شیوه  گفته هاي پیش ساالري عالوه بر شکل دیوان
تـري از  بزرگ هـاي تر شـود؛ بخش ساالري دولت گسـترده شود. هر چه دستگاه دیوان نیز موجب می

شوند. ایـن  کنند؛ به خود قدرت وابسته می جمعیت که در این شبکه از سوي قدرت اعمال سلطه می
هاي جامعـه بـه نهـاد  نمایندگان، انتشاردهندگان کوچک قدرت هستند که خود بیش از دیگر بخش

 .1قدرت وابستگی دارند

                                                           
 :هاي اعمال سلطه مراجعه کنید به ساالري در دگرگونی شیوه بیشتر در خصوص نقش دیوان  براي مطالعه 1

)Weber,1986, 97(. 
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حکومـت   سـاخته و در ادامـه پـامدرن مطلقـه بر اي که قدرت شبه ساالري دیوان  گسترده  شبکه
جا حاضر پهلوي بدل کرد.  پهلوي نیز بر حجم آن افزوده شد؛ قدرت غایب اقتدارگرا را به قدرت همه

اي جریـان اعمـال سـلطه، ضـرورت برپـایی  واسـطه تقطیـع خوشـه نظـارتی گسـترده به  این شبکه
ات در این پژوهش تأکیـد شـده دفع برد. چنانکه به ازپیش از بین می هاي علنی تعذیب را بیش نمایش

عملکردهـاي قضـایی و کیفـري در یـک جامعـه   منزلـه است؛ نمایش علنی تعذیب را نبایـد تنهـا به
اي براي تولید و تداوم اثرات قدرت است. اساسـاً، موردبررسی قرار داد. بلکه، تعذیب فرصت و کارویژه
نمـایش علنـی تعـذیب نـدارد. در  اي جـز برپـایی قدرت اقتدارگراي سنتی براي پایداري خود چـاره

سـکوي مجـازات،  )که ابزارهاي بسیار کم شماري بـراي اعمـال سـلطه دارد( یقدرتقلمروي چنین 
حـال پرهزینـه بـراي  نظیـر و درعین کنـد؛ فرصـتی بی واسطه هراسی که در دل جامعه ایجـاد می به

سـاالري از طریـق  دیوان شود. در تقابل با این تعذیب پرهزینه و کم اثـر، تحمیل سلطه محسوب می
اي مؤثرتر اثرات قـدرت را  الي نهادها، ساختارها و قواعد هم به شیوه پنهان کردن اراده قدرت در البه

مثابه اموري عقالنی و الزامی بـراي حفـظ نظـم و  کند و هم عملکردهاي پنهان قدرت را به تولید می
تعـذیب   تقابل بـا خصوصـیات پرهزینـهکه در  کشد. این چند ویژگی انضباط اجتماعی به تصویر می

ناپـذیري  کند. رؤیت تر قدرت می ساالرانه را مبدل به یک اقتصاد عمیقدیوان  قرار دارد؛ اعمال سلطه
صـورت  قدرت، حاکمیت قواعد عقالنی و سـاختارهایی کـه در خصـوص مسـائل و افـراد مختلـف به

هد شد. پذیرش چنین قدرتی براي قدرت خوا  کند؛ همه و همه موجب تطهیر چهره یکسان عمل می
هـاي  گراي قدرت اقتدارگراست. بدین ترتیب، دگرگونی تر از عملکردهاي خشونت جامعه بسیار آسان

گسترده در ساختار دستگاه قضایی عصر پهلوي را نیز باید در چارچوب همین فرایند نهـادي کـردن 
سیاسی پیداکرده بود. در حقیقت،  عدالت، کارکردي  اکنون براي قدرت مسئله قدرت بررسی کرد. هم

انجام اصالحات حقوقی متعدد، قدرت مطلقه و پیوسته در معرض اتهام شاه جدید را نهادبندي کرده 
 داد. را حقانی جلوه می و آن

 هاي کیفري مربـوط بـه مـذهب مدرن مطلقه بر نظام واکنش دومین عنصر اثرگذار گفتمان شبه
هاي مذهبی، بلکـه  تنها ارزش ار اجتماعی بود. در این الگو، نهگریزي و تالش براي عرفی کردن ساخت

فرهنگی نیز در تعارض مستقیم با عناصـر گفتمـانی   شده هاي نهادینه توجهی از سنت هاي قابل بخش
سـاز تحدیـد  سیاسی مذهب براي مدتی بسیار طوالنی در ایران هم زمینه  قدرت قرار داشتند. نظریه

 بخشید. کنندگان سلطه می ارگرا از آن، مشروعیتی دوچندان به اعمالقدرت بود و هم قرائت اقتد
هاي اقتـدارگرا عمومـاً رویکـردي تـوأم بـا  بخشی بود که قدرت واسطه همین کارکرد مشروعیت به

مـدرن  در گفتمـان شـبه ؛ امـاها و هنجارهاي مذهبی داشتند گرایانه در برابر ارزشمسامحه و مصلحت
توجهی بـراي  نندگی مذهب موردتوجه قرارگرفتـه و درنتیجـه، تـالش قابـلتحدیدک  مطلق، تنها جنبه

آید که در این دوران شریعت در  محدود کردن قلمروي تأثیرگذاري آن صورت گرفت. چنین به نظر می
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هـاي حقـوقی میـان مسـلمانان و غیرمسـلمانان از میـان  تفاوت«چند حوزه محدود گردیـد. نخسـت، 
اختیارات روحانیون عبارت بـود از پایـان   مین گام براي محدود کردن دامنهدو .)164همان، »(برداشته شد

قضایی و سلب صالحیت تام از محاکم شرعی. این تحول، عالوه بر آنکه   بخشیدن به حیات نظام دوگانه
هـا را از یـک منبـع  داد، همچنـین، آن جریان اعمال قدرت روحانیون در جامعه را تحت تأثیر قرار مـی

هـاي  کـرد. در کنـار گام شـد، محـروم می هاي قضـایی حاصـل می رسیدگی  ده که درنتیجهمالی گستر
انگـاري و کیفرگـذاري نیـز بـیش از گذشـته موجـب تضـعیف گفته، سکوالر شدن الگوهاي جـرم پیش

هاي گذشته بایـد تصـویب قـوانین مربـوط بـه  شد. به تمام دگرگونی تأثیرگذاري شریعت در جامعه می
رغم تمامی آثار مثبتی که در ابتدا براي آن  امالك را نیز افزود. این تحول قانونی به ثبت رسمی اسناد و

توجه به دنبال داشت: نخست محروم شدن مخالفان سنتی رضاشاه، یعنـی  قابل  شد، دو نتیجه فرض می
 هـا و سـپس، آن  ترین منابع اقتصادي خود و درنتیجه، کاهش تـوان معارضـه روحانیون، از یکی از مهم

