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تبیین و بررسی نظام زندان و حبس در ایران قرون پنجم و ششم هجری بر
اساس روش تبارشناسی فوکو
سید هاشم آقاجری ،1مقصودعلی صادقی گندمانی 2،علی

طاهری3

(دريافت 1398 /10 /27 :پذيرش)1399 /4 /10 :

چکیده
زندان يکي از کهنترين اشکال تنبیه و برجستهترين مکانِ طرد در تاريخ جوامع بشری است که
تشکیالت بیروني و سازوکار دروني آن ،از جامعهای به جامعۀ ديگر و از دورهای به دورة ديگر
تغییر ميکرده است .اشکال مختلف زندان و موقعیت برجستۀ مکان زندان در ساختار کالبدی
شهرهای ايراني ـ اسالمي و استفادة مکرر از مجازات حبس درمورد محکومان در تاريخ ايران
در قرون پنجم و ششم هجری ،اين پرسش را برميانگیزاند که زندان در کجای نظام
حقوقي ـ قضائي قرار ميگرفت و سازوکار دروني آن چگونه بوده است .مقالۀ حاضر بر آن
است با رويکردی توصیفي ـ تحلیلي و با الهام از مطالعات میشل فوکو ،به بررسي نظام زندان
و حبس بپردازد و توصیفي کامل از آن در دورة مزبور ارائه کند .در پايان ،چنین نتیجه گرفته
شد که زندان بهمثابۀ مکانِ طردْ در دل يک شبکهبندی دقیق فضای شهری و قلمروی قرار
داشت که از طريق جای دادن زندانیان به بهترين شیوة تقسیمبندیهای دوتايي و توزيع
تفاوتگذارانۀ زندانیان را بازنمايي ميکرد .زندانیان محاکم حقوقي ـ قضائي بر اساس جرم،
نوع و میزان محکومیت ،جنسیت ،سن ،جايگاه تشکیالتي و غیره ،تنها با گذراندن دوران
محکومیت و يا استفاده از ساير ابزارهايي که نظام حقوقي ـ قضائي مبتني بر فقه اسالمي در
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اختیار او ميگذاشت ،قادر به بازگشت به جامعه بود؛ اما زندانیان سیاسي ـ امنیتي که به ارادة
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قدرت سیاسي گرفتار حبس شده بودند ،اگر تا مرگ در حبس نميماندند ،آزادیشان در گرو
عفو يا مرگ حاکم و سلطان بود.
واژههای کلیدی :کیفر حبس ،زندان برونْقضائي ،زندان درونْقضائي ،زندان.

مقدمه
مجازات و تنبیه قدمتي طوالني به درازای دوران حیات سیاسي ـ اجتماعي انساني دارد.
انسان بر اساس نظامهای معرفتي خويش ،روشها و اشکال مختلفي از تنبیه و مجازات
را برساخته است .يکي از عموميترين نهادها در اين زمینه زندان است .امروزه ،برای
بسیاری از جرايم ،از زندان استفاده ميشود و مکانهای بسیاری بهنام زندان ،در گوشه
و کنار شهرها و کشورها ساخته ميشود .مهمترين فايدة مجازات حبس و کارکر ِد
ساختمان زندان ،قطع ارتباط محکومان با جهان بیرون يا به عبارت ديگر ،تالش برای
پالودن جامعه از هرگونه شرارت و نابهنجاری از طريق طردِ افراد نابهنجار است.
سابقۀ امر حبس و زندان در تاريخ ايران نیز بسیار قديمي است .نگاهي به ادبیات
اسطورهای و حماسي تأيیدگر استفاده و بهره بردن از حبس و زندان همچون تالشي
برای بازداشتن افراد يا اعمال اشکالي از مجازات درمورد محکومان است .در
گزارشهای تاريخي متعددی به زندان بهمثابۀ «مکان طرد» و حبس بهمنزلۀ مجازات و
کیفر اشاره شده است .مهمترين اين اشارات تاريخي را ميتوان در برخي از موارد
کیفری در کتاب حقوقي ـ قضائي ماديان (ماتیکان) هزاردادستان و در روايات مربوط به
مشهورترين زندان ايران دورة ساساني ،زندان انوشبرد مشاهده کرد (بهرامان،1393 ،
ص340 ،70 .؛ کريستن سن ،1368 ،صص 414 .ـ  .)415در متن کتابهای دوران
اسالمي نیز از مکان زندان و زندانیان بارها سخن بهمیان آمده که نشان از پذيرش آن در
جامعه داشته است.
زندان بهمنزلۀ مکان و زنداني شدن افراد بهمنزلۀ کیفر در متون تاريخي و جغرافیايي
اشاره شده است .عالوه بر اين ،در آثار مرتبط با انديشۀ سیاسي و آداب حکمراني نیز از
مجازات حبس درمورد زندانیان سخن گفته شده است و در متون فقهي مذاهب اسالمي
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در قرون پنجم و ششم هجری و در دوران حکمراني غزنويان و سلجوقیان ،بارها به
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نیز ـ که نظام حقوقي ـ قضائي بر اساس آنها شکل گرفته بود بارها از کیفر حبس
سخن بهمیان آمده است .از همین رو ،نگارندگان مقالۀ حاضر با روش توصیفي ـ
تحلیلي و با الهام از آرای میشل فوکو ،تالش ميکنند دادهها و اطالعات منابع مختلف را
واکاوی و بررسي کنند و تحلیلي از نظام زندان ارائه دهند.
اگرچه مطالعات و آرای فوکو دربارة زندان در جامعۀ انضباطيِ غرب مدرن است؛
اما آنچنان که در متن و محتوای مقاله نیز خواهد آمد از دو منظر به موضوع و مسئلۀ
مقالۀ حاضر ارتباط پیدا ميکند؛ نخست ،برخي از اشارات فوکو در باب نسبت زندان و
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نظام حقوقي ـ قضائي در دورههای پیشامدرن ميتواند در زمینۀ بررسي نظام زندان و
کیفیت انواع حبس در دورة مذکور مفید و راهگشا باشد؛ چون با وجود کیفرهای حبس
در نظام قضائي ،بیشتر کیفرهای حبس مورد اشاره در متون تاريخي و اشکال زندانها
بهمثابۀ شکل خارج از دستگاه قضائي قرار داشتند .دوم ،او معتقد بود در هر جامعهای
ميتوان سراغي از تکنیکهای انضباطي 1را گرفت و گروههای مذهبي و فرق ديني را
آموزگاران انضباط و متخصصان زمان ،ريتم و فعالیتهای منظم در سدههای گذشته
مي دانست .جامعۀ ايران قرون پنجم و ششم هجری نیز بهمنزلۀ جامعۀ با مؤلفههای ديني
و مذهبي سامان يافته بود و تکنیکهای انضباطي از نوع اعمال مذهبي و آداب و
مناسک ديني در آن بسیار گسترده و پررنگ بودند .در اين جامعه ،زندان بهمنزلۀ مکان
طرد افراد گناهکار ،نابهنجار و مخل نظم جامعۀ ديني ،در قطب مخالف جامعۀ
سامانيافته بر اساس آيین قرار گرفته و از همین رو زندانیان دستگاههای قضائي عموما
دارای جرايمي با ماهیتي فقهي ـ حقوقي بودند .لذا ميبینیم متخصصان امر مذهب
بیشترين ارتباط را با زندان و زندانیان داشتند و تکنیکهای تنبیهي درمورد زندانیان را
تحت کنترل و نظارت داشتند.
مانند پیشینه ،کتاب يا مقالههايي درزمینۀ حقوق و فقه در باب حبس نوشته
شده است و به بررسي متون فقهي فقیهان اهل سنت و تشیع پرداختهاند؛ اما در حوزة
ت زندان ـ که بتواند وجوه
تاريخ ،پژوهش و مقالۀ خاصي در باب حبس و تشکیال ِ
نظری و عیني نظام زندان در جامعۀ ايران قرون پنجم و ششم را در يک کلیت سامانمند
ترسیم کند ـ وجود ندارد و نگارندگان با درک اين خأل ،به بررسي و تحلیل آن
پرداختهاند.
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تمهید نظری زندان و حبس در اندیشۀ فوکو
میشل فوکو در نوشتارها ،درسگفتارها و سخنرانيهايش به مسئلۀ «زندان»« ،حبس» و
«بازداشت» بهمنزلۀ بخشي از سازوکارهای کیفری و جزائي پرداخته است .او در
تبارشناسي زندان و امر حبس ،معتقد به تمايزی جدی بین زندان و حبس در دوران
مدرن با دوران پیش از آن بود .به باور او دستکم در نظامهای غربي ،زندان ابدا نوعي
تنبیه و مجازات حقوقي ـ قضائي نبود؛ بلکه اساسا بیرون از دستگاه قضائي ـ حقوقي
ساخته شد و بیشتر تدبیری بود اداری که خارج از قانون ،خارج از سیستم حقوقي و
خارج از نهادهای قضائي علیه افراد اتخاذ ميشد و فقط زماني زمامداران و قدرت
سلطنتي ميخواستند از شر کسي خالص شوند ،او را به زندان ميانداختند .از
همین رو ،زندان مظهر خودکامگي سلطنت بود و رابطهای مستقیم با خودکامگي سلطان
و زيادهرویهای قدرت پادشاهي داشت و بسیار بياعتبار بود (فوکو ،1397 ،صص.
 178ـ .)182
حقوقدانان کالسیک و اصالحگرايان قرن هجدهم در مخالفت با کلیت نظام کیفری
ـ که خارج از رويههای قضائي ـ حقوقي و تنها از طريق فرامین و نامههای سربهمهر
پادشاهان يا دستورات مقامات پلیسي ـ انتظامي عمل ميکرد ـ از زندان برونْقضائي نیز
انتقاد کردند؛ اما آن را کنار نگذاشتند ،بالعکس ،آن را به بخش جداييناپذيرِ مجموعۀ
قوانین کیفری مدرن تبديل و بهطور گستردهای از آن استفاده کردند و بدين ترتیب ،با
تغییر نسبت زندان با نظام حقوقي ـ قضائي از حالت برونْقضائي به درونْقضائي ،در
وضعیت حقوقي زندان تغییری بزرگ را سبب شدند (فوکو ،1378 ،صص 150 .و
 .)285همچنین ،نظام حقوقي ـ قضائي در جامعۀ انضباطي با دگرديسي تعريفِ سوژة
گناهکار به سوژة بزهکار ،در فهم فرد زنداني و کارکرد و سازوکار دروني زندان نیز
تحولي بزرگ را سبب شد .در وضعیت اخیر زندان ـ که زماني بیشتر ابزاری برای تحت
تغییر يافت که بزهکارِ دارای انحراف را برای مدتي مشخص در آموزش و مراقبت مي-
گیرد و اصالح او را هدف خويش تعريف ميکند .از نظر فوکو ،اين تغییرات در خالل
چند قرن و از طريق گسترش اعمالِ قدرتِ انضباطي دربارة زندان صورت گرفت .او در
4

