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 چکیده
 ستدارانام دوتاریخ بیهقی یکی از مهمترین متون نثر فارسی، در طول هزارۀ گذشته مورد احتر

و به رد ده دااین كتاب چند برابر آنچه اكنون در دست داریم، بخشهای گمش ادب پارسی بوده است.

رای که دارغم آنکه با محوریت دوره مسعود غزنوی فراهم شده، كتابی صرفاً تاریخی نیست؛ بل

ست های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و به ویژه مطالبی است كه میتوان از آنها به سیااندیشه

 وراه با اقدامها نۀ كنترل بزهکاران، از طریق سركوبی محض و یا همدر زمی- حکمرانان غزنوی

رو نگارندگان به دنبال آن ا پی برد. از اینر -تدبیرهای خاص پیشگیرانه از بزهکاری بوده است

 م یک ازا كداهستند كه آیا در تاریخ بیهقی میتوان مدلی از سیاست جنایی را یافت و این مدل ب

ا قتدارگرام اای سیاسی نظهها و ویژگیبیشتری دارد؟ ردیابی برخی از جلوه مدلهای امروزی نزدیکی

یاست ود، از دل این موضوع به مفهوم نوین سیاست جنایی )خصوصاً سشدر این اثر موجب می

 جنایی اقتدارگرا( رسیده و آن را مورد بررسی قرار داد.

 جنایی اقتدارگرا ی، نظام و سیاستجنایتاریخ بیهقی، ابوالفضل بیهقی، سیاست های كلیدی: واژه
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Intellectual Review of Bayhaqi History Case Study: Content 

Adaptation to Authoritarian Criminal Policy 

 

Hadi Rostami1, Hassanali Moazenzadegan2, Ali Molabeigi3 
 

Abstract: 
Beyhaqi History One of the most important Persian prose texts during 

the last millennium has been revered by lovers of Persian literature. This 

book has a multiplier of what we have now, missing sections, and despite 

being centered on Massoud Ghaznavi, it is not merely a historical book, 

but has political, social, cultural and, in particular, political ideas 

Ghaznavi's rulers - in the area of controlling criminals, have been 

through mere suppression or with specific measures and measures to 

prevent crime. Therefore, the authors seek to find a model of criminal 

policy in the history of Bayhaqi in view of the above, and which model is 

closest to today's model. Tracing some of the political manifestations and 

features of the authoritarian system in this work leads to the study of a 

new concept of criminal policy (especially authoritarian criminal policy) 

from this topic. 
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 مقدمه

رار گرفته، قای كه در بسیاری از مراكز دانشگاهی مورد توجه رشتهمیانپژوهشهای 

تا  وشندهای گوناگون میکرویکردی است كه در آن پژوهشگران با ایجاد تعامل بین رشته

امون پیر برای دستیابی به حل مسائل، به الگوی مناسبی دست یابند. در این میان، بحث

 زترینمیتواند به عنوان یکی از چالش برانگیكنش متقابل ادبیات با سیاست جنایی؛ 

لی به شک ونهای در علوم جنایی محسوب گردد. تاریخ بیهقی برای نمرشتهموضوعات میان

ی های بعد تحت عنوان سیاست جنایی مطرح شده، همپوشانناخواسته با مباحثی كه سده

 داشته و از دید این علم قابل بررسی است.
روستای حارث آباد بیهق، والدت یافت و بعد از كسب  ه.ق در 385بیهقی در سال 

فضیلتها در نیشابور، به دیوان رسایل محمودی راه جست و در خدمت بونصر مشکان به كار 

پرداخت و چندی صاحب دیوان انشا شد، اما به تهمت حاسدان زندانی گردید و بعد از 

(. از 517بیات ایران، صفا: ص آزادی تا آخر عمر در منزل به سر برد تا در گذشت)تاریخ اد

ار خدمت این نویسنده در دربار است ولی با این حال رو میتوان گفت؛ تاریخ بیهقی یادگاین

این كتاب صرفاً كتابی با بُعد سیاسی نیست، زیرا بسیاری از مطالبی را كه به نوعی با 

ۀ بندكردن، شیو»موضوعهای كیفری مربوط بوده را در این كتاب میتوان یافت؛ همانند 

تاریخ بیهقی، خطیب «)، دار بركنار مصلی زدن1نحوۀ جابجایی زندانی، مظالم كردن امیر

های مختلف علوم كیفری در این (. بنابراین امکان پژوهش از جنبه25 - 24رهبر: صص 

باره صورت نگرفته است. كتاب را میتوان دید؛ ولی متأسفانه پژوهش قابل ذكری در این

غفلت آن باشد كه جامعۀ حقوقی ما اعتقاد دارد كه رابطۀ منطقی میان  شاید دلیل این

اگرچه این مسأله كه حقوق و »حقوق و ادبیات در جریان نیست. در پاسخ باید گفت؛ 

ادبیات چه تأثیری بر یکدیگر دارند موضوعی بحث برانگیز بوده؛ اما آنچه مسلم است، حقوق 

گر همگرایی دارند، بسیاری از متون ادبی جنبۀ دیهای متعددی با یکو ادبیات در حوزه

 Influence on the Law«)حقوقی داشته و مسایل حقوقی را مورد بررسی قرار میدهند

and Legal Actars; Thompson,: p 1.)  از سوی دیگر اگرچه با برگزاری هزارۀ

یهقی فزونی جهانی بیهقی و نیز انتشار تصحیح دقیق دكتر فیاض؛ انتشار مقاله در حوزه ب

گرفت، با این حال پژوهشهای صورت گرفته عمدتاً دربارۀ مطالب و مکانهای تاریخی، 

نامه بیهقی محدود شده شناسی و زندگیشناسی، شخصیتبررسی ساختار داستان، سبک

. مطالعه و مرور آنچه دربارۀ (128ه: ص زادمدرس، های ادبیتاریخ بیهقی و پژوهش)است 

                                                      
)اصطالحات دیوانی در عهد شدو ظلمهایی كه به مردم می در اصطالح دیوانی یعنی رسیدگی به شکایتها -1

 (.203غزنوی و سلجوقی، انوری: ص 
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شده، نشان میدهد كه پژوهشی در زمینۀ كیفری فراهم نشده و یا اگر هم بیهقی نگاشته 

ه مبارزه با کاندک بوده است. ما در این نوشتار بر آنیم؛ با توجه به اینشده؛ بسامد آن 

ای به قدمت جوامع بشری داشته و بدینسان هر جامعۀ بشری، چه آگاهانه بزهکاران پیشینه

ت و برنامۀ خاص خود در زمینۀ كنترل بزهکاران از و چه به صورت فطری، دارای سیاس

طریق سركوبی محض و یا همراه با اقدام و تدبیرهای خاص پیشگیرانه از بزهکاری بودهاند، 

(؛ تا آنگاه در 1) هایی از نظام اقتدارگرا را در تاریخ بیهقی ردیابی نمودهرو ابتدا بارقهاز این

( را مورد 2نایی كه بر این كتاب حاكم بوده )بخش دوم، نمودهایی از این مدل سیاست ج

 كندوكاو قرار دهیم.