تصویب همین قانون بود کـه   ویژه شخص شاه. درنتیجه آور قدرت افراد صاحب نفوذ و به افزایش شگفت
هـاي اسـتان مازنـدران و  تقریبـاً همـه زمین«خوار قانونی شـد.  ترین زمین رضاشاه خود مبدل به بزرگ

با جمعیتـی روستا  200یعنی ؛ هاي وسیعی از گیالن و گرگان به مالکیت خصوصی او درآمده بود بخش
 .)339، 1394فوران، ( »نفر در مالکیت او قرار داشت 335000متجاوز از 

مراتب  عصر قاجار، الگوهایی بـه  شدهساالر در مقایسه با قدرت فردي دیواناین قدرت نوظهور و شبه
لیـد تو  زمینـه داد. در انگاري و کیفرگذاري مورداستفاده قـرار مـیتر براي تولید ارزش، جرم هوشمندانه

اجتمـاعی و جـایگزینی   یافتـههاي تعـین اي براي دگرگونی در ارزش هاي گسترده قواعد رفتاري، تالش
نخبگـان   توجهی از بدنـه ها البته از سوي شمار قابل باورها و هنجارهاي جدید صورت گرفت. این تالش

ی، تالش بـراي کـاهش شد. تأکید بر ناسیونالیسم ایران مدرنیسم نیز حمایت می وابسته به گفتمان شبه
بزرگ آریایی، کشف حجاب، تغییـر در   ماندگی جامعه عنوان نمودي از عقب هاي مذهبی به اعتبار ارزش

هایی بودند که قدرت حـاکم بـراي  شیوه پوشش، ترویج سبک آموزش و زندگی غربی و ... در شمار گام
واسـطه  هایی که البته به تالش. )356-343، 1392کاتوزیان، ( داشت هاي جدید اجتماعی برمی جایگزینی ارزش

جامعـه در عمـل   یافتـهفقدان جریان فراگیر حمایت اجتماعی و نیز مغایرت عمیـق بـا باورهـاي تعـین
 چندان ثمربخش نبودند.

پادشاهان قاجار مشروعیت بیشتري بـه   فردي شده  تنها در مقایسه با سلطه نهادي بودن، نه شبه
هاي اعمال اقتـدار نیـز داشـت. ازجملـه،  توجه بر شیوه تأثیراتی قابل بخشید، بلکه، قدرت نوظهور می

توجه شدند. در نخستین گام، ارتباط جـرم  انگاري و کیفرگذاري دستخوش تحولی قابلالگوهاي جرم
و گناه از یکدیگر گسسته شده و از بزهکاري فهمـی مـادي ارائـه گردیـد. در ایـن تصـویر مـادي از 

منزله ضربه زدن به پادشاه نبود. بلکه، بزهکاري نمودي از تعـرض بـه  ر بهبزهکاري، ارتکاب جرم دیگ
هاي  دقت معـین گشـته و گونـه شد. سپس، سیاهه جرایم بـه کیان قانون و نظم عمومی پنداشته می
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شده بودند. تنها الزم بود مراجـع قضـایی رفتـار ارتکـابی را بـا یکـی از  بندي مختلف بزهکاري درجه
 رشده در متن قوانین تطبیق دهند.ذک  عناوین مجرمانه

کـرد،  سـاالري قـدرت کیفـري را در ایـن دوران تضـعیف می آنچه فرایند نهـادي بـودن و دیوان
قضایی بودند. در این ساختارها که اصوالً کارکردي قضایی نداشته، لـیکن در  ساختارهاي پنهان شبه

انگـاري و هـاي رسـمی جـرم وشرسـاندند؛ عـالوه بـر ر اي قضـایی را بـه سـرانجام میعمل کارویژه
تـوان  اي کـه می گرفت. الگوهاي غیررسمی کیفرگذاري الگوهایی غیررسمی نیز مورداستفاده قرار می

هـاي  یـادکرد. درك پیونـد حقیقـی قـدرت و واکنش» 1اخالق کیفري غیررسمی«ها با عنوان  از آن
دسـتیابی نیسـت. ایـن  قابل انگاري و کیفرگـذاريالگوهاي رسمی جرم  کیفري تنها از طریق مطالعه

گـذارد.  پذیر عملکرد کیفري قدرت را در یک جامعه بـه نمـایش می جریان رسمی تنها بخش رؤیت
اي از فرهنگ کنترل اجتماعی گاه در قالب قوانین مصـوب ظهـور  عنوان جلوه هاي کیفري به واکنش

وند. در یـک نظـام شـ یافته و گاه نیز از خالل عملکردهاي پنهـان و غیررسـمی قـدرت تحمیـل می
ها و ساختارهاي آشکار و پنهان رسـالت پیشـبرد اهـداف نظـام  اي از قوانین، رویه اجتماعی مجموعه

پیوسـته و منسـجم کـه عـالوه بـر الگوهـاي رسـمی  هم به  کیفري را بر عهده دارنـد. ایـن مجموعـه
اخـالق «صـطالح تـوان در ا را می شـود انگاري و کیفرگذاري، شامل الگوهاي غیررسمی نیـز می جرم

انگـاري نشـده آن جامعه نام نهاد. ممکن است شماري از رفتارها در قـوانین مصـوب جـرم »کیفري
اجراهـایی شـبیه بـه  کننـد، بـا ضـمانت واسطه زیانی که به سـاختار قـدرت وارد می باشند، لیکن به

بایـد بـه  هاي قهرآمیز مواجه شوند. بدین ترتیب، براي فهم اخـالق کیفـري در هـر جامعـه مجازات
 انگاري و کیفرگذاري نیز توجه داشت.الگوهاي غیررسمی و پنهان جرم

انگـاري غیررسـمی را بـا هاي گرایش به الگوهاي جرم پهلوي زمینه  نهادي و مطلقه گفتمان شبه
و تشـکیل سـازمان امنیـت و  1332مـرداد  28ویژه دوران پس از کودتـاي  خود به همراه داشت. به

هاي غیررسمی بود. عالوه بر فرایند رسمی  انگاري، عصر طالیی کارکرد جرم)كساواکشور (اطالعات 
صورت  مراتب مؤثرتري از رسیدگی و صدور حکم نیز به و متعارف محاکم قضایی، جریان موازي اما به

و ساواك، در زمان محمدرضا شاه، وجود داشـت. ایـن  شهربانی، در عصر رضاشاه  غیررسمی در اداره
قضایی داشتند. در این نهادها گاه مخالفان سرسخت گفتمان قدرت  اي شبهماً کارویژهساختارها عمو

شـدند.  صـورت غیررسـمی شـکنجه و مجـازات می حاکم بدون انجام تشریفات دادرسـی کیفـري به
  هاي شـهربانی و سـپس کمیتـه شکنجه و قتل بسیاري از نخبگان سیاسی عصـر رضاشـاه در زنـدان

هــاي غیررســمی و پنهــان  ران محمدرضــا شــاه در شــمار ایــن روشمشــترك ضــدخرابکاري در دو