] [ Downloaded from jhs.modares.ac.ir on 2023-01-10

نظر داشتن و قطع ارتباط زنداني با دنیای بیرون بود ـ بهشکلي از مدرسه و آموزشگاه
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تحلیل تکنیکهایِ قدرت انضباطي در درون زندان ،با رويکردی تبارشناسانه به سه
صورتبندی از شیوههای اعمال قدرت انضباطي در درون زندان اشاره ميکند .اين سه
صورتبندی عبارتاند از:
آیین طرد
از نگاه فوکو ،جُذام «آيینهای طرد» را سبب ميشد ،آيینهايي که تا حدودی الگوی
حبس بزرگ و شکل عمومي آن را ارائه ميدادند .فرد جذامي گرفتار در تقسیمبندی
جمعي و دوتايي [سالم /بیمار يا بهنجار /نابهنجار] ،در چنگال روش طرد و تبعید به
يک مکان محصور گرفتار ميشد؛ مکاني که فرد جذامي ساکن آن بود و گدايان،
ولگردها و ديوانهها و ياغيها جمعیت واقعي آن را تشکیل ميدادند .جذامي در آن
مکان رها ميشد تا در میان جماعتي که تفاوتگذاریشان چندان مهم نبود گموگور
شود .اصل بنیادی در آيین طرد ـ که بیانگر رؤيای ايجاد جامعهای پاک و خالص
است ـ قطع هرگونه تماس و ارتباط بود تا از هرگونه درهمآمیختگي خطرناک که به
تولید و بازتولید بیماری /شرارت ميانجامید جلوگیری شود و آن را مهار کند (فوکو،
 ،1378صص 246 .ـ .)247
شهر طاعونزده
ف تمامي درهمآمیختگيها و بينظميها
بر اساس اين صورتبندی ،تصوير طاعون معر ِ
تلقي ميشد و حقوقدانان و حکومت بهترتیب برای مشاهدة عملکرد حقوق و قوانین و
انضباطهای کامل ،وضعیت «شهر طاعونزده» را تصور ميکردند .آنها با بهکار بستن
تمامي تکنیکهای شبکهبندی انضباطي در مکان طرد [در اينجا زندان] و با روشهای
تقسیمبندی دوتايي ،نشانهگذاری و تفاوتگذاری مطرودين ـ که از طريق ثبت
مجرمان داشتند .همانگونه که در آيیننامههای قرن هفدهم دربارة طاعون ،2نظم پاسخي
به طاعون بود ،نظمْ در اينجا نیز جای هر فرد ،بدن هر فرد ،جرم و محکومیت هر فرد و
صالح هر فرد را تعیین ميکرد و اين کار را از رهگذر اثر و نتیجۀ قدرتي همه جا
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گزارشها و بايگانبندی بهوسیلۀ مراجع قدرت صورت ميگرفت ـ سعي در تفکیک
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حاضر و همهچیزدان عملي ميکرد ،قدرتي که به شیوهای قاعدهمند و بيوقفه خود را
تقسیم ميکرد تا بدانجا که به فرد و به آنچه سرشتنمای اوست و آنچه به او تعلق دارد
و آنچه برايش روی ميدهد ،تعیّني نهايي بخشد .در اين شیوه از اعمال قدرت ،رابطۀ
هر فرد با جرم و محکومیتش ،در میان مراجع قدرت دستبهدست ميشدند و اين
مراجع آن را ثبت ميکردند و تصمیمهای الزم را درمورد آن اتخاذ ميکردند (همان،
صص 247 .ـ .)248
ایدۀ سراسربین بنتام
ايدة سراسربین 3بنتام تصويرِ معماری قدرت انضباطي است .ساختماني حلقهای در
پیرامون و برجي در مرکز؛ پنجرههای تعبیهشده در برج و ساختمان حلقهای (که يکي
رو به بیرون و ديگری روبه برج بود) فضای سلول را روشن ميکرد .بر اثر تابش نور و
از طريق نمايش سايههای زنداني فرديتيافته در سلولها ،حرکات و رفتارهايش برای
مراقب مشاهدهپذير شده و سبب شکلي از رؤيتپذيری دائمي ميشد که زندانيْ خود
از آن آگاه بود .در اين سازوکار که قدرتْ خودکار و غیرفردی ميشد و ديگر مهم نبود
چه کسي قدرت را اعمال ميکند ،حتي اگر اين فرد بهطور اتفاقي در جايگاه مراقب
قرار ميگرفت ،زنداني خود نیز حامل آن بود (همان ،صص 248 .ـ .)251
اين دستگاه به چند طريق شیوهها و روشهای اعمال قدرت را بهینه و اقتصادی
ميکرد؛ از شمار اعمالکنندگان قدرت کاسته و در عینحال بر شمار کساني که قدرت
بر آنان اعمال ميشود ،ميافزود ،نظارت در هر لحظه را امکانپذير ميکرد و امکان
تولید فشاری دائمي و ثابت حتي پیش از وقوع خطا يا جرم را ممکن ميساخت .هرگز
مداخله نميکرد؛ بلکه بهطور خودانگیخته و بيسروصدا اعمال قدرت ميکرد و
سازوکاری را شکل ميداد که اثرهايش زنجیروار به يکديگر پیوند خوردهاند و
ذهن بر ذهن» ،اعمال قدرت را امکانپذير ميکرد يا به عبارت ديگر ،چنین دستگاه يا
ايدهای ،نهتنها با افزايش میزان قدرتِ دستگاه ،مقتصدانه بودن (به لحاظ مواد ،کارکنان و
زمان) آن را توجیه ميکرد؛ بلکه با ويژگي پیشگیرانه و عملکرد پیوسته و سازوکارهای
6
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خودکارش ،کارايي و مؤثر بودنش را تضمین ميکند (همان ،صص 256 .ـ .)257
حال اگر از خالل اين تغییرات ،به بررسي تبارشناختي زندان همچون جامعهای
کوچک از مطرودين در دل جامعۀ انضباطي بپردازيم ،زندان بهمنزلۀ مکانِ طرد،
نشانههای خط سیر سهگانۀ مذکور را داراست .زندان از طريق روشهای تقسیمبندی
دوتايي و نشانهگذاری ،ابژههايي (نابهنجار /منحرف) را در خود اسکان ميداد .زندانيها
در حبس بهحال خود رها نميشوند؛ بلکه قدرت انضباطي با روشهای مختلف تعیین
اجباری ويژگيها و توزيع تفاوتگذارانۀ زنداني از طريق تعیین جرم ،میزان مشارکت و
نوع و میزان محکومیتش ،آنان را تفکیک و طبقهبندی و زندان را سامان ميدهد.
همچنین ،قدرتِ انضباطي از طريق اعمال قدرت ذهن بر ذهن ،با کنار گذاشتن خشونت
نهفته در الگوهای پیشیني ـ که از ابزار تهديد به مرگ بهره ميبردند ـ در راستای
نیرومند ساختن نیروهای جامعه گام برميدارد 4.نیرومند ساختني که هدفش افزايش
تولید ،توسعۀ اقتصادی ،انتشار آموزش و ارتقای سطح اخالق همگاني بود و نائل شدن
به آن تنها با تغییر تعريف حقوقي زنداني از گناهکار به بزهکار از يکسو و تبديل مکان
زندان به جايي همچون مدرسه ،آموزشگاه و کارخانه از سوی ديگر بهمنظور
بهکارگیری نیروی زنداني ،آموزش و آمادهسازیاش برای بازگشتن به جامعه ،امکانپذير
بود (همان ،صص 258 .ـ .)259
از نگاه فوکو ،شیوههای اعمال قدرت انضباطي در زندانهای امروزی ،هفت قاعدة
کلي و فراگیر را برساخته است که در دو قرن گذشته ثابت بودهاند .1 :کارکرد اصلي
بازداشت کیفری ميبايد تغییر رفتار فرد باشد .2،اصل طبقهبندی و تفکیک زندانیان بر
مبنای سنگیني کیفری جرم ،سن ،استعدادهای زندان ،تکنیکهای اصالحيای که درمورد
آنها بهکار بسته شود و مرحلههای تغییر و دگرگونيشان .3 ،اصل تنظیم کیفرها بر
اساس پیشرفت و پسرفت زندانیان در زندان .4 ،اصل کار بهمنزلۀ اجبار و بهمنزلۀ حق به
زنداني از سوی مقامهای مسئول بهمنزلۀ يک دورانديشي ضروری بهنفع جامعه و
تکلیفي در برابر زنداني .6 ،اصل کنترلِ تکنیکيِ بازداشت از طريق کنترل نظام زندان و
بهکارگیری کارکنان متخصص با تواناييهای اخالقي و تکنیکي الزم برای نظارت بر
7
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آموزش صحیح افراد و  .7اصل نهادهای کمکي بهمنظور کنترل ،مراقبت دائمي و
کمکرساني به زنداني آزادشده تا زمان توانبخشي و بازسازگاریِ قطعيِ زنداني (همان،
صص 336 .ـ .)338
زندان در قرون پنجم و ششم هجری
با توجه به تشريح آرای فوکو در تحلیل تبارشناختي زندان ،ميتوان مطالب دربارة زندان
در قرون پنجم و ششم را به اين صورت دستهبندی کرد :نسبت زندان و نظام
حقوقي ـ قضائي بهدلیل وجود زندان درونْقضائي و برونْقضائي ،شکلهای مختلف
زندان بهمثابۀ مکان طرد در جامعه که کارکردهای متفاوت داشتند ،وضعیت زندانیان و
درنهايت و اصول نظام زندان.
الف) مجازات و کیفر حبس و زندان
زندانِ درونْقضائی
مهمترين نهادهای حقوقي ـ قضائي برای رسیدگي به دعاوی و دادرسي در جامعۀ ايران
در اين دوره« ،نهاد قضاوت» و «محکمۀ مظالم» بودند که قضاتي به نیابت از شخص
سلطان آنها را اداره ميکردند 5.قضات منصوبشده ـ که از طبقات مذهبي محسوب
ميشدند ـ عالوه بر مرجعیت ديني و مقبولیت محلي ،ميبايد منتسب به مذهب رسمي
ميبودند که مورد حمايت دربار و ديوان بود .لذا ،با توجه به حنفي يا شافعي بودن
خاندان حاکم و ديوانساالران ،بسیاری از قضات از میان عالمان حنفي و شافعي مذهب
انتخاب ميشدند (نظامالملک ،1342 ،ص215 .؛ ستارهزاده ،1384 ،ص .)175 .قضات
سازماندهيشده در دو نهاد مزبور ،ميبايد بر اساس شريعت اسالم و مذهب رسمي،
دولت را در قضاوت و دادرسي امور و اجرای احکام قضائي ياری ميدادند .اگرچه
رسمي بود؛ اما هرگونه بررسي امر حبس و زندان در نظام حقوقي ـ قضائي ،نیازمند
وارسي و واکاوی احکام فقهي دو مذهب شافعي و حنفي در اين دوره است.
بهصورت کلي ،مجازات و کیفرهای پیشبینيشده در احکام فقهي مذاهب مذکور،
8
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تمامي مجازاتها و احکام کیفری در اين دوره اعم از احکام صادره از اين مراجع
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بهمانند ساير مذاهب اسالمي ،به دو بخش عمدة حدود و تعزيرات تقسیم ميشود .اصل
بنیادی در بخش مربوط به حدود ـ که مهمترين بخش جزائي و کیفری در نظام حقوقي
ـ قضائي اسالمي است ـ «تنبیه بدني» بود 6.اعمالي چون قتل ،زنا ،شرب خمر ،دزدی و
محاربه يا قطع طريق مجازات مشخصي داشتند که خداوند تعیین کرده بود و شامل تنبیه
و مجازات بدني چون شالق زدن ،قطع دست و پا يا کشته شدن و قصاص بود .در
بخش تعزيرات ـ که با صالحديد حاکم اسالمي يا قاضي بود ـ مجازاتها ،بدني يا مالي
و يا ترکیبي از هردو بود (الووست ،1979 ،ص)341 .؛ اما همانگونه که خواهد آمد ،در
شرايط خاص ،مواردی از مجازات حبس يا بازداشت درمورد افرادی مجرم يا متهم به
جرم و تخلف در هر دو بخش صادر ميشد .اين احکام مبتني بر نص صريح قرآن نبود
و بیشتر برداشتهای فقیهانه از حدود الهي و تعزيرات بود که تنها تحت شرايط خاصي
مطرح ميشد .از همین رو ،گاه از مذهبي به مذهب ديگر و از فقیهي به فقیهي ديگر،