 

 . اقتدارگرایی در اندیشه و زمانۀ بیهقی1

ین نابرابرابطۀ تنگاتنگی میان ساختار سیاسی و سیاست جنایی كشورها برقرار است، 

شد، یهقی هم باهای مرتبط با دولتهای اقتدارگرا كه میتواند در تاریخ بابتدا برخی شاخصه

اد آن ایج بنایممورد بررسی قرار میگیرد. اگرچه این مفهوم امروزی بوده و نظامهایی كه بر 

ذشتۀ حال میتوان مصداقهای حکومتی آن را در گشده متعلق به جهان معاصر است، با این

 است كه ف اینمطالعۀ خطی تاریخ ایران معر»ر این باورند: ایران یافت. همانطوركه برخی ب

یگر داند و از یک نظام اقتدارگرا به نظامی ای خارج از اقتدارگرایی نداشتهایرانیان تجربه

 (.14، سریع القلم: ص اقتدارگرای ایرانی در عهد قاجار)«سوق یافتند

 

 ایدئولوژی تامگرا . 1-1

را است، به این معنا كه گمت، داشتن ایدئولوژی تاماین نوع حکو ژگیهاییکی از وی

صریحاً در صدد گسترش كامل سلطه میباشد. حاكمیت در شخص رئیسی كه مردم واله او 

سیاست جنایی هستند، مجسم شده و مبدل به ارزشی میگردد، در خدمت این ارادۀ مطلق)

میتواند شامل (. این ایدئولوژی 44، حسینی: ص در اسالم و جمهوری اسالمی ایران

زدایی و های ویرانگر: نسلاندیشهباشد) 1گرایانه و مذهبیهای اقتصادی، سیاسی، ملیانگیزه

. در كانون چنین جنبشی رهبر قرار دارد كه همچون (360، الوارز: ص نقش ایدئولوژی

ای از اطرافیان مورد اعتمادش از موتور محرک جنبش عمل میکند و به وسیلۀ حلقه

                                                      
و  نبودهدولت و حقوق  از اصل دین جدای»نگاه،  در اینمبنای پژوهش ما خواهد بود.  مذهبی ایدئولوژی -1

بلکه ساالر، دین نه تنها فوق حقوق است، سان؛ در حکومت دینبدینگردد. قدرت از پیشوای مذهبی ناشی می

های بزرگ ظامن)اختیارات است در این شرایط خلیفه نمایندۀ مقام عالی و صاحب كلیۀکند. حقوق را ایجاد می

 .(120 - 119مارتی: صص  -سیاست جنایی، دل ماس 
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نخبه جدا نگه داشته میشود و به محض بنا شدن جنبش و استقرار اصل ارادۀ های الیه

رهبر، قانون حزب حاكم میگردد. با تحقق اصل یاد شده، رهبر جانشین ناپذیر میشود، زیرا 

زین پس،  را از دست میدهد. یشكل ساختار پیچیدۀ جنبش، بدون فرامین او علت وجود

و با وجود افزایش بیزاری، مقام رهبری در برابر چینیهای نزدیکان رهبر علیرغم توطئه

میماند؛ از این جهت كه این مردان صادقانه انقالبهای نامنظم همچنان محفوظ باقی 

 - 155، آرنت: صص توتالیتاریسممعتقدند كه بدون رهبر واحد، همه چیز از دست میرود)

157.) 
را آنها غالمزاده و بیگانه بیهقی هم در صدد مشروعیت بخشی به حکومت غزنوی بوده، زی

افتاده است ازین امّت بدان امّت و ازین ملک را انتقال می»محسوب میشدند. او میگوید: 

فرق میان »آورد: ( و در جای دیگر می151تاریخ بیهقی: ص ) «...گروه به آن گروه 

ر و نیکو پادشاهانِ مؤیّدِ موفق و میانِ خارجیِ متغلّب آن است كه پادشاهان را چون دادگ

( و 153همان: ص )«كردار و... باشند، طاعت باید داشت و گماشته بحق باید دانست...

بالفاصله پادشاهان غزنوی را از نوع اول معرفی میکند. بیهقی ریشۀ قدرت سیاسی را 

همانند پیامبری در غیب میداند و در مقایسۀ میان پادشاهان و پیامبران این را به ذهن 

بدانکه »اند: یکند كه هر دوی آنها از جانب خداوند فرستاده شدهخواننده تداعی م

تعالی، قوّتی به پیغمبران داده و قوّهِ دیگر بپادشاهان، و برخلقِ روی زمین واجب خدای

دیگر با رویکرد قضاگرایی كه در همان(. از سوی )«كرده كه بدان دو قوّه بباید گروید...

لقین این موضوع بوده كه اطاعت از پادشاه قضای سراسر كتاب او حاكم است، در صدد ت

 الهی است.

 زوال عرصه خصوصی با نظارت گسترده  .1-2

چنین نظامی همه را یکرنگ پنداشته و سودای از نو ساختن انسان را در سر دارد. بر 

همین مبنا ارجی برای عرصۀ خصوصی افراد قایل نبوده و دولت را مُحق میداند كه به 

گونه دولتها با دشمنان های زندگی، حتی خلوت ذهن آدمی نظارت كند. اینلحظهتمامی 

چندگفتار عملی خود نمیستیزند، بلکه دشمنان بالقوه خود را نیز جسته و كیفر میدهند)

ای را سابقه(. بر همین مبنا سیستم نظارتی بی8 - 7، یوفسگی: صص درباره توتالیتاریسم

راز مخالفتها بسیار دشوار شده و در بسیاری از موارد شخص نمایند كه دیگر ابایجاد می

شناسی سیاسی، احساس میکند كه مجبور است به رژیم تعهد وفاداری بدهد)مبانی جامعه

تعیین كیفیت »از جمله  -( و مداخلۀ حکومت در تمام امور اجتماعی81دورماگن: ص 

درآمدی )«تواند صورت پذیردیم -ازدواج، طالق، مسافرت شهروندان، نظام آموزشی و غیره 

وو: شمالی )با تاكید بر نقش پلیس(، یونبر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و مجازات در كره

 (.193ص 
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 ه بتوانند با خیال آسوده به هدف جهانگشایی خود نایل گردند، عالوهکغزنویان برای این

سعی در شناسایی ای به وسیلۀ جاسوسی گسترده و نقض حریم خصوصی، بر بسیج توده

امیر مثال داد تا جملۀ مملکت را چهار مرد »آمدند. بیهقی مینویسد: مخالفان خود بر می

شماری های بی(. در تاریخ بیهقی صفحه196تاریخ بیهقی: ص )«را...1اختیار كردند مشرفی

طغرل حاجب امیر یوسف، مشرف بر »تاییدكنندۀ استواری مملکت براساس جاسوسی است: 