                                                           
 از دیدگاه نگارندگان مقاله است. گرفته نشئت »اخالق کیفري غیررسمی«اصطالح  .1
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کـرد؛ حتـی اگـر در مـتن  انگاري بود. تمامی افعالی که به نحوي قدرت مطلقـه را مخـدوش می جرم
 .1قضایی قابل مجازات بودند شدند؛ در قالب این نهادهاي شبه انگاري نمیقوانین نیز جرم

گونه بود. دوره حکومت پهلوي همواره بـا دو  در خصوص الگوهاي کیفرگذاري نیز وضع به همین
شیوه کیفرگذاري مواجه بوده است. ابتدا، الگوهاي رسمی کیفرگـذاري کـه قـانون بـه نماینـدگی از 

رغم این دوگانگی، هـر دو  هاي غیررسمی و پنهان کیفرگذاري. به کرد و سپس شیوه قدرت اعمال می
هایی کامالً مشترك بودند. نخست آنکـه، هـر دو شـیوه تمـایلی آشـکار بـه  ه برخوردار از ویژگیشیو

کردنـد و در  تحمیل خشونت داشتند. الگوهاي رسمی، خشونت را به صورتی نهادي شده اعمـال می
شیوه پنهان و غیررسمی، قدرت تمایل داشت تا بدون محدودیت به تحمیل خشونت بر بدن و روانی 

 که کیان او را در معرض مخاطره قرار داده بود. بپردازد
هاي شدید و تعیین مرزي  هاي اجراي مجازات مقصود از خشونت نهادي شده، تعیین دقیق روش

شد. قانون به نمایندگی از جامعـه  بود که فراتر رفتن از آن در هنگام اجراي مجازات ممنوع تلقی می
کـرد. از آن گذشـته، جـز در  عمال شاقه را معین میصورت دقیق شیوه سلب حیات و یا حبس با ا به

شده بود. قدرت تمایـل  درك انتزاعی جامعه انتقال داده  مواردي معدود، شدت عمل کیفري به حوزه
شده از سـوي قـدرت،  انگیز تعذیب داشت. این خشونت اعمال هاي شگفت اندکی براي برپایی نمایش

که خشونت، حتی اگر تا مرز سـلب حیـات بزهکـار  آنبرخوردار از چند ویژگی بود: نخستین ویژگی 
اي از انتقام شخصـی  هاي قانونی تلقی شود و نه جلوه نیز پیش رود باید، به عنوانی شکلی از مجازات

کند. در این  و بدون مرز پادشاه. این قانون است که به بزهکاران تا سر حد مرگ خشونت تحمیل می
کند، کمتر در معـرض اتهـام قـرار  سطه خشونتی که تحمیل میوا نمایش تنبیه، خود قدرت به  پرده

                                                           
-؛ نمونهآمدند یمداوم قدرتش به شمار هاي کمونیستی که خطري شدید براي تتقابل قهرآمیز رضاشاه پهلوي با گروه. 1

هاي غیررسمی در دوران حکومت پهلوي اول است. این در حالی بود که هنوز قانونی براي  انگارياي بارز از این جرم
حدود دویست  1309در سال  بود (مثالً هاي اشتراکی در ایران به تصویب نرسیده انگاري رسمی مرامجرم

چنین قانونی به  1310. سرانجام در سال )ها تبعید شدند و برخی از آن شدهیردستگکمونیست توسط حکومت 
مختاري،  ینالد رکنتصویب رسید. عملکرد پزشک احمدي معروف در قتل مخالفان سیاسی رضاشاه به دستور 

دکتر جالل عبده دادستان وقت «هاي شبه قضایی پنهان است.  بسیار بارز این رسیدگی  شهربانی، نمونه یسرئ
قسمتی به دستور  ارتکاب شده، يها قتلداد که  یوان کیفر، در خاطرات خود نوشته است: ... تحقیقات نشان مید

که  ییها قتلمختاري صورت گرفته است و در مورد تعدادي از  ینالد رکنسرلشکر آیرم و قسمت مهم آن به دستور 
قتل  .)207، 1390ربیعی و راهروخواجه، (»در زندان ارتکاب شده، پزشک احمدي معروف عامل جنایت بوده است

هاي  توان به نمونه را می رضاشاههاي شهربانی در زمان  مشکوك سردار اسعد بختیاري یا تیمورتاش در زندان
 پیشین افزود.

یابی نهاد زندان از مشروطه )، فرآیند ساخت1395( یعقوببیشتر در این خصوص رجوع نمایید به: خزانی،   براي مطالعه
 ایان پهلوي اول، نشر آگه.تا پ
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کند، خود را پنهان ساخته و در عوض، قانون  گیرد. بدین ترتیب، قدرتی که خشونت را اعمال می می
گیرد.  عنوان نمودي از اراده وجدان جمعی رسالت دشوار و حساس تحمیل خشونت را بر عهده می به

شده اعمال گردد. حتی اگر بنا باشد حیات بزهکار  اي کنترل شیوه ویژگی دیگر آنکه، خشونت باید به
کارانه به اجرا درآید. در این گام نیز  اي محتاطانه و مالحظه سلب شود؛ این سلب حیات باید به شیوه
 گیرد. هاي اجراي خشونت را بر عهده می قانون رسالت دشوار تهذیب کردن شیوه

اي  شده و نهادي، الگوهـاي کیفرگـذاري غیررسـمی پـرده در تقابل با این اعمال خشونت کنترل
را بـه تصـویر  )به همان شیوه قدرت مبتنی بـر خشـونت عصـر قاجـار(انگیز از تحمیل تعذیب  خیال

اکنون تعذیب از تفننی صرف براي به نمایش گذاردن قساوت قـدرت  کشید. حتی فراتر از آن، هم می
هـاي تعـذیب،  پیچیده شده بود. این پیوند دانـش و روش مبدل به رفتاري کامالً فنی و دانشی نسبتاً

کرد. البته، قدرت حاکم همچنان تمایـل داشـت تـا  تر می هاي جریان تحمیل رنج را اثربخشکارویژه
ترین بخـش فراینـد تنبیـه انتقـال دهـد. ایـن فراینـد  انگیز تعذیب خود را به پنهـان تراژدي شگفت

  عنوان نمونـه، در کمیتـه گیـري بـود. بـهنجه و اعترافهاي جانکاه شک تخصصی تعذیب شامل روش
مشترك ضدخرابکاري، تعـذیب بـدون مـرز کـارکردي ویـژه داشـت. کیفـر کالهخـود یکـی از ایـن 

کـرد. بـراي ایـن منظـور کالهخـودي  هاي تعذیب بود که دردي جانکاه بر قربـانی تحمیـل می روش
پوست سر  قرار داشت و از اطراف در درون تیز هاي نوك شده بود که در درون آن میخچه آهنین تهیه