ميتوانست تغییر کند .در جدول شمارة  1که مطالب آن از کتاب الفقه علي مذاهب
االربعه 7گردآ وری شده است ،مواردی از کیفر زندان و حبس در فقه شافعي و حنفي
آمده است.
جدول  :1جرايم سبب حبس در فقه شافعي و حنفي
شماره جرم و اتهام

مذهب

کیفر و مجازات

1

ممسک در قتل /آنقدر در حبس و حنفي
(نگهدارندة مقتول زندان خواهد بود
برای به قتل تا بمیرد
رساندنش)

2

قاتل مورد عفو صد تازيانه و حنفي
وليّ دم
حبس يک سال

3

از نظر شافعي ،ممسک قتل به حبس
تعزير ميشود؛ اما میزان حبس بستگي
به نظر حاکم دارد و چون هدف تأديب
اوست ،نبايد تا دم مرگ در زندان
بماند (الجزيری1424 ،ق.)266/5 :
از نظر شافعي هیچ حقي برای حاکم
وجود ندارد ،مگر اينکه قاتل فرد
شروری باشد و حاکم به مقدار
مصلحت او را حبس و ضرب يا توبیخ
ميکند (همان ،ج/5 .ص.)234 .

تأخیر در قصاص قاتل حبسشده شافعي
9

از نظر ابوحنفیه حق قصاص قابل
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بر او

توضیحات
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قاتل در صورت تا صغیر به بلوغ و برخي تجزيه نیست و مانند نکاح است که
غیبت ،جنون يا صغر سن اجرای آن را
وجود صغیر و کبیر رسد يا مجنون از
در میان اولیای دم

4

بهبود يابد

فقهای
حنفي

آنها نیست؛ اما نظر شافعي ،حق
قصاص قابل تجزيه است (همان ،ج.
/5ص.)342- 341.

بنده يا کسي را به قصاص مالک و حنفي و از نظر هر دو تحت شرايطي که غالم
قتل کسي مجبور امر کنند و حبس شافعي
يا فرمانبر آگاه به حرام بودن قتل نباشد
کردن و واداشتن
به حبس ميافتد و تعزيز ميشود و
بنده يا مأمور و
مجری قتل

5

عقب نمياندازد و نیاز به تأيید همۀ

مواليش قصاص ميشود (همان ،ج.
/5ص 254 .ـ .)257

حنفي و البته مسئلۀ حبس درمورد زنان حامله،
حکم قصاص زن حبس تا وضع شافعي
در ساير موارد حد و تعزير نیز رعايت
ميشد؛ چون نميبايست به جنین يا
حمل
حامله
کودک آسیبي وارد شود و لذا تا بي-
نیازی کودک از مادر ،اجرای حکم به
تأخیر ميافتاد (همان ،ج/5.صص319 .
 .)320امام ابوحنیفه معتقد به قطع دست و

6

سرقت سارق برای حکم حبس و حنفي و پای سارق در بار اول و دوم و حبس
در بار سوم است؛ اما امام شافعي حکم
تعزير يا ضرب شافعي
بار سوم يا پنجم
حبس را در صورت تکرار سرقت
برای سارق تا
برای بار پنجم جايز ميداند و دربارة
توبه کند.
پیش از آن معتقد است ابتدا دست

ترتیب قطع کنند (همان ،ج/5 .صص.
.)344 - 343
7

تارک نماز يا روزه تعزير و حبس حنفي
ميشود

تا

از نظر امام شافعي تارک نماز ،فاسق
است و بر او واجب است توبه کند،

10
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راست از مچ دست و برای بار دوم از
آرنج قطع کنند و سپس پا به همین
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و حقاهلل
زن
8

نمازخوان شود
مسلمان حبس

ابد

در غیر اين صورت ،بايد کشته شود
(همان ،ج/5 .ص.)401 .
نوعي مرگ با تأخیر است؛ زيرا تازيانۀ

و

مرتدشده که حاضر تعزير روزانه  39حنفي
به توبه نگردد
تازيانه تا توبه
کند يا در حبس
بمیرد
کودک يا پسر بچه حبس

9

ابد

روزانه به مرگ منجر ميشود .شافعي
حکم چنین فردی را همانند مرد
مسلمان مرتد دانسته و قتل او را بعد از
سه روز جايز ميداند (همان ،ج.
/5صص.)375 - 374 .
از نظر شافعیه ،حکم چنین کودکاني

و

مرتد شده يا اعالن تضريب بهمانند حنفي
ارتداد ميکند
زنان مرتد تا توبه
کنند يا بمیرند

10

مرد مسلمان مرتد

سه روز حبس و حنفي
سپس قتل

11

حکم لواط

حبس ابد و حنفي
تعزير تا در
زندان بمیرد

در صورت فهم کفر و .. .بهمانند مرتد
است و تفاوتي در آن نیست (همان،
ج/5 .صص.)383 - 381 .
تأخیر در حکم قتل مرد مرتد از نگاه
حنفي بدين منطور است که بار ديگر
اسالم بر او عرضه شود و اگر شبههای
داشت برطرف شود .در صورت عدم
بازگشت به اسالم کشته خواهد شد.
امام شافعي نیز بر تأخیر در اجرای
حکم تا سه روز فتوا داده است (همان،
ج/5 .ص.)373 .
ابوحنیفه قائل به حد برای لواط نیست؛
زيرا نصي در اين زمینه وجود ندارد .او
بر اين باور است که خداوند آن را
جزء فحشا آورده است و مجازات آن

عملي ،اعدام او با شمشیر را از باب
تعذير و نه حد جايز ميداند (همان،
ج/5 .صص.)127 - 125 .
11
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از باب تعزير حبس ابد است؛ در
صورت ارتکاب دوباره به چنین
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شخص مُظاهِر

بار اول زنداني و حنفي
وادار به پرداخت

به کسي گفته ميشود که نه حاضر به
همبستری با همسر شود نه او را طالق

کفاره ميشود.

دهد .حاکم اسالمي ميتواند او را
بازخواست کند (همان ،ج/4 .صص.
.)444 - 443

اگر زوج يا زوجه حبس ميشوند تا
13

14

15

قدف کند (نسبت لعان

کنند

زنا بدهد)؛ اما از ديگری
(مالعنه) تصديق کنند.
لعان
امتناع ورزد

يا حنفي
را

امتناع از دادن نفقۀ حکم حبس برای حنفي
زوجه يا فرزندان
زوج تا پرداخت
کند.

حکم اهل بغي

است؛ اما از نظر شافعي ،حکم حبس
در قرآن و سنت رسولاهلل نیست و اگر
امتناع کنند بايد حد زنا بر آنها جاری
شود (همان ،ج/4.ص.)599 .

حکم محارب يا
حد قطاع طريق ،زنداني و حبس حنفي
که مالي نستانده تا توبه کند.
باشند و کسي را
نکشته باشند.