اند، تا به ( یا سلطان محمود بر پسر و پسر بر پدر مشرفانی داشته399همان: ص «)بوداو 

( این موارد نشان میدهد كه 173همان: ص «)اَنفاسش را بشمارد و اِنها كنند»قول بیهقی 

غزنویان نمیتوانستند بدون وجود جاسوسان حکمرانی كنند و سعی در كنترل مخالفان 

 كس ایمن نبود. داشته و در این راه هیچ

 فریبی و مقابله با توطئه جهانیتبلیغات برای عوام .1-3

های سیاسی برای حمایت از نظام در های مردم به عنوان ابزاردر چنین نظامی توده

: ص زرژ، الدرآمدی بر سیاست جناییبرابر دشمنان ملت و نژاد به كمک طلبیده میشوند)

 35ای كه ، به گونهها داشتهطوالیی در بسیج توده(. واقعیت آن است، اقتدارگرایی ید 44

اند )كمونیسم و نازیسم هزار داوطلب خارجی در بریگاردهای كمونیستی بوده

( كه این موضوع از گذر 62های در باب توتالیتاریسم در سده بیستم، دوبنوا: ص نگریژرف

 ی بر سیاستدرآمدیافت)تحقق می های گروهی مستقلحذف حزبهای سیاسی و رسانه

لطۀ پای شرقی برای سهای فتح شدۀ اروها در منطقه، همان(. به همین شیوه نازیجنایی

ظامی ننین چبیشتر بر مردم، از تبلیغات ضد یهودی استفاده میکردند. از ویژگیهای دیگر 

 ر سردو هدف فرمانروایی جهان را  نداین است كه مبتنی بر یک توطئۀ جهانی ساختگی

ز این ایکی  جهان را به دو اردوگاه متخاصم تقسیم كرده و جنبش»دارند، كه بر این اساس 

 145صص  مان:توتالیتاریسم؛ ه)«دو اردوگاه به شمار میرود كه باید با سراسر جهان بجنگد

- 146.) 

گ نمودن جهان با تراشی و یکرنهدف حکومت غزنوی همانند اقتدارگرایی، دشمن

كشورگشایی است. محمود غزنوی هنگامی كه به اهداف خود در شرق میرسد، خطاب به 

باید ممالک عراق را كه در دست مشتی ظالم دیلمی است، خالصی »بزرگان چنین میگوید: 

دهد،... و در آخر قرامطه و بددینان مصر، شام و مغرب را نابود سازد و آن طرف را نیز 

حمله به روم در تخیالت سلطان محمود غزنوی، فروزانی: ص )«بگیردهمچون مشرق 

                                                      
توان وزارت بازرسی نامید. در دوره غزنویان صاحب دیوان اشراف در به اصطالح امروزی میدیوان اِشراف را  -1

)اصطالحات دیوانی در عهد غزنوی و جاسوسی هم استشد. البته اشراف به معنای اركان دولت محسوب می

 (.153 - 152ن: ص سلجوقی، هما
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(. هدف اساسی حکومت در تاریخ بیهقی جهانگشایی برای یکرنگ نمودن جامعه است. 119

كه خلیفه بغدادی از حسنک ناخوشنود شده و او را قرمطی نامید، سلطان محمود در زمانی

بشت كه من از بهر قدر عباسیان بدین خلیفه خرف شده بباید ن»جواب وی میگوید: 

(. یا در نامۀ 230تاریخ بیهقی: ص )«ام در همۀ جهان و قرمطی میجویم...انگشت در كرده

مسعود غزنوی به قدرخان )حاكم آل افراسیاب( به هدف پدر برای عزیمت به بغداد جهت 

 (.65سركوبی مخالفان اشاره دارد)همان: ص 

هبی به دنبال تبلیغ، توجیه و جذب تودۀ مردم بر رو شاعران با ایدئولوژی مذاز این

آمدند. برای مثال عنصری میگوید: همانطور كه بُت معروف جکرسوم را برای مشاهدۀ می

)دیوان 1بار صلیب مقدس مسیحیان را باید از روم با خود آورداند، اینمردم به غزنین آورده

بر اساس توجیه مذهبی و برای  (. یا اقدامهای صورت گرفته در هند صرفا71ًعنصری: ص 

فریبی بوده است. این موضوع را در این گفتۀ مسعود به خواجۀ بزرگ؛ احمد عوام

نذر كردم كه اگر ایزد، عز ذكره، شفا ارزانی دارد بر جانب » عبدالصمد، میتوان دید:

 (.753تاریخ بیهقی: ص )«هندوستان روم تا قلعت هانسی را گشاده آید

 

 سیاست جنایی اقتدارگرا در تاریخ بیهقیهایِ . بارقه2

سیاست به طور مختصر و ساده عبارت است از درک، تدبر و ادارۀ مسائل و امور 

(. واژۀ جنایی نیز با توجه به ریشۀ یونانی 52، همان: ص  جناییدرآمدی بر سیاستجامعه)

یی اگر به معنای جدا كردن و تفکیک كردن است. بنابراین در اصطالح سیاست جنا»آن 

پدیدۀ جنایی رفتار و كردار مبنی بر جدا شدن از هنجارها را مشخص میکند، میتوان گفت 

ای را بیان میکند كه هیأت اجتماعی با استفاده از آن كه سیاست جنایی هم شیوه

جنایی و تطور سیاست)«گیر از هنجارها سازمان میدهدپاسخهای خود را با این رفتار فاصله

(. یک سیاست جنایی با توجه به مکاتب 150زاده اردبیلی و دیگران: ص ، عظیممفهومی آن

فکری مختلف تنظیم میشود و اصوالً مدل سیاست جنایی به دو دسته كلی دولتی و 

درآمدی بر سیاست ای تقسیم و یکی از مدلهای دولتی، مدل اقتدارگرایی است)جامعه

هایی از ایدئولوژی به اینکه بارقه(. در این قسمت از سویی باتوجه 20، همان: ص جنایی

نقض هنجارهای »اقتدارگرایی را در تاریخ بیهقی دیدیم و از سوی دیگر با نگاه به اینکه 

از همگسیختگی نظم جامعه، در طول دوران گذشته وجود داشته  اجتماعی جامعۀ بشری و

به تاریخ  و پدیدۀ مجرمانه كه بر مبنای نقض هنجارهای اجتماعی شکل میگیرد، قدمتی

                                                      
 ز تانسیر بت آوردی به اشتر/ ز روم اكنون صلیب آور به استر -1
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(؛ از 28، قناد و دیگران: ص جنایی ایرانپاسخ دولتی به انحراف در سیاست)«بشریت دارد

های كیفری ماهوی و شکلی نظام اقتدارگرایی را در تاریخ های از ویژگیرو، میتوان بارقهاین

 بیهقی یافت.

 انگاری . بزه2-1

عریف اعمالی كه باید مجرمانه قانونگذاران كیفری، امروز نیز همانند گذشته در مورد ت

های سیاسی، رأی نیستند. تعریف جرم مقید به فرهنگ و نیز گزینهتلقی شوند هم

رو با توجه به داشتن ( از این34ایدئولوژیک جامعه مورد نظر است)جرمشناسی، پیکا؛ ص 

نی انگاری اصول یکساویژگیهای سیاسی مشترک در نظامهای اقتدارگرا میتوان در عرصۀ بزه

 را یافته و بر مبنای آن تاریخ بیهقی را مورد تحلیل قرار داد.