شکست. روش گیره نیز کاربردي مشابه داشت.  هاي سر فرد را در هم می آرام استخوان فرورفته و آرام
کردنـد. ایـن  کـم سـفت می در این شیوه سر زندانی را بین دو بازوي گیره قرار داده و پـیچ آن را کم

 .)168، 1358دلدم، ( )248-246، 1390، ربیعی و راهرو خواجه( رفت عمل تا سر حد سلب حیات قربانی پیش می

مدرنیسم مطلقه، گـامی  گفتمان شبه  عنوان یک واکنش کیفري در عصر غلبه پدیداري زندان به
شـد. اگرچـه در تقابـل بـا قـدرت  گفته محسوب می توجه براي تحمیل الگوي کیفرگذاري پیش قابل

هاي سـهمگین و عمـومی از هـم دریـدن و  ریق برپایی آییناقتدارگراي سنتی، گفتمان نوظهور از ط
توجهی از خشـونت  کارگیري مقدار قابـل شد؛ لیکن، قدرت همچنان نیازمند به مثله کردن حفظ نمی

سـاز  کـرد. زنـدان زمینه قـدرت ایجـاد می  توجه براي بروز این تمایل دوگانـه بود. زندان فرصتی قابل
مرز را بر روح  شنید که قدرت خشونتی بی ود. جامعه تنها میتحمیل خشونتی پنهان و بی سروصدا ب

کـرد. ایـن درك انتزاعـی  کند؛ اما هرگز اثري آشکار از آن مشـاهده نمی و جسم بزهکاران اعمال می
تر  هزینـه تر و کم تعذیب، اثـرات قـدرت را عمیـق  خشونت در مقایسه با نمایش علنی و مشمئزکننده
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تحمیل مجازات، همان بازي محتاطانه و بـدون هیـاهوي   ان درصحنهبخشید. پدیداري زند تداوم می
 .1قدرت براي ارسال تصویري از اعمال خشونت به ذهن جامعه بود

 مذهبی –گراي مذهبی و قدرت نهادي  گفتمان سنت .3
مدرنیسم مطلقه و به دنبال عرفی کردن حقـوق کیفـري  قرن پس از استقرار گفتمان شبه حدود نیم

، گسسـتی 1361در سـال  »حدود و قصاص و مقـررات آن«ت پهلوي، تصویب قانون در عصر حکوم
کلی  بنـدي جـرایم بـه ها پدید آورد. همچنین، بر اساس ایـن قـانون، طبقه محتوایی در نظام مجازات

توجـه تنهـا  بندي قرار گرفـت. ایـن تحـول قابل تغییر کرده و نظام کیفري شریعت مبناي این دسته
اي بود که در قلمروي گفتمانی قدرت رخ داد. دیالکتیک سـنتی امـا  نی گستردهبخشی از آثار دگرگو

مدرنیسـم مطلقـه در طـول حـدود  گفتمان شبه  پیچیده قدرت در ایران دوباره تکرار شده بود. غلبه
 گراي مذهبی را فراهم آورده بود. گیري و تقویت گفتمان سنت ساز شکل نیم سده، خود زمینه

ي روحانیت براي دسـتیابی بـه قـدرت و هـدایت  ائل به شایستگی طبقهگفتمان نوظهوري که ق
ي  سیاسی شیعه، شماري از ساختارهاي دموکراتیـک بـه شـیوه  جامعه بود، عناصر مختلفی از نظریه

شـده در سـاختار  ساالري و سـرانجام اقتـدار کاریزمـایی نهادینه توجهی از مردم غربی آن، حدود قابل
هـا پـیش از در ظاهر متضاد از عناصر قدرت سال  به همراه داشت. این آمیزهایران را   فرهنگی جامعه

سیاسـی شـیعه و   کردند تا همگرایـی اندیشـه استقرار جمهوري اسالمی توسط فقهایی که تالش می
. این گفتمان جدید اگرچه همچـون اغلـب 2پردازي شده بود ساالري را به اثبات برسانند؛ نظریه مردم

ار قدرت در ایران حاصل پیوند نوعی ایدئولوژي و قدرت بوده و به همـین واسـطه، ها از پدید توصیف
هاي متافیزیک پیش از خود،  وجود، برخالف روایت داد؛ بااین تجربی از این پدیدار ارائه می روایتی فرا

ر قانون اساسی جمهوري اسالمی صراحتاً اشعا  مبتنی بر فره ایزدي فرد حاکم نبود. در مقابل، مقدمه
در سـاختار جمهـوري اسـالمی مبتنـی بـر اراده مـردم اسـت.  »والیت سیاسی فقیه«داشت که  می

کردنـد  همچنین اصول متعددي از قانون اساسی نیز بر حق مردم در تعیین سرنوشت خود تأکید می
 .)قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 56، 6اصول (

هـا در گـذر  هایی که همگرایی آن ود؛ جریاناین الگوي پیچیده قدرت شامل دو جریان بنیادین ب
  هاي خاصی از نظریه آورد: نخست برداشت زمان موجبات تحول در گفتمان قدرت حاکم را فراهم می

اي بود کـه در  جانبه دگرگونی همه  واسطه ساالر. این همگرایی به سیاسی شیعه و سپس جریان مردم
                                                           

 یعقوبیک مجازات رجوع کنید به: خزائی،  عنوان بهبیشتر در خصوص پدیداري زندان در عصر پهلوي   براي مطالعه .1
 یابی نهاد زندان: از مشروطه تا پایان پهلوي اول، انتشارات آگه)، فرآیند ساخت1395(

)، نظام سیاسی و دولت در 1387داوود (جوع کنید به: فیرحی، براي مطالعه در خصوص دیدگاه این دسته از فقها ر .2
 اسالم، چاپ هفتم، انتشارات سمت
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تنها گفتمان قدرت، بلکـه  ر جریان این دگرگونی، نهقدرت رخ داد. د  جریان انقالب اسالمی در چهره
منابع قدرت و شکل اعمال اقتدار نیز دگرگون شدند. برخالف تحوالت پیشـین قـدرت در ایـران، در 
جریان غلبه یافتن این گفتمان، اراده اجتماعی نقشی اثرگذار ایفا کرد. زور، دیگر یک عنصر بنیادین 

گرایانـه را هاي نخبه مد. این گفتمان از قدرت، بسیاري از گرایشآ یک گفتمان به شمار نمی  در غلبه
رأي اکثریـت را  »غیر منصـوص«ویژه در امور  ساالري اسالمی در هم شکست و به به نفع نوعی مردم

گـذار انقـالب در تحلیـل اعتبـار شـرعی رأي اکثریـت  وجه شرعی داده و مشروعیت بخشـید. بنیان
اسـت فسـاد و حـرام در زمـین   نه مخالفت با این مسئله از مقولـهصراحت اعالم داشتند که هرگو به