دستگیری
16

مدتي برای حبس درنظر گرفته نشده

و

امام شافعي معاونت در قطاع الطريقي
همچون نگهباني و ديدهباني را مستحق
حبس ميداند که از نگاه او همان نفي
از بلد يا تبعید است (همان ،ج.
/5صص)362 - 360 .
در صورت نادار بودن زوج ،نزديکان
زوج يا زوجه مجبور به تقبل آن
هستند و در صورت خودداری ،آنها
نیز به حبس گرفتار ميشوند (همان،
ج/4 .صص.)513 - 508 .
برخي از فقیهان حنفي معتقد به عدم

حبس و در حنفي
صورت لزوم قتل
برخي از آنها

لزوم جنگ با اهل بغي است؛ امام برای
درهم ريختن تشکیالت و روحیه ،آن-
ها را دستگیر کرده و در صورت لزوم

دارند به قتل برساند و بقیه را تا توبه
در حبس نگه دارد (همان ،ج/5 .
صص)370 - 369.
12
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حکم کودکان ،زنان اسارت و حبس
و از کار افتادگان آنها به منظور حنفي
اهل بغي
درهم شکسنن
جمعشان
زندان برای دو

18

فقهای حنفیه و مالکیه درمورد زن اهل
بغي نظر مشترک بر حبس او دارند،
حتي اگر دست به سالح برده باشد
(همان ،ج/5 .صص.)371 - 370 .
ابوحنیفه گفته :نادار دو يا سه ماه

مدعي علیه مالي ماه (برخي از حنفي
يا فقهای حنفي بین
[نادار
يک ،دو يا چهار
ورشکسته]
اختالف
ماه
دارند)

زنداني شود و بعد از شهادت شهود و
بعد از تحقیق و جستوجو اگر معلوم
شد که صاحب مال و ملکي نیست
آزاد شود (همان ،ج /2 .صص- 333.
.)334

اتهامات ،کیفرها و توضیحاتي که فقیهان اسالمي آوردهاند ،بخشي از سازوکار حبس
و بازداشت را روشن و چند گزارة مهم را درمورد زندانیان ارائه ميدهد :ابتدا ،طبقهبندی
زندانیان بر اساس جنسیت ،سن ،جايگاه ،منزلت اجتماعي و جايگاه تشکیالتي آنها و
غیره ،دوم ،تفاوت در نوع و میزان محکومیت زندانیان و امکان تغییر آن از سوی زنداني
نشان از اصل تنظیم کیفرها داشت .تکنیکهایِ قدرت در درون زندان همچون شالق و
تازيانه زدن ،توقف يا تداوم حبس ،توبه ،سوگند ،شهادت شهود و تحقیقات محلي و
غیره ،شیوههايي متفاوت و متمايز از تکنیکهای روانکاوانه و پزشکي هستند و تنها
ميتوان در فقه سراغ آن را گرفت .لذا ،متخصصان بازداشت و حبس بر اساس اصل
کنترل تکنیکيِ بازداشت در يک اجتماع ديني و مذهبي ،نه روانکاوان و پزشکان ،بلکه
عالمان علوم ديني و کساني بودند که به فقه آشنايي داشتند.
گزارشها و روايات تاريخي از اجرای حبس درونْقضائي درمورد متهمان و
محکوماني که فتاوی فقهي درمورد آنها صدق ميکرد ،وجود دارد .برای مثال ،در حملۀ
سلطان محمود به ری ،مبتني بر همین فتواهای فقهي درمورد اهل بغي ،يعني باطنیان و
بفرمود تا کسانى را که بدان مذهب [باطني و قرامطه] متهم بودند ،حاضر کردند (و)
سنگريز کردند و بسیار کس را از اهل آن مذهب بکشت و بعضى را ببست و سوى
خراسان فرستاد تا مردن اندر قلعها و حبسهاى او بودند (گرديزی ،1363 ،ص.)418 .
13
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چند دهۀ بعد ،غزالي در کتاب المستصفي من علم االصول درمورد مخالفان دستگاه
خالفت و شیعیان هفتامامي از مجازات حبس مؤبد درمورد آنان سخن ميگويد
(غزالي ،1999 ،ج/1 .صص 643 .ـ  .)644در مباحث مالي نیز ،تأکید بر استفاده از
حبس وجود داشت .در حکم قاضي شدن صدرالدوله و الدين محمد بن خلفالملکي
آمده است که:
در استخالص حقوق مسلمانان که بر عزة ما متوجه شود مماطلت و مدافعت در
وجه او نهند اهمال و امهال روا ندارد و حبس را متقاضي و محصل اموال آن
جماعت سازد و هیچ عذر در محل قبول نیاورد ،مگر غريمي که افالس و امالق
سايه بر احوال او افکنده باشد (بغدادی ،1385 ،ص.)67 .

در داستاني از جوامعالحکايات آمده است که کسي کنیزی را خريده و او را به نکاح
خويش درآورده بود؛ اما بعدا ادعای افالس و ناتواني مالي کرد .قاضي شهر ناچار شد
حکم به حبس محکومعلیه صادر کند و او مدتي در حبس ماند (عوفي ،1394 ،ص.
 145ـ .)146
زندانِ برونْقضائی
عالوه بر کیفرهای حبس در نظام حقوقي ـ قضائي ،انواع و اشکالي از مجازات حبس و
زندان درمورد زندانیان سیاسي ـ امنیتي اعمال ميشد که بخشي از تدابیر اداری قدرت
حاکمه درمورد افراد محسوب ميشد و خارج از روندهای قضائي قرار ميگرفت .اين
مجازاتها که با حکم شخص حاکم همراه بود و زندانیان عمدتا به داليل سیاسي ،در
نتیجۀ توطئۀ رقبا و خشم حاکم گرفتار آن ميشدند ،نه نوع جرم ،میزان مشارکت در
جرم و مدت محکومیت معین بود ،نه نقشي برای مقامات و صاحبمنصباني چون
قاضي ،شحنه ،محتسب و عسس و ...ـ که آگاه به فقه اسالمي و با جامعه و جرايم
صورت مرگ خود و يا عفو او از حبس خالصي مييافت .برای مثال ،ابوالعباس
اسماعیل عنبری ،از وزرای ايلکنصر قراخاني بدون هیج جرمي و تنها بهدلیل رد کردن
پیشنهاد سلطان محمود برای به عهده گرفتن منصب وزارت در دولت او ،به دستور
14
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سلطان به حبس افتاد و تا مرگ در حبس ماند (باسورث ،1385 ،ج/1 .ص.)56 .
اين نوع از حبس ،مبتني بر چارچوبهای فقهي نبود و بايد سراغ آن را در انديشۀ
سیاسي جُست .لذا ،ميبینیم در متون سیاستنامهای بارها به مسئلۀ امر کردن سلطان به
حبس و زنداني شدن افراد اشاره شده است .ابن طقطقي بهصورت ايجابي نقش سلطان
در مسئلۀ زنداني کردن را چنین بیان ميکند که «زيبنده نیست کسى را که در تأديبش
تهديد کفايت مىکند او را به زندان افکند ،همچنانکه سزاوار نیست کسى را که در ادب
نمودنش زندان کفايت مىکند بزند» ( ،1360ص .)53 .نظامالملک نیز در تعريف
وظايف امیر حرس ،او را مسئول اجرای اوامری چون زنداني کردن و به چاه انداختن
کساني ميداند که سلطان به آن حکم داده است (نظامالملک ،1342 ،ص.)181 .
عالوه بر شخص حاکم و امیر حرس که در مطالب قبل ذکر شد ،در سطوح پايینتر
و در مناطق ،کوتوالها نقش و مسئولیت عمدهای در باب زندانیان محبوس در قلعهها
داشتند و درمورد زندانیان مستقیم با شخص سلطان مکاتبه ميکردند .به نوشتۀ گرديزی
( ،1363ص )440 .امیر مسعود غزنوی را کوتوال قلعهگیری بهقتل رساند و سر او برای
امیر محمد فرستاد .کوتوال قلعۀ کالنجر ـ که مسئول حفاظت از اسرائیل بن سلجوق
بود ـ در نامهای تالش برای فرار و دستگیری مجدد اسرائیل را به اطالع سلطان مسعود
رساند (آقسرايي ،1362 ،ص .)14 .عالوه بر اين افراد ،زندانبانها و نگهباناني نیز
بهمنظور مراقبت دائم بر زندان و زندانیان گماشته ميشدند تا از فرار و احتماال بينظمي
در زندان ممانعت بهعمل آورند .اين نکته را ميتوان از حبسیات شعرای پارسيگو
دريافت .مسعود سعد سلمان چنین سروده است که:
در هر حبـس و بنـد نیز ندارندم استوار

تا گـرد من نبـاشـد ده تـن نگاهبان

هر ده نشسته بر در و بر بام سجـن من

با يکــدگـر دمادم گوينـد هر زمـان

خیـزيـد بنـگريـــد مبـادا بهجـادويـى

او از شـکاف روزن پـرد بر آسمـان

هان برجهید زود که حیلتگرىست اين

کـز آفتـاب پل کنـد از سايۀ نردبان

بهنظر ميرسد که امیر حرس ،کوتوالها و ساير مقامات نظامي ـ انتظامي که به
تشکیالت زندان مرتبط بودند ،در مقام امرای نظامي تنها به حاکم و مقامات باالتر
پاسخگو بودند و در عمل نقش و جايگاهي برای امور قضائي و صاحبمنصبان
15
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انتظامات شهری درنظر گرفته نميشده است.
ب) زندان بهمثابۀ شکل آنها
هرچند بنا به سنتهای فرهنگي و اهمیت و منزلت زنداني ،مکان حبس و بازداشت
فرق ميکرد؛ اما عموميترين نام برای مکان بازداشتيها و محبوسین« ،زندان» بود که در
بیشتر شهرهای اين دوره ميتوان نشاني از آن يافت .گزارشهای متعددی از مکان
«زندان» در کالبد و ساختار شهری وجود دارد که پیوستگياش با ساير عناصر شهری،
نشان از حضور آن در يک شبکهبندی دقیق فضای شهری دارد .بهنظر ميرسد در کیفر
زندانِ درونْقضائي و مرتبط با مسائل اجتماعي ،از اين مکان بیشتر استفاده
ميشده است.
اطالعات جدول شمارة  2از سفرنامۀ ابنحوقل و مسالک و ممالک اسطخری
استخراج شده است و بهخوبي موقعیت زندان در دل ساختار شهر و در پیوستگي با
مهمترين مؤلفههای شهر ايراني ـ اسالمي ،يعني قهندز ،داراالماره ،مسجد جامع و بازار
را در مهمترين شهرهای شرق ايران نشان ميدهد.
جدول  :2زندان در ساختار و کالبد شهرهای دورة اسالمي
نام شهر

موقعیت زندان شهر

زرنگ

مسجد جامع در شهر در نزديکي دروازة فارس است و داراالماره در ربض میان دروازة
طعام و دروازة فارس بیرون شهر است و زندان در شهر نزديک مسجد جامع است و

نیشابور

نیشابور را ابرشهر خوانند .... .و مساحت شهر فرسنگي در فرسنگي بود و دو شارستان

[ابرشهر]

دارد .و قهندز و ربض و شارستان آبادان است .و مسجد آدينه در ربض شهرست و آن
جايگه را لشکرگه خوانند و سرای امارت در جايگاهي است کي آن را «میدان حسین»
خوانند ،و زندان هم در اين نزديکي است .و میان مسجد آدينه و سرای امارت و زندان
16
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[زرنج]

داراالمارهای قديمي در همین جا نزد زندان و پشت مسجد جامع هست که بعد به ربض
واقع در خارج شهر نقل شده است (ابن حوقل ،1366 ،ص.)152 .
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مقدار چهاريک فرسنگي است (اسطخری ،1340 ،ص.)204 .