 . ماهیت بزه و توسل به قیاس 2-1-1

انگاری فرایندی است كه قانونگذار یا هر نهاد مقتدر، با در نظر گرفتن هنجارهای جرم

اساسی اجتماع با توسل به كیفر، برخی از رفتارهای مخل نظم اجتماعی را ممنوع 

(. دولتها اصوالً در 190بیگی: ص ابرندآبادی و هاشم، نجفیشنامۀ جرمشناسیدانكند)می

این راه بر مبنای اصل اباحه و اصل حداقل مداخله حقوق كیفری دستشان به تمامی باز 

(؛ اما در سیاست جنایی 965ابرندآبادی: ص ، نجفیمباحثی در علوم جناییباشد)نمی

ترین قلمرو زندگی افراد را آماج انگاری خصوصیاقتدارگرا وضع برعکس است؛ زیرا، جرم

مداخله حکومتی قرار میدهد، چنانچه در برخی از چنین نظامهایی تلفن به خارج از كشور 

، «شناسی جرمكلیات و مبانی پاسخ»كیفرشناسی و اخذ تلفن از خارج نیز ممنوع است)

تحمیل شیوۀ واحد (. این مدل بدون تفکیک جرم از انحراف و با هدف 182غالمی، ص 

طرز تفکر به انسانها، كلیۀ رفتارهای ناقض هنجارهای مطلوب دولت اقتدارگرا را جرم و 

های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، سركوب میکند)درآمدی به جنبه

چنانی به اصل قانونی بودن جرم ندارد و برای  ( و احترام آن255ابرندآبادی: ص نجفی

بینیها و مواد قانون ون متوسل به قیاس میگردد. قیاس در چارچوب پیشتضعیف بهتر قان

اعمال نمیشود و به نوعی خارج از قانون بوده و قاضی برای رسیدگی به دنبال اخالق 

، همان: ص نظامهای بزرگ سیاست جناییسیاسی، مذهبی یا اجتماعی در كشور است)

267.) 
انگاری در زمان هایی از این مدل جرمقهبا نگاه به تاریخ بیهقی میتوان گفت كه بار

با  و چنانی میان جرم و انحراف دیده نمیشدغزنویان نیز بوده است. در آن زمان تفکیک آن

توجه به نبود نهاد قانونگذاری در زمان گذشته، جرم مفهومی اخالقی، اجتماعی و مذهبی 

را نیز حاكم و موجب طوركه اشاره شد در نظامهای اقتدارگداشت. چنین رویکردی همان

آمیختگی میان جرم و انحراف شده است. نگاه مذهبی بیهقی در تعریف جرم را در قضیۀ هم



 159/ بازنگری در سطح فکری تاریخ بیهقی

سوری شاهدیم. او از سوری به این سبب منحرف یاد میکند كه در خراسان ظلم كرده و 

 نان همسایگان»فایده دانسته و میگوید: اگرچه به كارهای نیک نیز دست زده، اما این را بی

معتزلی، ...»(. یا 407تاریخ بیهقی: ص )«دزدیدن و به همسایگان دادن در شرع نیست...

(. عالوه بر این موضوع در 153همان: ص )«زندیقی و دهری باشد و جای او دوزخ بود،...

سراسر كتابش شاهد اشاره به مفاهیم اخالقی چون عدل، شفقت، رحم و... بوده كه مردم و 

( و 56ندوشن: ص بینی بیهقی؛ اسالمیت از آن فرا میخواند)جهاندولتمردان را به تبعی

نماید. او برای شناخت مردم از آنچه افرادی را كه از این اصول پیروی نمیکنند؛ سرزنش می

هر بنده كه خدای، عزوجل، او را خردی روشن عطا داد »خوب و بد است، سفارش میکند: 

ال عرضه كند و با آن خرد دانش یار شود و و با آن خرد كه دوست به حقیقت اوست، احو

اخبار گذشتگان را بخواند و بگردد و كار زمانۀ خویش نیز نگاه كند، بتواند دانست كه 

نیکوكاری چیست و بدكاری چیست و سرانجام هر دو خوب است یا نه و مردمان چه گویند 

را برای شناختن  (. این گفتۀ بیهقی كه مردم158 - 157تاریخ بیهقی: ص )«و چه پسندند

دهندۀ مفهوم اجتماعی داشتن بزه و انحراف به سبک زندگی اجتماعی سوق میدهد؛ نشان

بزه است. شیوۀ پیشنهادی بیهقی به نوعی راه مقایسه نمودن )قیاس( رفتار فعلی با آنچه در 

شود. در قضیۀ بوسعید سهل، صاحب دیوان گذشته جرم یا انحراف نامیده شده است، می

شود، معلوم شده كه كه دستور بازرسی در كار او صادر می -معادل وزارت دارایی-غزنی 

جا آورده نشده است. همه آن را  با حادثۀ دیگر كه در مبلغی بر وی حاصل بوده و هیچ

چه دیده بودند كه امیر محمود با »زمان امیر محمود رخ داده بود، مقایسه میکنند: 

و با سعید خاص كه او ضیاع غزنین داشت و عامل گردیز  دار كه او عامل هرات بودهمعدّل

و پای  كه بر ایشان حاصلها فرود آمد، چه سیاستها راندن فرمود از تازیانه زدن، دست

(. نبود نهاد مجزا برای قانونگذاری در آن 181 - 180همان: ص )«هابریدن و شکنجه

خیص سره از ناسره و حکم دوران، موجب تشویق توسل به قیاس توسط حکمرانان برای تش

 شد.دادن بر اساس آن می

 . عدم تفکیک بزه و انحراف2-1-2

رو دارد. از این در مدل اقتدارگرا بزه و انحراف از هم تفکیک نشده و یک مفهوم گسترده

كه كدام رفتار آنها صحیح و كدام غیرصحیح و منحرفانه بوده، همواره در تشخیص این

عدم چنین تفکیکی میتواند جامعۀ مدنی را با نقض حریم خصوصی و دارای ابهام هستند و 

، همان: ص جنایی ایرانپاسخ دولتی به انحراف در سیاستهای شخصی همراه سازد)آزادی

حال به صورت كلی با توجه به نحوۀ برخورد قوانین مبهم میتوان چنین گفت (. با این61

طوركه در و عادی تقسیم میشود. همانكه جرایم در این نوع نظام به دو دستۀ سیاسی 

جرایم سیاسی معموالً به عنوان جرایم شدید مورد  «كره شمالی»نمونۀ فعلی این مدل 
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توجه قرار میگیرند، این دسته از جرایم شامل جرایم علیه اصول سوسیالیست، حکومت 

نیز  سوسیالیستی یا علیه حزب كمونیست میباشد. جرایم عادی نیز شامل جرایم شدید و

جرایم خُرد و كوچک مانند قتل عمد، زنا و... است)درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم 

 (.200شمالی...، همان: ص و مجازات در كره
در تاریخ بیهقی هم چهار نوع جرم وجود دارد: جرایم عادی، مذهبی، امنیتی و ارتکابی 

 توسط كاركنان دولتی.