تحول در منابع قدرت تـأثیري عمیـق بـر شـکل اعمـال اقتـدار بـر جـاي  .)377، 5، ج 1389، خمینی امام(
توجـه از  پس تأثیري قابل هاي مختلف اعمال اقتدار ازجمله الگوهاي کیفرگذاري ازاین گذاشت. جلوه

 پذیرفتند. ي وجدان جمعی می اراده
  شـبکه  گراي مذهبی، در مقایسه با الگوهاي پیشین، شـتاب بیشـتري بـه توسـعه گفتمان سنت

اکنون، حدود هشت  ساالري تا بدانجا گسترش یافت که هم این دیوان  ساالري اداري داد. دامنه دیوان
ها، نهادهـاي  رتخانـهاعم از وزا( یدولتساالري  استخدامی با دستگاه دیوان  و نیم میلیون نفر در رابطه

سـاالري  بدین ترتیب، دسـتگاه دیوان .)http://www.mehrnews.comخبرگزاري مهـر، (دارند قرار  )نظامی و ...
صورت مستقیم به عملکردهاي خود وابسته کرده است.  اداري حدود ده درصد از جمعیت کشور را به

مراتب  گراي مذهبی دو شـیوه بـه ساالري پیوسته در حال گسترش، قدرت سنت وانگذشته از این دی
گیري نـوعی قـدرت  تر نیز به عملکردهاي خود افزود. نخستین شـیوه عبـارت بـود از شـکل پیچیده

اي است. در این چـارچوب جدیـد، قـدرت  وار که مبتنی بر یک فناوري دقیق براي بسیج تودهسلول
پس بسیاري از  شمار نمود. ازاین عه کرده و مبدل به جورچینی با قطعات بیقط خود را شکسته، قطعه

عظیم تولیـد و تـداوم قـدرت شـدند. ایـن فراینـد   دنده هایی از چرخ شهروندان خود تبدیل به بخش
 فیزیک پیچیده بدل کرد. تقطیع، قدرت را به یک میکرو

هـاي رفتـاري.  لگوهـاي تولیـد حقیقتبرداري هوشمندانه از ا دومین شیوه نیز عبارت بود از بهره
ازپیش براي تکامل و تداوم قـدرت کیفـري  مندي، زمینه را بیشهاي نوین حکومت افزودن این شیوه

مـدرن  گراي مذهبی حتی در مقایسه با الگوي شـبه بهنجارساز فراهم آورد. درنتیجه، گفتمان سنت
ویژه آنکه، گفتمان مذکور تـوفیقی  هکارگیري شدت عمل کیفري داشت. ب مطلقه نیاز کمتري براي به

ساختی با نظام ارزشی واحد به دسـت آورده بـود. پدیـداري ایـن تک  توجه در تولید یک جامعه قابل
 گشت. ممکن می  ساختی خود موجب پایستگی ساختار نوین قدرت با کمترین هزینهتک  جامعه

هـاي تولیـد ارزش، الگوهـاي گفتمانی، موجبات دگرگونی عمیقـی در الگو  این تحوالت گسترده
توجه از اشکال  انگاري و الگوهاي کیفرگذاري را فراهم آورد. گفتمان نوظهور قدرت ترکیبی قابلجرم

و  »ي روحانیـت اقتدار سنتی طبقه«، »فقیه اقتدار کاریزمایی والیت«بنیادین مشروعیت سیاسی بود. 

http://www.mehrnews.com/
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  واسـطه ن قـدرت حـاکم بودنـد. بهسه وجه مشـروعیت بخـش گفتمـا »ساالر اقتدار مردم«سرانجام 
هایی بود کـه  رو که گفتمان حاکم مروج ارزش ویژه ازآن برخورداري از این اشکال مشروعیت و نیز به

هـاي رفتـاري بـه  توجـه در تولیـد قواعـد و ارزش اغلب ریشه در سنت اسالمی داشتند، توفیقی قابل
هـاي جدیـدي پدیـد آمدنـد کـه  سرعت شکل انسجام اجتماعی دگرگون شـد و ارزش دست آمد. به

کردنـد.  ناپذیر میان اقشار مختلـف جامعـه ایجـاد می کم براي مدتی نوعی همبستگی گسست دست
  نویددهنـده  یـک نسـخه  وجود دشمن مشترك، حضور رهبري با محبوبیت اجتماعی بسـیار، ارائـه«

هاي  تن هزینـهمردم در امـور سیاسـی و سـرانجام پـرداخ  اجتماعی یعنی مذهب، مشارکت گسترده
جانی بسیار براي پیروزي انقالب در شمار عواملی قرار داشتند که اعتبار ساختار اجتماعی جدیـد را 

متشـتت   گفتمان قدرت مذکور با مهارتی تمام از دل یک جامعه. )35، 1384رفیع پور، ( »کردند افزون می
توجـه،  هایی قابل که بـراي مـدت ساختی را بیرون کشیدکامالً یکپارچه و تک  و چندپاره، یک جامعه

درك  ناپذیري را بر محوریت یک نظام هنجاري و ارزشـی مسـتحکم تجربـه کـرد. قابـل انسجام خلل
ساز پذیرش اثرات قدرت از سوي وجدان جمعـی  ساختی بودن، زمینهاندازه تک چیز به است که هیچ

هاي  هـا و بـه مناسـبت ماننخواهد بود. توانایی گفتمان قدرت حـاکم در بسـیج سیاسـی مـردم در ز
توجهی در تولیـد  گوناگون دلیلی مناسب براي اثبات این ادعا بود کـه قـدرت نوظهـور توفیـق قابـل

شده توسط رهبـران انقـالب را  هاي ترویج هاي رفتاري کسب کرده است. وجدان جمعی ارزش ارزش
ترده در نظـام ارزشـی بـدون ها و هنجارهاي الزم االتباع پذیرفته بود. این تحـول گسـ ارزش  مثابه به

انگـاري و کیفرگـذاري را دگرگـون هاي زندگی اجتمـاعی ازجملـه الگوهـاي جـرم تردید دیگر جنبه
پس قدرت بیش از هر چیز براي بازتولید خود فرایند ادغام سیاسی را نشانه رفته بـود.  کرد. ازاین می

 کاست. قدرت می هاي تولید و تداوم تمسک به این شیوه تا حدود بسیاري از هزینه
انگـاري را آفریـد. اصـل اي متفاوت از جـرم هاي جدید، سیاهه و شیوه تولد و اعتبار یافتن ارزش
قوانین و مقررات ازجمله قـوانین جزایـی   دارد که در نظام جدید کلیه چهارم قانون اساسی اشعار می

ب و مناسبات قـدرت، دوبـاره واسطه پیوند مذه باید مبتنی بر موازین اسالمی باشند. بدین ترتیب، به
تر در زمان حاکمیـت گفتمـان  ارتباطی ناگسستنی میان جرم و گناه برقرار گردید؛ ارتباطی که پیش