مرو

فاما بر چهار سوی مرو رودهای معروفاند ... :و دوم رود ماچان و مسجد آدينۀ نو و
سرای امارت و بازارگاه و زندان و سرای آل بونجم مولي ابومحیط همه بر اين آب است
(اسطخری ،1340 ،ص.)206 .

هرات

نام شهر است و حصاری استوار داشته ....و در داخل آن قهندز است و ربض نیز دارد که
مسجد جامع در آن است .داراالماره در خارج حصن در جايي بهنام خراسانآباد که از
شهر منتقطع است قرار دارد .. .مسجد جامع در خود شهر و در پیرامون آن بازارهاست و
زندان در پشت قبلۀ جامع قرار دارد (ابنحوقل ،1366 ،صص 171 .ـ .)172

بخارا

 ...در داخل اين بارو شهری هست که آن را نیز بارويي استوار فراگرفته .در بیرون شهر
قهندزی متصل بدان ديده ميشود که خود شهر کوچکي است و قلعهای دارد و خانههای
حکمرانان خراسان که از طرف سامانیان تعیین ميشوند و نیز زندان در همین قهندز
است .بخارا ربضي دارد که مسجد جامع در آنجا در قهندز واقع است و بازارها نیز در
ربض است (همان ،صص 210 .ـ .)211

سمرقند

قصبۀ سغد سمرقند است که شهری است در جنوب وادی سغد و بلندتر از آن است و
قهندز و شهر و ربض دارد و در زمان ما زنداني نیز در آنجا ساختهاند .داراالماره در
همین شهر است بود که االن ويران است  ...مسجد جامع در شهر و پايین قهندز است و
فاصلۀ میان آن دو پهنای راه است  ...و نیز داراالمارههايي متعلق به سامانیان در محلي
موسوم به اسفزار وجود دارد و تنها داراالمارة واقع در قهندز از آن آنان نیست (همان،
صص 219 .ـ .)220

هر چند از فضا و توزيع فضای دروني زندان اطالعي چنداني در دست نیست؛ اما
تغییر مييافت و پايتختها و شهرهايي با جمعیت بیشتر ،زندانهای بزرگتری داشتند
و زندانیان بیشتری را در خود جای ميدادند .عالوه بر اين ،ممکن بود که شهرهای
مهمتر ،چندين نوع زندان داشته باشند (بیهقي ،1374 ،ج/2 .ص.)420 .
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مطالب جدول شمارة  2بهخوبي شبکهبندی دقیق شهر و ارتباط زندان را با کهندژ
يا داراالماره ،مسجدجامع و بازارها نشان ميدهد .همبستگي زندان با نهاد سیاست و
نهاد مذهب ،الگوبرداری از نخستین شهرهای دورة اسالمي است که والي و امیران اين
شهرها ،وظايف و مسئولیتهای سهگانۀ خويش در امر قضاوت ،حکمراني و امامت
ي داراالماره ،مسجد و زندان در مرکز اين شهرها عینیت
جماعت را در پیوستگيِ مکان ِ
بخشیده بودند (بالذری ،1337 ،ص .)486 .اهمیت بُعد کارکردی اين ارتباطات و
پیوستگيها ،چندگانه بود :تسريع و سرعت بخشیدن به روندهای قضائي درمورد
متهمان بهصورت عام و زندانیان بهصورت اخص ،دسترسي آسان به قاضي شهر که
عمدتا در مسجد جامع حضور داشت و در آنجا به قضاوت ميپرداخت (لمبتون،1387 ،
ص )258 .و نگهداری و مراقبت از زندان و زندانیان که بخشي از کارکرد نهاد سیاست
بود را تسهیل ميکرد؛ زيرا دفتر بسیاری از مقامات سیاسي شهر در داراالماره قرار
داشت.
قلعه ـ زندان
استفاده از قالع بهمثابۀ مکان حبس و طرد ،ازجمله سنتهای ديرينۀ جزائي در تاريخ
ايران محسوب ميشد .برای مثال ،در دورة ساسانیان ،مهمترين و خوفناکترين زندان
کشور ،انوشبرد بود که قلعه ـ زندان محسوب ميشد و از آن برای زندانیان
سیاسي ـ عقیدتي و خطرناک استفاده ميشده است (کريستن سن ،1368 ،ص.)423 .
مهمترين ويژگي اين نوع از مکانهای حبس ،دور بودن از شهرها و ايجاد نوعي انزوای
کامل با قطع هر گونه ارتباط و تماس بود .اين سنت جزائي ،در دورة اسالمي در میان
حکومتهای ايراني نیز تداوم يافت و ازجمله گزارشهايي از تعمیر و بازسازی برخي
از قلعهها بهمنظور استفاده از آنها بهمنزلۀ زندان و مکان حبس از سوی امرای ايراني
تاريخي روايات متعددی از استفاده از قلعهها بهمنزلۀ زندان و مکان بازداشت وجود
دارد که در جدول شمارة  3به برخي از مهمترين اين موارد اشاره شده است.
جدول  :3قلعه ـ زندانها و زندانیان آن
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وجود دارد (اصطخری ،1340 ،ص .)105 .در قرون پنجم و ششم هجری نیز در منابع

تبیین و بررسي نظام زندان و حبس در ايران قرون ...ــــــــــــــــــ سید هاشم آقاجری و همکاران
نام قلعه

اتهام و جرم

زندانی

قلعۀ منديش (ناحیۀ
غور)
امیر محمد بن محمود رقابت بر سر تاج و تاخت پدر با برادرش امیر
مسعود (بیهقي ،1374 ،ج/1 .صص 58 .ـ )60
قلعۀ کوهتیز تگیناباد غزنوی
(هرات)
قلعۀ گیری (هندوستان)

امیر مسعود بن محمود شکست از سالجقه و نارضايتي امرای نظامي از
او (گرديزی ،1363 ،ص)440 .
غزنوی

قلعۀ سو ،دهک ،نای و مسعود سعد سلمان
مرنج

اتهام توطئۀ سیاسي (يان ريپکا ،1381 ،صص.
 276ـ )277

قلعۀ کالنجر (کشمیر)

اسرائیل سلجوقي

ترس سلطان محمود از قدرت قبايل سلجوقي
(آقسرايي ،1362 ،صص 12 .ـ )13

قلعۀ غزنین

ابوريحان بیروني

کینه سلطان محمود غزنوی (عروضي سمرقندی،
 ،1327صص 89 .ـ )91

قلعۀ تکريت (عراق
عرب)

 .1عزيز
مستوفي
 .2ارسالن
ملکشاه
سلجوق

قلعۀ طبرک (ری)

 .1اتهام و توطئۀ وزير درگزيني (بنداری
اصفهاني ،2536 ،ص)181 .
و
بن

 .2امر سلطان مسعود سلجوقي (خواجه
رشیدالدين فضلاهلل همداني ،1386 ،ص.
)82
 .1رقابت دو سلسله و اضمحالل آل بويه (تاريخ

 .1ملکالرحیم بويهي

سلجوقیان در آناطولي ،1377 ،ص)44 .

 .2زبیده خاتون مادر
سلطان محمد
 .2نزاع بین سلطان محمد و سلطان محمد
(بنداری اصفهاني ،2536 ،ص)99 .

طغرل سوم سلجوقي

رقابت سیاسي بین با اتابک ايلدگزی شکست و
خوردن از او (ابن اسفنديار ،1366 ،ج/2 .ص.
)153

قلعۀ دزمار (آذربايجان)
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قلعۀ گهران (گهرام) طغرل سوم سلجوقي
8
(آذربايجان)

رقابت سیاسي بین او و اتابک ايلدگزی (حمداهلل
مستوفي ،1364 ،ص)47 .

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399
قلعۀ فرزين (کرج ابي -سلطان
(بروجرد سلجوقي
دلف

سلیمان بدگويي برخي از خواص سلطان مسعود در حق
او (رواندی ،1364 ،صص 235 .ـ )236

امروزی))
صفيالدين

و

ضیاءالدين از نزديکان بهدلیل دشمنيهای درگزيني انسآبادی (بنداری
عزيز مستوفي و برادر و اصفهاني ،2536 ،ص)181 .

قلعۀ اصفهان

عموی مورخ مشهور

کتاب «تاريخ سلسله
سلجوقي»
قلعۀ
(مازندران)

چناشک قابوس بن وشمگیر

قلعۀ اسکیوان (فارس)

سختگیری و مجازات سنگین مردم و اطرافیان
(جرفادقاني ،1374 ،صص 347 .ـ )348

عمیدالدين اسعد و ارتباط پنهاني با خوارزمشاهیان در منازعه اتابکان
پسرش از ديوانیان زنگي و خوارزمیان (خوندمیر ،2535 ،ص)238 .
خاندان اتابکان فارس