ه مستقل از هر جامعه در هر زمانی نکوهش شده و الف. جرایم طبیعی جرایمی هستند ك

هایی از آن را در تاریخ (. نمونه31: ص 1عمومی، اردبیلی، ج تعدادشان محدود است)جزای

تاریخ بیهقی: ص )«كارد بزد، آن غالم كشته شد...»بیهقی میبینیم. برای مثال، جرم قتل 

همان: ص )«دراز كرده بود...یی دست بگوسپندی موالزاده»(. یا در باب جرم دزدی 359

673.) 

ب. جرایم مذهبی: یکی از ویژگیهای اساسی دوران غزنوی توجه به دین و دخالت در 

سیاست مذهبی در )«حنفی»ای كه هركسی كه به دین رسمی عقاید مردم بوده، به گونه

(، پایبندی نداشته را به اتهامهای واهی 146دورۀ نخست حکومت غزنوی، یوسفی: ص 

 .نمودندمذهبی محاكمه می

زنادقه و قرامطه »بیهقی در جاهای مختلف به این موضوع اشاره نموده است. برای مثال:  

تاریخ بیهقی: ص )«الدوله در این باب نگاه باید داشترا برباید انداخت و سنت پدر یمین

كه بوسهل گفت: حجت بزرگتر »(. یا حسنک را بخاطر همین اتهام مجازات كردند: 507

( و در باب گستردگی چنین جرایمی میتوان به این 228همان: ص )«مرد قرمطی است...

ام در همۀ جهان و من از بهر قدر عباسیان انگشت در كرده...»گفته محمود توجه نمود: 

 (.230همان: ص )«جویم...قرمطی می

و بوده یا پ. جرایم امنیتی: این جرایم یا مربوط به شخص شاه و اطرافیان نزدیک به ا

مربوط به امنیت كشور است. برای مثال بیعت نمودن با فرد دیگری كه مدعی پادشاهی 

این پسر تاش را از خاصگان خود كرد...و عاقبت كارش آن بود كه در روزگار امارت »: است

شاه...، كه بقلعت بازداشته بودند، موافقتی كرده و عبدالرشید همّت نهادند كه با امیر مردان

ای (. یا حتی نصیحت قرار دادن پادشاه نیز به گونه511همان: ص )«ی بستده است...بیعت

یی گفته و سلطان فرمود تا او را بهندوستان فرستادند، كه گفتند كه او قصیده»جرم بوده: 

را در آن نصیحتها كرده: مخالفان تو موران بُدند و مار شدند/ برار زود ز موران مارگشته 

همان: ص )«ان زین بیش و روزگار مبر/ كه اژدها شود، ار روزگار یابد ماردمار/ مده زمانش

(. این موضوع حتی در مورد غالمان پادشاه نیز حاكم بود. زمانی كه امیر یوسف به 925

چشمت از دیرباز برین طغرل »غالم برادرش با نگاهی دیگر نگاه نمود، برادر به او گفت: 
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)همان: ص  «نبودی، ترا مالشی سخت تمام برسیدی بمانده است و اگر حرمت روان پدرم

دیگر روز برابر شد »(. در باب جرایم علیه امنیت، حتی بیهقی اشاره به جرم بغی دارد: 403

 (.1110همان: ص )«با آن باغیان خداوندكشندگان، لشکری دید سخت بزرگ...

ی مثال، ت. جرایم اداری: جرایمی كه توسط اشخاص دولتی رخ دهد را گویند. برا

را  كثیر آناستفاده از مالی كه فرد در دست دارد: صاحب دیوان خراسان كه بوالقاسمسوء

( یا میتوان 498دارا بود توسط خواجه احمدحسن مورد بازپرسی قرار گرفت)همان: ص 

رشوه گرفتن صاحب برید خوارزم از هرون برای عدم اطالع دادن به مسعود در باب اقدام 

 (.1113یادآور شد)همان: ص علیه حکومت را 

 گذاری . پاسخ2-2

های گذاری، شیوهمدلهای سیاست جنایی بر مبنای دیدگاه فکری خود در مقام پاسخ

گوناگونی را اتخاذ میکنند. حکومت غزنویان در برابر بزهکاران برخوردی سخت داشته كه با 

مجازاتهای آنان یکسان گذاری نظامهای اقتدارگرا و همچنین انواع برخی از اصول پاسخ

 تر آن پرداخته میشود.رو به تحلیل تفضیلیاست. از این

 گرایانه.  ایدئولوژی سركوب2-2-1

در این مدل از سیاست جنایی پاسخ دولتی در مقابل جرم قرار میگیرد و هرگونه 

تخطی از مقررات كیفری با ابزارهای مختلف به عنوان مجازاتها سركوب میشوند. نهادهای 

و به جرم پاسخ میدهد.  کومتی نظام عدالت كیفری، خود ابتکار عمل را به دست میگیردح

ابزارهای مورد استفاده در مدل سیاست جنایی اقتدارگرا از نوع مجازاتهای سركوبگر و بدون 

 (.60؛ همان: ص پاسخ دولتی به انحراف در سیاست جنایی ایرانهیچ انعطافی است)
انه از یک طرف، نظارت بر بزهکار یا منحرف و كنترل آنان گرایدر ایدئولوژی سركوب

العاده تشدید میشود و از طرف دیگر اقدامهای بازپروری مجرم و اقدامهای پیشگیرانه را فوق

هیچ »(. ایدئولوژی مذكور از شعار 15، طاهری: ص سیاست كیفری سختگیرانهمیکند)نفی 

كردن برخی از حقوق بشر متهمان و مجرمان  فدانماید و با استفاده می «چیز كارساز نیست

گرایی در حقوق كیفری ایران و آثار امنیتدر راستای حاكمیت امنیت قدم بر میدارد)

(. در این نگاه، مجرم خطری برای سایر افراد و جامعه 60اردستانی: ص ، برنجانیآمریکا

رو مجازاتهای سخت، نامتناسب و بدون اغماض به منظور سلب توان محسوب میشود، از این

توان گفت، هدف دیگر از مجازات بزهکاری صورت میگیرد. عالوه بر سلب توان بزهکاری می

پاسخ دولتی به انحراف در سیاست سركوب بزهکار است ) سزادهی و»در این نوع نظام 

 (.60؛ همان: ص جنایی ایران

آید، كه از فحوای كتابهای مربوط به این دوره بر میطوری در ایران بعد از اسالم، به 

عمل دادرسی و مجازاتها به وسیلۀ نمایندگان دین و دولت )پاسخ دولتی( صورت 
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( و از اهداف مجازات در آن 120در ایران، راوندی: ص میگرفت)سیر قانون و دادگستری 

. این موضوع در زمان بویژه از مجازتهایی چون اعدام و زندان، سلب توان بزهکاری میباشد

روز چهارشنبه این علی را با صد و هفتاد تن بر دارها »این عبارت نمود آشکاری دارد: 

تاریخ )«را پناه نسازدهیچ مفسد آن  كشیدند و آن سوراخ بکندند و قلعت ویران كردند تا

بر این موضوع از دیدگاه بیهقی دلیل اصلی مجازات سزادهی (. عالوه893بیهقی: ص 

بیهقی به مکافات عمل در  .باشد، او این موضوع را بر مبنای نظریۀ كفاره توجیه میکندمی

ید. كسانی هر دو جهان معتقد است و تردیدی ندارد كه هر كس بدی كرد، بدی خواهد د

كه در حق حسنک وزیر بیداد كردند، گرفتار شده میداند و راجع به بوسهل زوزنی میگوید: 

(. 226همان: ص )«چند سال است تا گذشته است و بپاسخ آنکه از وی رفت گرفتار»

آورد كه عم خود عبدالعزیز را كور كرد و آنگاه عبدالعزیز به او داستان نوح بن منصور را می

هنر بزرگ آن است كه روزی خواهد بود جزا و مکافات را در آن جهان و داوری »میگوید: 

بر نگاه (. این موارد عالوه246همان: ص )«عادل كه از این ستمکاران داد مظلومان بستاند...