اي  کفـاره  توجـه بـر جنبـه گسسته بود. برقراري این ارتبـاط تـأثیري قابل مدرنیسم مطلقه ازهم شبه
بندي متفـاوتی  ار فقهی تشیع، طبقهگذار اسالمی به شیوه آث هاي کیفري داشت. قانون یافتن واکنش

بندي جدیـد بودنـد.  هاي ایـن تقسـیم از جرایم ارائه داد. حـدود، قصـاص، دیـات و تعزیـرات جنبـه
 اي نداشتند. ن مجازات عرفی سابقههاي جدیدي متولد شدند که در قانو انگاريهمچنین، جرم

االرض در  حاربـه و افسـاد فـیاي و م حجابی، استفاده از تجهیزات ماهواره سرقت مستوجب حد، بی
ویژه در جریـان تحـوالت  االرض، بـه هاي جدید بودند. مفهوم محاربه و افساد فـی انگاريشمار این جرم

توجهی یافت تا تضمین مناسبی براي حراسـت از کیـان نظـام اسـالمی  قابل  گذاري توسعه بعدي قانون
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برانگیـز بـه شـمار  کـه البتـه گـامی مناقشـه االرض مفهومی محاربه و افساد فی  ایجاد شود. این توسعه
صـورت غیرمسـتقیم ریشـه در دیـدگاه  انگاري بـود. الگـویی کـه بهرفت، مبین الگویی نوین از جرم می

 جایگاه حکومت اسالمی داشت. امام خمینی (ره) در این خصوص معتقدند:  پردازان انقالب درباره نظریه
ص) است، یکی از احکام اولیه اسـالم اهللا ( رسول  مطلقه اي از والیت باید عرض کنم حکومت که شعبه«

توانـد قراردادهـاي  است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نمـاز و روزه و حـج اسـت... . حکومـت می
شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصـالح کشـور و اسـالم باشـد، 

هر امري را، چه عبادي و یا غیرعبادي است که جریان آن مخالف مصالح تواند  جانبه لغو کند؛ و می یک
 .)452، 20، ج 1389امام خمینی، (»که چنین است جلوگیري کند اسالم است، از آن مادامی

در خصوص الگوهاي کیفرگذاري نیز وضع به همین نحو بـود. در گفتمـان جدیـد قـدرت دیگـر 
مرز نبود. این گذار از خشونت تا حـدود بسـیاري  ت بیآور تعذیب و خشون هاي شگفت خبري از آیین

گسـیخته، نـه از سـوي نظـام  ریشه در منابع قدرت گفتمان حاکم داشـت. تعـذیب و خشـونت لجام
شد و نه وجدان جمعی، بـرخالف آنچـه در خصـوص عصـر شـاهان قاجـار  کیفري شریعت تائید می

هـایی از  کیفـري جدیـد همچنـان جلوهکرد. البته، نظام  گرایی عیان را تحسین می گذشت، خشونت
گیري از ایـن شـدت عمـل در تحمیـل مجـازات دو علـت  کرد. بهره شدت عمل کیفري را تجویز می

هاي خاصــی از نظــام کیفــري شــریعت بــود کــه  برداشــت  بنیــادین داشــت. نخســتین دلیــل، غلبــه
ن علت، باور بـه کرد. دومی ویژه در خصوص جرایم منصوص شرعی تجویز می هاي شدید را به مجازات

کـه  هاي اجتماعی بود. بـر اسـاس ایـن بـاور براي کنترل نابهنجاري »شدت عمل«اي  کارکرد افسانه
ریشه در انباشت تاریخی تحوالت فرهنگی در ایران داشت، زور و شـدت عمـل مـؤثرترین راه بـراي 

 .1شد کنترل اجتماعی پنداشته می
تعـذیب قیـاس نمـود.   هـاي مشـمئزکننده با آیینتوان  وجود، این شدت عمل کیفري را نمی بااین 

که شدت عمل کیفري تجویزشـده  ویژگی بارز تعذیب مشروعیت داشتن تنبیه بدون مرز است. درحالی
دقت در مـتن قـوانین و  که کیفیت و کمیت آن بـه نحوي در ساختار جدید قدرت، کامالً نهادي شده، به

گـذار  قانون  جانبـه عمل کیفري ریشـه در تـالش همهسایر متون مربوطه معین گردیده بود. این شدت 
براي انطباق کامل الگوهاي کیفرگذاري با برداشتی خاص از فقه کیفري تشیع داشـت. بـر اسـاس ایـن 

امور وحیانی و قدسی قرار داشته و دگرگونی در عنصر زمان و مکان تـأثیري   برداشت، مجازات در زمره

                                                           
 کنید به: مراجعهگیري این باور در ساختار فرهنگی ایران  بیشتر در خصوص فرایند شکل  براي مطالعه .1

 .)74-41، 1395کاتوزیان،(
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بنابراین، همان الگوهاي کیفرگذاري صـدر اسـالم ؛ کند یجاد نمیدر تحول ماهیتی و شکلی این پدیدار ا
 .1سال در جوامع کنونی نیز قابلیت اجرا دارند 1400پس از گذشت حدود 

گفتمـانی قـدرت روي داد. گفتمـان قـدرت در   زمینـه توجهی در در گذر زمـان تحـوالت قابـل
آورد.  گفتمـانی را فـراهم مـیجمهوري اسالمی برخوردار از عناصري بود که امکـان دگرگـونی درون

سیاسی شیعه براي انطباق با مقتضیات زمـان   نظریه  هاي گسترده خاستگاه اجتماعی قدرت، ظرفیت
سـاالري  دهندگان این گفتمان براي اثبات انطباق آن با مبـانی مردم و مکان و سرانجام، تالش ترویج

هاي اجتمـاعی و  شـماري از شـکاف  جهکالن قدرت شدند. درنتی  ساز چنین تحوالتی در عرصه زمینه
شـد اندك تفسیرهاي نوینی از گفتمان مـذهبی حـاکم ارائـه  نخبگانی جدید، اندك  گیري بدنه شکل

هـاي الزم بـراي پـذیرش چنـین  سیاسـی شـیعه برخـوردار از ظرفیت  . البته، نظریه)75، 1394بشیریه،(
شـیعی،   ی از سـاختار قـدرت در نظریـههاي سـنت عنوان نمونه، در برداشت تفسیرهاي نوینی بود. به

هاي  حـال ضـرورت دست وجود نداشت؛ بااین سخنی از تفکیک قوا، حاکمیت مردم و مفاهیمی ازاین
تفسیرهاي نوینی از ساختار قـدرت شـدند   انقالب مشروطه، موجب ارائه  ویژه در آستانه اجتماعی، به

اهللا هاي آیـت آمدنـد. اندیشـه ه بـه شـمار نمیساالري و تفکیک قوا مفاهیمی بیگان ها، مردم که در آن
  نائینی در خصوص لزوم مشروطه کردن قدرت استبدادي، مشارکت سیاسی مردم و ... که در رسـاله