همانگونه که در جدول شمارة  3مشاهده ميشود ،زندانیان چنین مکانهايي عموما
اعضای خاندان سلطنتي ،امرای نظامي و ديوانیان بودند که در سايۀ ترس ،تهمتهای
سیاسي ،رقابت درونخانداني و غیره بهدستور صاحبمنصبان سیاسي و خارج از
روندهای قضائي گرفتار حبس در قلعهها ميشدند .درمورد برخي از زندانیان گرفتار در
قلعهها ،روش و الگويي نانوشته وجود داشت .بدين ترتیب که حکام و سالطین سعي
ميکردند ،زندانیاني را که پايگاه اجتماعي در میان گروههای شهری يا قبايل داشتند ،به
دورترين قلعهها از آن پايگاه اجتماعي بفرستند تا هر گونه ارتباط بین فرد بازداشتي و
حامیان محلي را قطع کنند .برای مثال ،سلطان محمود غزنوی ،برای چنین منظوری،
قبايل سلجوقي در خراسان و تالش برای فراری دادن و آزادیاش را خنثي و از طريق
آن ،سايرين را وادار به سکوت کند (آقسرايي ،1362 ،ص .)14 .هم او ،در حملهای که
به شهر ری و منطقۀ عراق عجم کرد ،برخي از مردم شیعه را به قلعههای خراسان
20
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اسرائیل بن سلجوق را به يکي از قلعههای هندوستان فرستاد تا هر گونه ارتباط بین او و
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فرستاده بود تا ارتباط آنها با مناطق و شهرهای شیعهنشین را قطع کند (گرديزی،
 ،1363ص .)418 .درگزيني انیسآبادی نیز با درخواست از سلطان خويش ،يکي از
دشمنانش بهنام عزيز مستوفي را به تکريت در منتهيالیه قلمرو سلجوقیان عراق فرستاد؛
زيرا به نوشتۀ بنداری اصفهاني ( ،2536ص ،)181 .آمدن نمايندة سلطان سنجر نزديک
بود و ميتوانست برای آزادی او ،شفاعت کند يا خبر را با سلطان سنجر درمیان بگذارد.
حبس خانگی
عالوه بر مورد عمومي ذکرشده ،نوع ديگری از حبس و بازداشت بود که ميتوان آن را
با عنوان «بازداشت خانگي» صورتبندی کرد که در آن فرد بازداشتي در خانۀ خويش يا
يکي از مقامات سیاسي پرنفوذ در بازداشت و مراقبت قرار ميگرفت .اين شکل از
بازداشت ـ که بیشتر برای افراد پرنفوذ سیاسي و گاهي عالمان مذهبي اعمال ميشد،
نوعي از «حبس محترمانه» با مراقبت شديد بود و تالش ميشد پیشاپیش هرگونه پیامد
اجتماعي ـ سیاسي زنداني شدن اين افراد مديريت شود .نمونۀ رايجتر و مشهورتر اين
شکل از بازداشتها را ميتوان در حبس شاهزادگان و اعضای خاندان سلطنتي در
حرمسراها مشاهده کرد که تالشي بود برای جلوگیری از هرگونه شورش و نفوذ
درباريان در امر حکمراني .اين شکل از بازداشت نیز سنتي ديرينه در دستگاه حاکمۀ
قدرت سیاسي در ايران محسوب ميشد ،چنانکه يکي از اتهامهای خسرو پرويز،

آنچه بر عمايت و غوايت خويش اصرار نمود ،بعضى را براندند و بعضى را از عقد
مجالس و حکم مدارس معزول کردند و راه فضول و مفاسد فصول او بربستند و
خانۀ او بر او زندان کردند (جرفادقاني ،1374 ،صص.)395 - 394 .

از مهمترين نمونههای حبس خانگي صاحبمنصبان سیاسي و ديواني در اين دوره
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بازداشت فرزندانش در قصر بود (دينوری ،1383 ،ص.)38 .
بهره بردن از اين نوع از حبس درمورد عالمان مذهبي را ميتوان در تغییر رويکرد
ناگهاني سلطان محمود غزنوی متأثر از قاضي ابوالعال صاعد بن محمد نسبتبه استاد
ابوبکر محمد بن اسحاق ممشاد کرامي و پیروانش ديد .بر اساس حکم سلطان غزنوی
به نواب و عمال حکومتي در باب بزرگان مذهب کرامي ـ که از اعتقاد خويش دست
نميکشیدند ـ آمده است:

جامعهشناسي تاريخي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ دورة  ،12شمـارة  ،2پايیز و زمستان 1399

را ميتوان در سرنوشت عمیدالملک کندری ديد که به همراه همسر و تنها دخترش
مدتي را در منزل عمید نیشابور و سپس عمید مرو بازداشت بود و عاقبت به سعايت
نظامالملک در آنجا کشته شد (ابنخلکان1397 ،ق ،1977 /ج/5 .ص .)142 .سلطان
ملکشاه نیز مدتي خان سمرقند را زير اتاق محل اقامت خويش حبس کرده بود که بعدا
نیز با نهايت احترام و عزت آزاد و به محل حکومتش بازگرداند (بنداری اصفهاني،
 ،2536ص .)64 .سعدالدوله يرنقش زکوی نیز مدتي را در قصر وزير درگزيني حبس
بود و با تقبل مال بسیار آزاد شد (همان ،ص .)191 .ابوالفضائل مشاط و شرفاالئمۀ
ابونصر هسنجانى از علما و بزرگان شهر ری نیز مدتي را در سراى امیرعباس غازی
حاکم شهر محبوس بودند (عبدالجلیل قزويني ،1358 ،ص .)143 .ناصرالدين افزون
وزير سالجقۀ کرمان ،بعد از آنکه چشمانش را میل کشیدند ،در خانهاش محبوس شد
وخانه را بر او زندان کردند (محمد بن ابراهیم ،1343 ،ص)80 .؛ اما شايد مشهوترين
فرد در بازداشت اينچنیني را اسارت و زنداني شدن سلطان سنجر از سوی غزان بود
که شکلي از بازداشت خانگي يا حبس محترمانه بود و با وجود اظهار تابعیت و اطاعت
چندباره ،اما غزان او را تحت مراقبت شديد نگه داشته بودند .ابن اثیر درمورد اين
وضعیت آورده است که:
درين زمان سلطان سنجر از سلطنت فقط نامى داشت و قادر به هیچ کارى نبود.
زندانى بود و خودش هم اين را نمىدانست  ...وقتى برايش غذا مىآوردند مقدارى
از آن را براى وقت ديگر ذخیره مىکرد؛ زيرا مىترسید غذايش را نیاورند؛ چون
غزان در انجام وظايف خود کوتاهى مىکردند و اصوال اينها وظايفى نبود که آنها
بشناسند ( ،1371ج/26 .صص 291 .ـ .)292

زندانهای مطموره و سیاهچال
سیاه چال و مطموره نوع ديگری از کیفر و شکل زندان در اين دوره بودند و اگرچه
خشم و کینۀ بیش از حد شخص حاکم و صاحب منصبِ متنفذ نسبتبه زنداني داللت
ميکردند .در باب معنای مطموره ،آن را چاه و گودال يا مکاني زيرزمیني به منظور
مخفي کردن اموال و طعام آوردهاند (ياقوتحموی ،1995 ،ج/5 .ص )148 .و امکان
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عمومیت نداشتند؛ اما از سختترين انواع زندان و حبس محسوب ميشدند و عمدتا بر
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دارد از چنین مکاني (انبار و سرداب) گاه به منظور حبس استفاده شده باشد؛ اما منابع
تأيید ميکنند که حکام و سالطین با حفر چاه و زيرزمین در دل خاک و بهره بردن از
چنین تکنیکهايي مخصوصا برای حبس و بازداشت زندانیان استفاده ميکردهاند.
هرچند ايجاد چنین مکانهايي آسان بود؛ اما مهمترين و بهترين مکان ،جايي بود که
امکان مراقبت و نظارت شديد وجود داشت .لذا ،ميبینیم در قلعهها ،ارگهای حکومتي
يا کاخها چنین مکانهايي تعبیه ميشد .چنانکه نقل شده است ،القاهرباهلل ،خلیفۀ عباسي
و وزيرش الخصیبي ،در محوطۀ کاخهای خويش اقدام به حفر و ايجاد زندانهای
مطموره کردند تا مخالفان خويش را در آنجا حبس کنند (ابناثیر ،1371 ،ج/20 .صص.
 3ـ  .)6در متني متأخرتر نیز از اصطالح «مطمورة چاه قلعه» و «مطمورة قالع» در منطقۀ
کرمان در حاکمیت سالجقۀ کرمان سخن بهمیان آمده است (منشي کرماني،1362 ،
صص43 .ـ .)85
درمورد اينکه اين دو مکان حبس [مطموره و سیاهچال] ،يکي بودهاند و در متون
فارسي به يک معنا استفاده شدهاند ،منابع گزارش روشني ارائه نميدهند؛ اما ميتوان
چنین فرض کرد که به احتمال بسیار ،آنها از ساير مکانهای حبس ،يعني زندانهای
عمومي و قلعهها متمايز بودهاند و شکل خاصي از مکان طرد محسوب ميشدند .از نظر
کیفری نیز ،با توجه به گزارشها ،ميتوان گفت متون تمايزی جدی بین گرفتار چاه و
مطموره شدن با ساير انواع حبس قائل هستند .در عبارتي از سیاستنامه ،نظامالملک «به
زندان بردن» و «در چاه کردن» را در کنار «گردن زدن»« ،دست و پا بريدن»« ،بهدار
کردن» و «چوب زدن» از جمله وظايف امیر حرس ذکر ميکند .کامال پیداست که
نظامالملک آنها را مترادف نميگیرد؛ زيرا در بقیۀ موارد نیز از بیان مترادف خودداری
کرده است (نظامالملک ،1342 ،ص .)181 .در تاريخ يمیني نیز وقتي سخن از شدت
عمل و سختي مجازاتهای شمسالمعالي قابوس است ،از نظر کیفي بین اشکال ديگر
بإراقت دماء و افاتت ذماء باک نداشتى و تأديب و تعريک او جز بهحد شمشیر قاطع و
سنان ساطع نبودى و حبس او جز مطمورة لحد نیافتندى» (جرفادقاني ،1374 ،ص.
 .)347لذا ،ميتوان چنین برداشت کرد که از نظر کیفری ،اينها دو شکل کامال متفاوت
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حبس و مطموره تمايز قائل شده و آمده است «به کمتر زلّهاى عقوبات عنیف کردى و
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از ساير انواع حبسهای ديگر بودهاند و بهروشني نشانههايي از اصل تنظیم کیفر و
تعیین اجباری ويژگيهای زندانیان را بازنمايي ميکردند.
اين شکل از زندان در ايران دورة باستان ايران وجود داشت و به نوشتۀ کريستن سن
( ،1368ص ،)412 .گاهي از حیوانات درنده و موذی برای پاره پاره کردن زنداني نیز
استفاده ميشده است .هر چند اشاراتي به استفاده از حیوانات وحشي و درنده برای
ترساندن زنداني وجود دارد؛ اما در اين دوره گزارشي از چنین رويهای درمورد زندانیان
سیاهچال و مطموره وجود ندارد .با وجود اين ،ماندن بیش از حد در چنین زندانهايي،
پیامد جسمي و رواني بسیاری برای زنداني داشت و سبب فرسودگي رواني و نقصان
سالمت جسمي ميشد .چنانکه ابوسعید المؤيد بن محمد االُلوسي شاعر که مدتي
طوالني را در مطمورة خلیفۀ عباسي گذراند ،بعد از آزادی بهدلیل دوران طوالني حبس،
بینايياش را از دست داده بود (ابنخلکان1397 ،ق ،1997 /ج/5 .ص .)347 .عالوه بر
اين ،زندانیان گرفتار چنین زندانهايي ميتوانستند با عواقب سنگیني روبه رو شوند.
چنانکه سلطان مسعود غزنوی که در چاه انداخته شده بود ،عمال با پر کردن چاه ،در آن
دفن شد (صدرالدينحسیني ،1380 ،ص .)52 .تورانشاه سلجوقي نیز ،برخي از
غالمانش را که در مطموره محبوس بودند« ،آتش در ايشان زد» (منشي کرماني،1362 ،
ص )70 .با وجود اين ،همۀ آنها چنین تقديرهای شومي در انتظارشان نبود ،چنانکه
برخي از غالماني که در قتل خوارزمشاه نقش داشتند ،از سوی سلطان محمود غزنوی به
غزنین منتقل شدند و مدتي را در مطمورهای بازداشت بودند؛ اما بعد از مدتي آزاد شدند
(جرفادقاني ،1374 ،ص.)376 .
وضعیت درونی زندانها
گزارشهای رسمي و غیررسمي از سازوکارهای دروني زندان و وضعیت زندانیان در
حبسیات شاعران و نوشتههای ادبي وجود دارد که بايد به آنها اکتفا کرد.
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غل و زنجیر
بهنظر ميرسد ،استفاده از غل و زنجیر و بند ،برای جلوگیری از فرار زندانیان،
بهخصوص درمورد زندانیان سیاسي ـ امنیتي ،مرسوم بوده است .حتي اديبي چون
بهاءالدين بغدادی که گرفتار حبس شده بود ،نقل ميکند که حتي او را از غل و زنجیر
بينصیب نگذاشتهاند.
و راستي چون من خود را نه استمداد گريختن حاصل ميديدم و نه استحقاق بند
نهادن ثابت غروری داشتم که از آن خطاب مفروز باشم و از آن عقاب مسلم مانم،
اتفاقا از آن ستوران سر طويلۀ آن عقوبت مرا ساختند و آن بيعقالن آن عقال
محنت نخست بر پای من نهادند (بغدادی ،1385 ،ص.)347 .