دهندۀ دیدگاه تربیتی اوست؛ زیرا بر مبنای اندیشه اسالمی انسان سزاگرایانه بیهقی، نشان

 اش را خود انتخاب میکند.ندگیمختار بوده و مسیر ز

 بندی كیفر. طبقه2-2-2

در این مدل هدف درمان یا حتی اخراج بزهکار و معترض سیاسی نیست، بلکه راهبرد 

های آن است. باید به رو توسل وسیع به كیفر مرگ یکی از نشانهغالب حذف اوست؛ از این

مانند قانون، مقام قضایی و  زمان با تضعیف سایر مراجعطور ملموس گفت، این موضوع هم

(. 266ت جنایی، همان: ص پذیر است)نظامهای بزرگ سیاستوفق قوۀ مجریه امکان

مجازاتهای دیگری كه در این نوع نظامها اجرا میشود؛ مجازات اعدام، حبس، كار اجباری و 

جزای نقدی بوده كه اصوالً حبس توأم با كار اجباری است)درآمدی بر سیاست جنایی 

های (. اكثر كسانی كه در اردوگاه212شمالی...، همان: ص لیتر: جرم و مجازات در كرهتوتا

كردند، عالوه بر مشخص نبودن میزان دقیق مجازات، به كار مجازات خود را تحمل می

 .رفتندو از بین می دلیل مواد غذایی ضعیف و ناسازگاری بهداشت؛ سالمت ضعیفی داشته
(Concentration and labour camps in Slovenia, Miko: p 146) 

بر خود شخص، اعضای خانوادۀ مجرم نیز بدون تعیین مدّت زمان حضور به حتی عالوه

شدند)درآمدی بر سیاست جنایی همان مجتمع زندان جهت انجام كار اجباری فرستاده می

 (.211شمالی...، همان: ص توتالیتر: جرم و مجازات در كره

شد: اعدام، جنایی دوران بیهقی اصوالً پاسخهای دولتی كه داده می در نظام سیاست

 اموال، جزای نقدی، تازیانه، انفصال خدمت بود.  مرگ، مصادرۀ
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و از آن اسیران و »الف. اعدام: در باب مجازات اعدام در جرم بغی، بیهقی میگوید: 

توان این گفتار بیهقی می (. از36تاریخ بیهقی: ص )«مفسدان كه قویتر بودند بردار كردند...

های دیگر مجازات تر را دار نزده و به شیوهچنین برداشت نمود كه مفسدان ضعیف

مشتی رند را سیم دادند كه سنگ »كردند. گاه اعدام كردن همراه با سنگسار بوده است: می

 (.235همان: ص )«زنند، و مرد )حسنک( خود مرده بود...

قلعت بازداشتن، نباید جای بسیار خوبی بوده باشد، برخی ب. حبس: مجازات زندان یا در 

یی دیدیم قلعه»قلعتها دروازه هم نداشتند. این موضوع را بیهقی، چنین یادآور میشود: 

حد و اندازه، چنانکه بسیار رنج رسیدی تا كسی بر توانستی های بیسخت بلند و نردبان پایه

در قلعت بودند برخوردها یکسان نبوده، ( و حتی میان افرادی كه 61همان: ص )«شد...

بگوی »برای مثال وقتی مسعود دستور میدهد، سپاه ساالر غازی را به قلعت برند؛ میگوید: 

را با این قوم بر قلعه جای تا به بوعلی كوتوال )مدیر زندان( نامه نویسند و توقیعی تا وی 

(. اما نسبت به بوعلی گوید: 283ص  همان:)«نیکو بسازند و غازی را با ایشان آنجا بنشانند...

(. در 253همان: ص )«و نماز شام بوعلی را با پانزده تن به قهندز بردند و باز داشتند...»

غازی را با ایشان آنجا بنشاندند، اما با »اند: زندان گاه فرد بدون بند و گاه با بند بوده

 (.283همان: ص )«بند

حبس گاهی با مصادرۀ اموال همراه بوده است.  پ. مصادرۀ اموال و جزای نقدی: مجازات

برای مثال در داستان بونعیم، فردی را كه به غالم پادشاه دست زده بود، عالوه بر بازداشت؛ 

( و 636)همان: ص  «كسان رفتند و سرایش  فرو گرفتند و همۀ نعمتهایش موقوف كردند»

ای مثال حبس و جزای نقدی حتی شاهد جایگزینی مجازات نیز در تاریخ بیهقی هستیم. بر

بنده به فرمان رفتم نزدیک خواجه، »گیرد: جای مجازات شالق را در قضیۀ حصیری می

چنانکه فرمان عالی بود...، تا حصیری و پسرش را نزدند و سیصد هزار دینار خطی بستدند 

 (.212همان: ص )«و به حبس بازداشتند...

ت. تازیانه و انفصال خدمت: یکی از مجازاتهای رایج دیگر كه مورد استفاده قرار 

( و گاه عالوه 458همان: ص )«بوالفتح را پانصد چوب بزدند»گرفته، تازیانه بوده است. می

و اشراف بلخ كه به او داده بودند، »كردند: بر آن، فرد را به انفصال از خدمت نیز محکوم می

 (.همان)«بازستدند

صی به جرمی كوچک در ها چندان تناسب نداشت و گاه ممکن بود شخدر آن دوره كیفر

گردد. برای مثال در قضیه )مظفر طاهر( به صرف اثر تحریک پادشاه به كیفر مرگ محکوم 

(. 660 - 659را اجرا كردند)همان: صص خشم شاه، حکم مرگی را صادر و عمّال آن 

ام اقتدارگرا، نظارت شدید بر مجرمین در زندان وجود داشته بر این موضوع همانند نظعالوه

ای بازداشت كرده و زندگی آنها را تحت است. برای مثال امیران و وزیران بزرگ را در قلعه
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(. در اینجا نیز شاهد نبود 137گرفتند)سیر قانون و دادگستری در ایران، همان: ص نظر می

سته به شخص مجرم در كنار او به قلعتها اصل شخصی بودن هستیم و گاهی افراد واب

بر او خواستند بوسهل زوزنی را فرو گیرند، عالوهشدند. برای مثال، وقتی كه میفرستاده می