. 2هـاي تفسـیري بـود تأثیرگـذاري از ایـن دگرگونی  تنبیه االمه و تنزیـه الملـه نشـر یافـت؛ نمونـه
سی محوریت اصلی گفتمان مذهبی قدرت تالش توجه آنکه پیش از استقرار ساختار جدید سیا جالب

دیگر، گفتمـان مـذهبی  عبارت ایـران بـود. بـه  هاي دینی، سنت و باورهاي جامعـه براي احیاي ارزش
گفته از دل تقابل با الگوي شبه مدرنیسم مطلقه پدید آمده بود. لیکن، پس از حـذف گفتمـان  پیش

پـس تالشـی  مـان حـاکم پدیـد آمـد. ازایناندك زمینه براي تحوالت درونـی خـود گفت رقیب اندك
سـرعت  گرفـت. درنتیجـه، به ساالري صـورت می گسترده براي انطباق گفتمان مذهبی با مبانی مردم

مدرنیسـم  گفتمانی تولید شـدند کـه در هنگـام مبـارزه بـا الگـوي شـبه  مفاهیم جدیدي در عرصه
عیـار تولیـد و تـداوم  م یک اقتصـاد تمامجایگاهی نداشتند. نباید از یاد برد که آنچه ما با آن مواجهی

گري پیوسته براي اثربخشـی بیشـتر و درنتیجـه، تحقـق  قدرت است که ویژگی بنیادین آن محاسبه
درك است که قدرت باید خود را با شـکل انسـجام  ترین هزینه است. قابل هاي قدرت با پایینکارویژه

                                                           
هاي شدید جسمانی در ایران دارند.  هاي اجراي مجازات نمونههاي متفاوتی از  منابع داخلی و نیز منابع غربی روایت .1

 و .)Oxford handbook of criminal law,2014,275(براي مطالعه در خصوص روایت منابع غربی مراجعه کنید به: 
)Peters,2005,163(. 

تجدد در   )، آستانه1394( داوودهاي میرزاي نائینی مراجعه کنید به: فیرحی،  بیشتر در خصوص اندیشه  براي مطالعه .2
 .شرح تنبیه االمه و تنزیه المله، نشر نی
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توجهی کـاهش خواهـد  از آن تا حدود قابـل تنها اثرپذیري اجتماعی وفق دهد. در غیر این صورت نه
 خورده خواهد شد. از ابتدا شکست جریانییافت؛ بلکه فرایند تحمیل قدرت مبدل به 

بدین ترتیب، همگرایی دو منبع قدرت یعنی شریعت و وجـدان جمعـی مـدتی پـس از اسـتقرار 
گفتـه  اي پیشهـ هاي تحول در گفتمـان قـدرت را پدیـد آوردنـد. دگرگونی جمهوري اسالمی زمینه

ها ابعاد مختلفـی  هاي الزم را براي تغییر در الگوهاي قدرت کیفري ایجاد نمود. این دگرگونی ظرفیت
هاي  هاي کیفري، رویـه هاي تحول، تالش براي انطباق شکل واکنش ترین نمونه داشتند. ازجمله مهم

شـهروندي بـود. هاي رایـج از حقـوق بشـر و حقـوق  پلیسی و عملکرد دستگاه قضـایی بـا برداشـت
حقوق بشر با آن مواجه بـود و نیـز بـروز   زمینه اي که گفتمان قدرت حاکم در المللی هاي بین چالش

هاي کیفري و قضـایی را در خصـوص حقـوق  شماري از وقایع اجتماعی که خألهاي موجود در رویه
هـاي  بـه آزادياحتـرام «هایی شدند. تصویب قانون  ساز چنین دگرگونی شهروندي آشکار کرد، زمینه

  ازجمله نتایج این تغییر رویکرد بود. البتـه، دامنـه 1382در سال  »مشروع و حفظ حقوق شهروندي
تغییرات فراتر از این بود. در گذر زمان حقوق کیفري ایران با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال 

دادرسـی «نـه کـردن سوي نهادی ازپیش به و قانون آیین دادرسی کیفري در همان سال بیش 1392
 .1گام برداشت »عادالنه و منصفانه

نخورده  انگـاري همچنـان دسـتالگوهاي کیفرگذاري نیز عمیقاً متحول شدند، اما الگوهاي جـرم
هاي بنیادین شریعت بوده و به همـین  گذاري ارزش  انگاري مربوط به حوزهباقی ماندند. الگوهاي جرم

گرایی یا قتـل نفـس هرگـز  جنس عنوان نمونه، حرمت هم به .)80، 1389،نوبهار(نبودند تغییر  واسطه قابل
توجــه در الگوهــاي  تغییر نبودنــد. در مقابــل، تحــوالتی قابل در اثــر تحــوالت زمــانی و مکــانی قابــل

سـوي  نخبگـانی به  ها مربوط به گـرایش جامعـه ي این دگرگونی ترین جلوه کیفرگذاري رخ داد. مهم
انـدك  هـاي کیفـري شـریعت بـود. اندك ز ماهیت و کـارکرد واکنششناختی ا درك فلسفی و جامعه

نظریات جدیدي در پرتو دگرگونی در گفتمان قدرت متولد شدند که معتقد به موضـوعیت نداشـتن 
همچنین در شماري از آثار تولیدشـده سـخن  .)همان(بودند ها در نظام کیفري شریعت  شکل مجازات

هاي مرسوم حد از تعزیر در  بندي و یا تقسیم )129، 1393، نوبهار( آمدهاز تعطیل یا الغاي حدود به میان 
 .)254-213، 1394، نوبهار(گرفتند معرض تردید قرار 

فهمی نوین از الگوهاي کیفري شریعت در مواردي نیز   این تالش طبقه متوسط جدید براي ارائه
هایی براي گـذار از  رداشتن گامترین نمود این همراهی ب گذاري همراه شد. مهم با پذیرش نظام قانون

هاي تحول در گفتمان قـدرت حـاکم،  مجازات سنگسار در برابر زناي محصنه بود. پیش از بروز نشانه

                                                           
نجفی (رك  1392بیشتر در خصوص جایگاه دادرسی منصفانه و عادالنه در قانون آیین دادرسی کیفري   براي مطالعه. 1

 .)105-89، 1395ابرندآبادي، 
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وجود، به دالیل متعددي همچـون  آمد. بااین پذیرش حد سنگسار ازجمله ضروریات دین به شمار می
شـده از نظـام  هاي نـوین ارائه رداشـتعدم مقبولیت اجتماعی این مجازات و نیز عدم انطباق آن بـا ب

قـانون مجـازات  225  دهـه پـس از پیـروزي انقـالب در مـاده سهگذار حدود  کیفري شریعت، قانون
االمکان از اجراي مجازات سنگسار جلوگیري شـود. از  شرایطی را فراهم آورد تا حتی 1392اسالمی 

مگـر  1392ون آیین دادرسـی کیفـري قان 499  ها نیز به حکم ماده آن گذشته اجراي علنی مجازات
 در موارد خاصی ممنوع اعالم شد.