شکنجه و تعذیب
بحث از شکنجه و تعذيب درمورد زندانیان را بايد در دو بخش تحلیل کرد .بخش اول
درمورد متهمان است .در اين بخش ممکن بود فقیهاني بر اساس حديثي از پیامبر بدين
مضمون که «الن يخطئ االمام في العفو خیر من أن يخطئ في العقوبۀ» [پیشوای مسلمین
در عفو اشتباه کند و کسي را عفو کند که شايستۀ بخشش نیست ،بهتر است از اينکه
کسي را عقوبت کند که نبايد عقوبت شود و مرتکب اين اشتباه شود] ،شکنجه و تعذيب
را رد ميکرد يا جايز نميدانستند؛ اما درعمل ،بسیاری از فقها درمورد متهمان ،زدن و
شکنجه بهمنظور اعترافگیری را جايز ميدانستند (سیدسابق1425 ،ق ،ص.)1049 .
چنانکه فقهای اهلسنت درمورد متهمان مالي ،که حقي را انکار يا از ادای آن خودداری
ميکردند ،تعزير و سختگیری را در زندان تجويز ميکردند و به حاکم اين اجازه را
ميدادند بعد از سه روز به تعزير وی بپردازد 9.بخش دوم مربوط به محکومان است که
عمال در موارد مشخصي تعذيب و شکنجه بخشي از کیفر و مجازات محسوب ميشد.
(ر.ک :جدول شمارة  ،1ستون  .)8امام شافعي نیز درمورد قاتل مورد عفو وليدم ،حاکم
و قاضي را در شکنجه و تعذيب او مختار کرده بود (ر.ک :جدول شمارة  ،1ستون .)2
در دورة مورد بررسي نیز ،نشانههايي از شکنجه و تعذيب وجود داشت .باسورث
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( ،1385ج/1 .ص )67 .معتقد است که درمورد وزرا و در سیاستهای مصادرة اموال
ديوانیان ،سالطین غزنوی از اقرارگیری و شکنجه بهوسیلۀ ترکه ،شالق و ساير آالت
شکنجه استفاده ميکردند و عالوه بر مستخرج (اقرارگیر) ،کس ديگری بهنام دژخیم در
گرفتن اعتراف و اقرار نقش عمده داشت؛ ازجمله کساني که زير شکنجه در زمان
محمود فوت شدند ،ابوالعباس فضل بن احمد اسفرايني بود (خوندمیر ،2535 ،ص.
139؛ جرفادقاني ،1374 ،ص.)340 .
نمایش عمومی زندانیان
قدرت سیاسي بهمنظور اعالم حضور ،همیشه تمايل دارد به نمايش عمومي دست بزند.
اين نمايشها لزوما محدود به سان و رژهها يا حضور پرهیبت و جالل سلطان و
خانوادة سلطنتي نبود؛ بلکه گاه بازيگران چنین نمايشي ميبايد نشانههای امکان اعمال
خشونت قدرت سیاسي بر اتباع را به نمايش ميگذاشتند .لذا ،زندانیان ميتوانستند
ابژههای مناسب چنین نمايشي باشند .بهخصوص آنکه تالش برای بازنمايي فضاحت و
رسوايي زندانیان بهمنظور ايجاد شرمساری و زدن مُهر ننگ اجتماعي ،چنین نمايشهايي
را امکانپذير ميساخت .به اعتقاد اشپولر ( ،1373ج/2 .ص ،)72 .وزرا و حکام معزول
و همچنین ،زندانیان صاحبنام را بهمنظور استهزا در انظار مردم ،با شوق در لباس
مضحکى از دم روباه و يا نمد ،وارونه بر االغ و يا شتر و يا فیل مىنشاندند و در
نزديکترين شهر يا در پايتخت مىگرداندند .با وجود اين ،نمايشها لزوما به زندانیان
مشهور محدود نبود؛ بلکه گزارشهايي از نمايش زندانیان ناشناختهتر نیز وجود دارد که
با غل و زنجیر در کنار مسجد شهر بسته بودند و با کاسهای در دست او را در قامت
يک گدا و سائل نگونبخت به نمايش گذاشته بودند (بلخي ،1362 ،ص.)200 .

بررسي اصول بنیادين زندان در قرون پنجم و ششم ،ميبايد مبتني بر دو فرض باشد:
ابتدا ،ماهیت دوگانۀ امر حبس؛ زيرا لزوما اصول زندان درونْقضائي درمورد زندان
برونْقضائي صدق نميکند يا بالعکس ،دوم ،برخي اصول فرضیۀ فوکو ،يعني کار،
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آموزش و نهادهای کمکي مختص جامعۀ سرمايهداری مدرن هستند و هدف از آنها
تقويت نیروهای جامعه و افزايش سودمندی اقتصادی بود و در دورة مذکور وجود
نداشتند .بنابراين ،ميتوان گفت قدرت در راستای ايجاد جامعۀ پاک و خالص،
تاکتیکها و رويکردهای حقوقي ـ قضائي و سیاسي ـ اداری خاص خويش را بهنسبت
امر زندان و زندانیان داشت که ميتوان آنها را اين چنین مقولهبندی کرد:
اصل تنبیه
کارکرد اصلي بازداشت در دورة مورد برررسي ،خالف دوران مدرن ،محدود به تغییر
رفتار و اصل اصالح يک فرد منحرف نبود .حبس درونْقضائي اصوال بخشي از سازوکار
تنبیهي و کیفری محسوب ميشد و ارتباط مستقیم بین جرم يا تخلف با مجازات فرد
گناهکار برقرار ميکرد و نشانهای از تالش برای اصالح ،بازپروری و کنترل امیال و
کششهای دروني زنداني که سبب جرم شده است در کار نبود .اگر تالشي در زمینۀ
تغییر رفتار وجود داشت ،ناظر به انحراف در نتیجۀ کششها و امیال دروني و گذشتۀ
فردی ،خانوادگي و اجتماعي نبود؛ زيرا هنوز ساحت روان ناشناخته بود و سوژة بزهکار
محلي از ارعاب نداشت؛ تالشها در زمینۀ تغییر رفتار ،تنها يادآوری و اجبار فرد زنداني
به پذيرش مسئولیتهايش در قبال خود ،خانواده و جامعه بود و هیچگونه تالشي برای
شناخت داليل و زمینههای شخصیتي ،خانوادگي و اجتماعي زنداني و سپس آموزش و
توانبخشياش صورت نميگرفت .نهاد زندان نیز ،هیچ تشابه و قرابتي به آموزشگاه و
مدرسه نداشت .به زبان ساده ،کارکرد بازداشت و ماهیت زندان در گذشته با دورة مدرن
اينهمان نبود .در مواردی چون حبس شخص مُظاهر ،پرداختنکنندة نفقه ،تارک نماز
و روزه و توبۀ اهل بغي و ارتداد ،حبس آنها بدون هیچگونه آموزشي تداوم مييافت و
ماهیتي تنبیهي داشت تا اصالحي .بسیاری از اين زندانیان ،در صورت پذيرش اشتباه
آزادی خويش را باز مييافتند .درمورد مرتدان نیز که سعي ميشد به نحوی بار ديگر
اسالم به آنها عرضه و شبُهات آنان رفع شود ،با توجه به فرصت سه روزه به زنداني،
خبری از آموزش و بازپروری نبود؛ بلکه زنداني در يک لحظه ـ که سايۀ مرگ بر سرش
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بود ـ مي بايد انتخاب ميکرد.
خالف حبس درونْقضائي ،کارکردِ اصلي حبسِ برونْقضائي ،نه ماهیتي
تنبیهي ـ کیفری داشت نه اصالحي؛ بلکه تدبیری سیاسي ـ اداری بود که هدف از آن
بازداشتن و قطع هر گونه ارتباط فرد با بیرون بهمنظور جلوگیری از خطرات احتمالي
بود و فرد زنداني تا زمان تغییر ارادة قدرت حاکم يا شخص حاکم در حبس ميماند.
اصل طبقهبندی
تفاوتي که دربارة زندانیان سیاسي ـ امنیتي با زندانیان جرايم اجتماعي در محل و نحوة
بازداشت آنها ديده ميشود و تفاوت احکام کیفری درونْقضائي درمورد زندانیان مبتني
بر جنسیت ،موقعیت اجتماعي [برده يا آزاد بودن] ،جايگاه تشکیالتي در میان اهل بغي
و محاربه ،تعدد و تکرار جرم و میزان مشارکت در جرم ،نشان از يک طبقهبندی ظريف
و محسوس بین زندانیان در سازوکارهای حقوقي ـ قضائي داشت و به مجموعهای از
تکنیکهای فرديتساز يا تعیین اجباری ويژگيهای زندانیان منجر ميشد؛ زيرا قاضي با
کمک همکارانش ميبايد کودک يا مجنون بودن ،از کارافتادگي افراد ،میزان مشارکت در
جرم و جايگاه تشکیالتي و توانايي دارايي زنداني را مشخص ميکرد و احکامي را
متناسب با وضعیت زنداني صادر ميکرد (ر.ک :جدول شمارة  .)1هرچند گزارش يا
نشانهای از بازتاب چنین طبقهبندی درمورد زندان و توزيع فضای دروني زندان بر
اساس سن ،جنسیت و سنگیني کیفری جرمشان وجود ندارد؛ اما بعید بهنظر ميرسد
حداقل در باب جنسیت زندانیان ،بهدلیل حرمت شرعي ،زنان را در کنار زندانیان مرد
بازداشته باشند .درمورد زندان برونْقضائي ،نکتۀ مهم نیز مبتني بر همین مسئله است که
زندانیاني که دربارة زندان نوشتهاند ،بهخصوص حبسیات شاعران ،گزارشي از وجود
همقطاران زنداني و همبند ندارند و انگار زندان انفرادی بازتاب فرديت زنداني بود.