تاریخ بیهقی: ص )«ها برفت تا مردم و اسباب بوسهل به مرو و زوزن و... فروگیرندنامه»

برد، از لحاظ بهداشتی و ر می(. بعالوه كسی كه به زندان محکوم شده و در زندان به س465

برد. این موضوع در این بیت غیره به مانند نظام اقتدارگرا در وضعیت خوبی به سر نمی

زین سمج تنگ، چشم چون چشم اكمه است/ زین بام گشت ...»مسعودسعد نمایان است: 

 (.14)مسعود سعد سلمان: ص  «پشتم چون پشت پارسا

 

 رگرا . پاسخ دهی/ پاسخ گزینی اقتدا2-3

هنگامی كه بزه یعنی رفتاری ضداجتماعی ارتکاب مییابد، حاكمیّت عمومی وظیفه دارد 

های مناسب ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار بزه، لزوم احترام به با توسّل به شیوه

(. 19: ص 3دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد كند)جزای عمومی، اردبیلی؛ ج

های گوناگون برای ساالر دارای شیوهاقتدارگرا، برخالف نظامهای مردمبا این حال نظامهای 

ها كشف بزه و رسیدگی بوده كه هیچ یک با اصول بشردوستانه تناسب ندارد. این شیوه

 هایی آن یافت میشود.مختص به این دوران نبوده بلکه در جای جای تاریخ بیهقی نمونه

 مورترین ا. پلیس مخفی برای كشف جزیی2-3-1

ای هیکی از ویژگیهای سیاست جنایی مذكور نظارت شدید اجتماعی به حقوق و آزادی

رنگی ایدئولوژیک به شدت استثنایی بوده؛ زیرا آنچه افراد است. چنین وضعیتی نیازمند هم

بهتر از هر چیز دیگر وجود یک نظام اقتدارگرا را مشخص میکند، دستگاه نظارت بر افراد 

جنایی در گفتمان سیاستهر نوع مقاومت؛ حتی جزیی را كشف كند) است كه اجازه میدهد

(. برای نمونه دادستانی شوروی سابق مأموریت خود 21، صابری: ص كتاب مزرعۀ حیوانات

رو، بر كار ماموران تحقیقات مندی در سراسر شوروی دانسته و از اینرا نظارت بر قانون

ر سركوب ناراضیان و دگراندیشان سیاسی مقدماتی نظارت كرده و در واقع نقش قاطعی د

(. این موضوع بحدی گسترده 272جنایی، همان: ص ایفا میکرد)نظامهای بزرگ سیاست

بوده كه در برخی كشورهای اقتدارگرا همچون اسلوونی موجب ایجاد پلیس ویژه مخفی 

هیچ بدون -شد، كه به آنها اجازۀ آزار مخالفان سیاسی و نگهداری در محیطهای مخصوص 

 Crimes committed by the Fascist)را میداد -شواهدی صرفاً بر اساس سوءظن

regime in the Slovene territory, bajc, :p128). 

این نوع نگهداری میتوانست چندین ماه بدون هر گونه ایراد اتهام قضایی ادامه یابد و 

حتی پلیس اقدام به شکنجه جهت اخذ اقرار كرده و با احراز مجرمیت فرد تحت توقیف، او 
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را برای محاكمه سری یا علنی آماده سازد )درآمدی بر سیاست جنایی توتالیتر: جرم و 

 (.211.، همان: ص شمالی..مجازات در كره
ترین امور است. دهندۀ نظارت شدید اجتماعی و كشف جزییشواهد تاریخ بیهقی نشان

برای مثال مسعود كه ولیعهد آن خاندان محسوب میشود، در خلوت خود دارای اتاقکی با 

تصاویر مستهجن است. این موضوع از دید جاسوسان پدر دور نمانده و او را مطلع 

ترین امور، نزدیکترین فرد به آن (. حتی برای كشف جزیی173قی: ص میکنند)تاریخ بیه

شخص را مأمور كرده تا انفاسش را بشمارد. در قضیۀ عموی امیر مسعود، غالم او چنین 

او گزارشهایی چون قصد تسلیم شدن امیر یوسف به دولتهای دیگر را  .ای را ایفا كردوظیفه

میسازد یوسف كه خویشتن را بتركستان افکند و »: به دستگاه خفیۀ سلطان گزارش میداد

(. چنین كارهایی موجب میشد كه شاه با 400همان: ص )«با خانیان مکاتبت گرفته است...

كمترین دلیلی سوءظن پیدا كند و اشخاص را به پای پیل بیفکند یا در زندان به مدت دراز 

ای به مناسبت بر صیده(. بیهقی در ق274محبوس گرداند)تاریخ حقوق ایران، امین: ص 

از آن كامد ازو هیچ خطا از  بی»تخت نشستن سلطان ابراهیم، این موضوع را یادآور میشود: 

كم و بیش/ سیزده سال كشید او ستمِ دهرِ ذمیم/ سیزده سال اگر ماند در خلد كسی/ بر 

 (.520تاریخ بیهقی: ص )«سبیل حبس آن خلد نماید چو جحیم

ن اقرار دست به شکنجه میزد. برای مثال در قضیه بیماری وزیر این نظام هم برای گرفت 

درازی بر  بزرگ میمندی، او قبل از مرگ میخواهد كه از بوالقاسم كثیر نسبت به دست

كه بفرمود تا عقابین )آلت شکنجه(،  و فرا شمار كشید...، چنان...»المال اقرار بگیرد: بیت

 (.498همان: ص )«ا بزنند...تازیانه و جالد آوردند و خواسته بود ت

 . نبود دادرسی واقعی و اجرای صوری و شتابزده 2-3-2

عدم برگزاری دادرسی واقعی، یعنی رسیدگی براساس مقررات اختصاصی كه اجازه 

میدهد جلسه دادرسی؛ غیرعلنی، بدون حضور متهم و در نتیجه عدم رسیدگی ترافعی 

(. از 282بزرگ سیاست جنایی، همان: ص باشد، از ویژگیهای این نظام است)نظامهای 

ها و باشد. برای مثال، بسیاری از اسلوونیهای دیگر، حذف قضات دگراندیش میویژگی

كرواتهای كاركنان دادگستری كه نتوانسته بودند، تضمینات كافی نسبت به وفاداری خود 

 .(bajc, Ibid: p 129)به نظام دهند؛ اخراج شدند

هایی كه توسط درسیها و عملکرد قضات باید بر اساس دستورالعملبر آن جریان داعالوه 

د، صورت گیرد. رسیدگی باید به سرعت بوده كه این موضوع شكمیتۀ مركزی تعیین می

كنندگان در نزد دادگاه هم به ایراد اتهام و هم به انجام وظیفه موجب شده كه تحقیق

ا و دارای نقص بودند. زرمدادستانی مشغول باشند. مدارک جمع آوری شده اغلب ج

كنندگان جریان دادرسی در طول استماع حاضر نشده و معموالً فرصت محدودی برای دفاع
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 ,coh) دفاع از متهمین داشتند. جلسۀ استماع و رسیدگی بسیار كوتاه بود