ازپیش اثرهاي قدرت  ها تعمیق بیش ترین دستاورد تمامی این دگرگونی ترین و البته پوشیده مهم
دوراز  هاست. بـه ها و دوباره فعال شدن بود. اعمال قدرت، نه یک فرایند خطی بلکه نوسانی از گسست

فیزیک  ما، قدرت پیوسته در حال تولید و تحمیل است. این میکرو  اي روزمرهه ها و مشغولیت دغدغه
ازپیش اثربخش کرد، مبتنـی بـر یـک اقتصـاد عقالنـی  قدرت که البته تحوالت گفتمانی آن را بیش

هاي اعمال سلطه است. پایدار کردن اثرهاي قدرت نیازمند دستیابی به درکی دقیق از  شناخت سوژه
شناخت «ي اعمال قدرت،  هاست. در این قلمروي پیچیده ی و اجتماعی سوژهجغرافیاي هویت شخص

تـرین  کند. بـدون تردیـد، بزهکـاري و نابهنجـاري در شـمار مهم نقشی بنیادین ایفا می »و اطالعات
شناختی بـه هاي جرم هاي نیازمند شناخت قرار دارند. توجه روزافزون به هنجارمندشدن انگاره سوژه

 1تحلیل است. ین شکلی و ماهوي از این زاویه نیز قابلهنگام تصویب قوان

 گیري نتیجه
هـاي  در زندگی انسان مدرن شناخت ماهیت مجازات مبدل به معمـایی پیچیـده شـده اسـت. تالش

هـا  تمـامی ایـن تالش ،وجود انگیز صورت گرفته؛ بااین بسیاري براي رمزگشایی از این معماي شگفت
گیري معمـاي مجـازات  انـد. شـکل تر شدن این معما دامن زده دهازپیش به پیچی درنهایت خود بیش

بر رویکردهـاي انتزاعـی و  کنند با تکیه هاي فلسفی است که تالش می بیش از هر چیز معلول نگرش
شـناختی بـه  اي جامعه بینانه توصیفی از ماهیت مجازات ارائه دهند. در مقابل، مطالعـهچندان واقع نه

نظر از اهـداف فلسـفی از پـیش  مجازات در فرایند تعامـل اجتمـاعی، صـرف رساند که نهاد اثبات می
شده، کارکردهایی عموماً پنهان دارد. تولید و تداوم قدرت در شمار کارکردهاي پنهـانی اسـت  تعیین

هاي کیفري بیش از آنکه پاسخی اخالقی در برابر بزهکـاري  که نظام کیفردهی بر عهده دارد. واکنش
آن خواهند گردید.   کننده براي اصالح بزهکاران باشند؛ موجب احیاي قدرت تحمیلبوده و یا تالشی 

کند. در ایران نیز نهاد مجازات همواره  کند؛ بلکه قدرت را دوباره فعال می مجازات عدالت را احیا نمی
ابزاري براي تحقق اهداف ذهنی و اخالقی موردتوجه قرارگرفته اسـت. تحـوالت مجـازات از   منزله به

                                                           
  ) 143 -121، 1395نیازپور،  (رك بیشتر در این خصوص   براي مطالعه .1
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هایی حقوقی پنداشته شده است؛  دگرگونی  مثابه سوي اندیشمندان حقوق کیفري در ایران همواره به
 حقوقی بوده و درنتیجـه، شـناخت تحـوالت آن نیازمنـد نگرشـی که کیفر اساساً نهادي پیرا درحالی

و دهد که این نهـاد پیوسـته ارتبـاطی پیچیـده  است. تبارشناسی اشکال مجازات در ایران نشان می
گرفتـه در شـکل و هـاي صـورت ناگسستنی با قدرت برقرار کرده است. به همـین واسـطه، دگرگونی

توجـه آنکـه،  قابل  هـاي کیفـري شـده اسـت. مسـئله ماهیت قدرت، موجب تحول در شـکل واکنش
هاي قدرت در ایران، خود ریشه در تالش ناخودآگاه وجدان جمعی براي  گیري و تحول گفتمان شکل

بنابراین، هر شکلی از قدرت، ؛ تماعی و برقراري ارتباط با جهان پیرامون داشته استکسب هویت اج
 با شکلی از انسجام اجتماعی ارتباط دارد.

سوي کمال مطلوب تلقی کرد.  حرکتی تکاملی به  منزله البته، نباید تحوالت نظام کیفردهی را به 
فري هـیچ خـط سـیري مشـخص و گرفته در حقوق کیهاي صورت برخالف تصور مرسوم، دگرگونی

واسطه تغییر در  ها تنها به کنند. بلکه، نظام مجازات سوي کمال مطلوب طی نمی بینی را به قابل پیش
شود. تصور متعارف این اسـت کـه دگرگـونی در  هاي بنیادین می ماهیت قدرت دستخوش دگرگونی

شناخت مجـازات صـورت   زمینه هاي کیفري، در پاسخ به تحوالت فلسفی در شکل و ماهیت واکنش
هاي عملـی ایفـاي  ترازویـی بـراي داوري رویـه  مثابه هاي فلسفی تنها به وجود، اندیشه گیرد. بااین می

هـا را در  ي خـود، مـوجی از دگرگونی هاي پیوسـته تغییر شکل کنند. این قدرت است که با نقش می
این مسئله در خصوص تحوالت کند.  هاي کیفري ایجاد می الگوهاي کنترل اجتماعی ازجمله واکنش

مجازات در ایران نیز صادق است. تبارشناسی تاریخی اشکال مجازات در ایران این ادعا را بـه اثبـات 
ها به دنبال جابجایی در گفتمان قدرت پس از انقالب اسالمی، نخسـت  رساند. اینکه نظام مجازات می

هه بعد افسون زدایی و تقـدس زدایـی از ي الهی به خود گرفته؛ سپس حدود چند د اي از اراده جلوه
ي بنیادین اسـت. اینکـه یـک  گرفته از همین مسئله گردد؛ نشئت هاي کیفري آغاز می برخی واکنش

ضروریات دین قرار داشته و اندکی بعد، از زرادخانـه کیفـري حـذف   مجازات درزمانی خاص در زمره
که مروج این شـکل از مجـازات  مان قدرتیشود؛ ریشه در این واقعیت پنهان و پیچیده دارد: گفت می

توان از میـان انبـوهی از تغییـرات کیفـري،  دشواري می دگرگونی قرارگرفته است. به  در مرحله بوده
سوي کمال مطلوب شناسایی کرد. از آن گذشـته، همـواره تردیـدهاي قابـل  خط سیري مشخص به

 حقیقتـی پایـدار و غیرقابـل خدشـه درتوان به  توجهی در این خصوص وجود دارد که آیا اساساً می
 در قلمروي حقوق کیفري دست یافت؟ »کمال مطلوب«شناخت   زمینه
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