Characteristics of the judicial system in Slovenia between 1945 

and 1951  :p 62.) 
خ بیهقی محاكمۀ تشریفاتی، برای حفظ قداست، بدون هیچ گناهی صورت در تاری

عبدوس را گفت: »گرفت؛ در قضیه سپهساالر غازی، سلطان مسعود بدان معترف است: می

بَشوند و عالمی را پدریان از دست می»(؛ اما 283تاریخ بیهقی: ص )«گنه است...این مرد بی

(. در دوران غزنویان پادشاه معموالً 282مان: ص ه)«شوراندن از بهر یک تن... مُحال است

گشاده كرده و آن دادگاه در سرای به دعوای كیفری تحت عنوان مظالم رسیدگی می

(؛ اما چون شاه در همه نقاط نبوده، در جاهای دیگر؛ 32شده است)همان: ص تشکیل می

اصطالحات د)شه میكار قضا به وسیلۀ قاضیانی كه از طرف سلطان تعیین میگردیدند، ادار

(. اینجا نیز قضات از طرف 224و ص  193، همان: ص دیوانی در عهد غزنوی و سلجوقی

اند. این حکومت نصب شده و وظیفۀ اجرای دستورات و اعالم وفاداری به حکومت را داشته

اندر طلب حکم قضا بر در سلطان/ مانند عصا »موضوع را ناصر خسرو چنین بیان میکند: 

(. شاید به 125دیوان اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، ص )«روز به پایید مانده شب و

قاضی بوالهیثم پوشیده میگفت... ای بوالقاسم یاددار، ... »همین دلیل پدر بیهقی میگوید: 

(. در این نوع نظام بجز مواردی كه به 496تاریخ بیهقی: ص )«گریقوادی به از قاضی

قی موارد دادرسی به صورت غیرعلنی، فوری، جرمزا صورت مظالم عمومی بوده، در ماب

ری بیاوردند...امیر »است. برای مثال هنگامی كه بوالمظفر حبشی را كه صاحب برید بود از 

را آگاه كردند، فرمود كه بخیمه حرس )بازداشتگاه موقت( باز باید داشت، ... عراقی دبیر به 

كه بوالمظفر را هزار تازیانه بعقابین  آمد سوی ایشان و آخر آن بودرفت و میپیغام می

(. همان طوركه شاهدیم، جواب و دفاع كوتاه و فوری بوده است. 665همان: ص )«بزدند

حتی در داستان حسنک نیز به نوعی به محاكمه و دفاع او از خود در برابر اتهام وارد شده 

ظام اقتدارگرا در غیاب حال این دادگاه صوری نیز همانند نتوسط بوسهل را میبینیم. با این

آنجا حاضر بودند و بنشسته... من كه  -افراد مورد اطمینان-همه »مردم عادی بوده است: 

را بطارم بردند بوالفضلم و قومی بیرون طارم بدكانها بودیم، نشسته در انتظار حسنک... وی 

(. با 231ن: ص هما)«و تا نزدیک نماز پیشین بماند، پس بیرون آوردند و بحرس باز بردند...

اینکه رسیدگی به صورت غیرعلنی بوده؛ اما اجرای مجازات همانند نظامهای اقتدارگرا 

انگیز داشته باشد. در (، تا حالت عبرت44هیوود: ص ، حالت خشن و آشکار داشت)سیاست

های فراوانی از مجازات علنی اعدام، همانند حسنک وزیر دیده میشود كه تاریخ بیهقی نمونه

 ای روشنی از یک دادرسی ناعادالنه و اقتدارگرا در دوران بیهقی است.دورنم
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 گیرینتیجه

متأسفانه طومار دوران سامانیان چنان درهم پیچیده شد كه حکیم طوس از میانۀ عمر 

دید. از آن پس و تا یک سدۀ بعد، شاهد بر باد رفتن آن همه شکوه به انحطاط آن را می

سبب شورش غالمان زرخرید سامانیان هستیم. نتیجۀ چنین رخدادی بر باد رفتن عظمت 

یابی مجدد خالفت پرستیها، فرصتفرزانگان ایرانی، بیگانهفرهنگی سامانیان، قربانی شدن 

جویی است. تمسّک به ایدئولوژی مذهبی برای توجیۀ جهان غزنویانبغداد در دستگاه 

مداری چون هوسمندانه در این نسل نوكیسه برای از میان برداشتن خاندانهای فرهنگ

ای دیم. پیامدهای چنین خواستهسامانیان، صفاریان و حتی رومیان، فاطمیان و... را شاه

خویی، دستگیری و نابودی افراد مخالف، گماشتن جاسوسان برای رصد چیزی جز درنده

نمودن زندگی خصوصی اشخاص نبوده است. پیامد ناگوار آن دورۀ پُر اضطراب، جز رواج 

 بنیان وتزلزل، تزویر و شناور شدن مفاهیم و شکستن حریم كلمات در ورطۀ استبداد بی

افتادن افکار در دامن ناامنی نبوده است. هركس به دنبال آن بوده كه گلیم خود را از 

های سیاسی نظام حاكم به سالمت بگذرد. طوفان حوادث بیرون كشد تا از انبوه توطئه

چنین شرایط حاكم بر دوران غزنوی همان شرایط نظامهایی است كه بعدها تحت عنوان 

 ظهور كردند.نظامهای اقتدارگرا در جهان 

های اخیر اگرچه با سرعت بیشتری در حال تکامل از سوی دیگر سیاست جنایی در سده

علمی است؛ اما تردیدی وجود ندارد كه نمیتوان خاستگاه نخستین آن را به زمان حاضر 

های فکری در گذشته خود بوده كه ارجاع داد، بلکه مدلهای سیاست جنایی دارای پشتوانه

مانند رویکرد كیفری نظامهای اقتدارگرا در حوزۀ بزه، رو، هاند. از اینها شدهمبنای ایجاد آن

كه میان انحراف و جرم تفاوت قائل نبوده و تعریف درستی از آن ارائه نمیدهند و در پاسخ 

گرایانه با مخالفان را داشته و اصوالً در این راه كیفری نیز رویکرد سزاگرایانه و سركوب

گذارند، چنین ویژگیهایی از برخورد كیفری را در دادرسی را زیرپا میبسیاری از قواعد 

انگاری را به نوعی تأیید كرده تاریخ بیهقی میتوان دید، زیرا از یک سو قیاس در حوزه جرم

و از سوی دیگر با پذیرش نظریۀ كفّاره برای سزادهی، به سركوبی مخالفان خود پرداخته و 

 گرفتند.خالقی و قانونی را نادیده میدر این راه بسیاری از اصول ا

آغازگر راه جدیدی باشد برای افرادی كه مایلند در این راه  پژوهش نگارندگان، میتواند

گام بردارند؛ زیرا هنوز كارهای دقیقتری برای انجام دادن وجود دارد. این پژوهش به دنبال 

تاریخ بیهقی بوده تا باعث توجه های كیفری اقتدارگرا در بیان نوع نظام سیاسی و ویژگی

 ند به این حوزه گردد.مدیگر پژوهشگران عالق

 

 نامهكتاب
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