اصل تنظیم کیفرها ،مبتني بر پیشرفت و پسرفت زنداني بود که در میزان کیفر تأثیر
مستقیم داشت .از اين منظر ،تنها عامل در زندانِ برونْقضائي ،ارادة شخص حاکم يا
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مرگ او بود که ميتوانست به خالصي زنداني از زندان يا مرگ او بینجامد .البته ،اگر
زنداني موفق به فرار از حبس ميشد ،شايد ميتوانست آزادیاش را جشن بگیرد.
درمورد زندان درونْقضائي ،بايد گفت ،تنها راههای مبتني بر پیشرفت زنداني ،امکان
استفاده و بهره بردن از ابزارهايي بود که جامعۀ ديني و سازوکارهای فقهي در اختیار
زنداني قرار ميداد تا از زندان آزاد شود و به جامعه بازگردد .مهمترين ابزار در اين
زمینه گناهان اعتقادی« ،توبه» بود .فرد زنداني در مواردی که در فقه تعیین شده بود،
ميتوانست توبه کند و از زندان خالصي يابد (ر.ک :جدول شمارة  ،1ستون .)9 ،8 ،6
ابزار ديگر در اين مورد نیز اعتراف و اقرار و به سرانجام رسیدن تحقیقات محلي از
طريق افراد مسئول بهويژه در مبحث جرايم مالي بود .فرد زنداني ميتوانست با اعتراف
و اقرار از شکنجه و تعزير در زندان خالصي يابد يا آزاد شود .در صورت تحقیق و
اثبات ادعای زنداني درمورد افالس و ورشکستي نیز او ميتوانست از زندان آزاد شود و
بار ديگر به جامعه بازگردد (جدول شمارة  ،1ستون  .)18گاهي برخي از زندانیان نیز با
وساطت و شفاعت برخي از متنفذان يا با ضمانت و کفالت برخي از خويشاوندان نسبي
و سببي آزاد ميشدند (عبدالجلیل قزويني ،1358 ،ص.)143 .
اصل تکنیکیِ کنترل بازداشت
اين اصل نیز درمورد زندان درونْقضائي رعايت ميشد؛ اما خالف دورة مدرن ،خبری از
پزشکان و روانکاوان نبود؛ بلکه صحبت از متخصصاني بود که ميبايد به احکام و
مباحث فقه مسلط بودند و يا دارای کمک چنین افرادی ميشدند و از آن در تعامل با
زندانیان بهره ميبردند .برای مثال ،حکم زن مرتد در فقه حنفي ـ که با شالق روزانه
همراه بود ـ بايد زير نظر اهل اين فن انجام ميگرفت؛ زيرا نهتنها تازيانه و جلد بايد از
جنس و نوع مشخصي ميبود؛ بلکه نحوة نواختن و ضربه زدن و تعداد آن نیز دارای
برای اقرار يا اعتراف گرفتن از متهمان و متخلفان مالي يا افرادی که ميتوانستند با توبه
از زندان خالصي يابند نیز مستلزم رعايت اصول و شرايط خاصي برای اقرار يا توبه بود
و تحقیق محلي درمورد افراد زنداني يا تأيید صالحیت شهود مورد تأيید دادگاه
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شرايط ويژه است (جزيری1424 /2003 ،ق ،ج/5 .صص 31 .ـ  .)33همچنین ،تالش
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(بغدادی ،1385 ،صص 66 .ـ  )67ـ که ميتوانست به آزادی او منجر شود ـ زير نظر
صاحبمنصبان مشخص و با کنترل و حساسیت خاصي پیگیری ميشد تا میزان ملک و
مال او مشخص شود يا اعتقاد و ايمان قلبي او سنجیده شود .چنانکه ميبینیم که
ابوحنیفه از بازداشت دو يا سه ماهۀ متهم مالي سخن ميگويد و آزادی او را مستلزم
تحقیق محلي ميداند (جزيری1424 /2003 ،ق ،ج/2 .صص 333 .ـ .)334
عالوه بر منصب قاضي ـ که مسئول صدور احکام و نظارت بر اجرای آن بود و
جايگاهش پیشتر شرح داده شد ـ کاتب ،شهود و وکالی زيردستش نیز ميبايد به
ديانت و اخالق ستوده مشهور و به علوم ديني آگاه ميبودند (بغدادی ،1385 ،صص.
70ـ  .)71محتسب که زير نظارت قاضي نیز قرار داشت از مقامات مسئول حکومتي بود
که از میان قشر مذهبي انتخاب ميشدند و صبغۀ ديني داشت و بهدلیل سروکار داشتن با
مسائل و اخالقیات اجتماعي ،محتمال با امر زندان و زندانیان نیز مرتبط بود (فروزاني،
 ،1393صص .)363 - 362 .ادبیات فارسي حکايات بسیاری از نقش و حضور اين مقام
در مسائل اجتماعي دارد .يکي ديگر از اين صاحبمنصبان شحنه بود .هرچند او حاکم
نظامي محسوب ميشد؛ اما در سرکوب و مجازات متخلفان و دستگیری آنها به قاضي
کمک ميکرد و امور انتظامي شهر را با مشورت با قضات ،صالحان و بزرگان انجام

ميداد (همان ،ص .)364 .در يکي از حکايات مقامات حمیدی ،در کنار صاحب-
منصباني چون والي ،امیرعسس ،وکیل حرس و جالد ،ارتباط ايجابي شحنه با زندان و
زندانیان بازتاب يافته است (بلخي ،1362 ،صص .)200 - 199 .از صاحبمنصبان
محلي که نمايندة مردم محسوب ميشدند و بر اساس گزارشهايي قادر به حبس و
بازداشت افراد بودهاند« ،رئیس» بود (لمبتون ،1387 ،ص )268 .بر اساس متن فرماني از
سلطان سنجر ،به آگاهي او به امور ديني و شرعي نیز تأکید و از او خواسته شده است
مجازات متخلفان را «باتفاق قضات و ائمه و اعیان واليت» بر اساس شريعت به انجام

نتیجه
از آنچه در مباحث و اطالعات مرتبط با حبس و زندان بهمثابۀ شکل ،کیفر و نهاد در
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رساند (اتابک جويني ،1329 ،ص.)25 .
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جامعۀ ايران قرون پنجم و ششم هجری ميتوان برداشت کرد ،اين است که الگوی
عمومي حبس و زندان ،ترکیبي از «آيین طرد» و «شهر طاعونزده» بود .زندان «مکان
طرد» محسوب ميشد و ابژههايي خاص را بهدلیل جرايم اجتماعي يا تدابیر
سیاسي ـ اداری در خود جای داده بود و به بهترين شیوه تقسیمبندی دوتايي و
نشانهگذاری (گناهکار ـ بيگناه و شرور ـ بيخطر) را در جامعه بازنمايي ميکرد .در
عینحال اين مکان ،در دل يک شبکهبندی دقیق فضای شهری و قلمروی با شديدترين
مراقبتها و نظارتها همراه بود و مقامات و صاحبمنصبان بيشماری در ارتباط با آن
قرار داشتند .وجود کیفرهای متنوع حبس با زمانهای دقیق و ويژگيهای خاص هر
کیفر ،در کنار حضور دائم و همیشگي مهمترين نیروهای انتظامات شهری ،همچون
قاضي ،محتسب و شحنه و ...خبر از تعیین اجباری ويژگيها و توزيع تفاوتگذارانۀ
زندانیان در دل زندان داشت .زنداني که با جرم و میزان محکومیتش مبتني بر
چارچوبهای فقهي ،فرديت خاص يافته بود ،در شديدترين مراقبتها و نظارتها قرار
داشت که در مواردی با استنطاق و شکنجۀ روزانه و تحقیر اجتماعي همراه ميشد.
هدف از تمامي اين تکنیکها و تکنولوژیهای بهکار گرفتهشده در سراسر دوران
دادگاهي و حبس ،ترسیم تصويری زمیني از روز حساب و جهنم و تالش برای ايجاد
جامعهای خالص ،پاک و يکدست بهدور از آشوب و بينظمي برای رسیدن جامعه
بهصورت عام و تکتک افرادش بهصورت خاص به رستگاری وعده داده شده بود.
پینوشتها
 .1فوکو روشهای کنترل دقیق کنشهای بدن ،انقیاد همیشگي نیروهای بدن و تحمیل رابطۀ
اطاعت ـ فايدهمندی بر اين نیروها را «انضباط» مينامید و معتقد بود که بسیاری از تکنیکهای
انضباطي در میان گروههای مذهبي و فرقههای ديني شکل گرفته است (فوکو ،1378 ،صص171 .
.)172 -

نظارت سفتوسخت داروغهها و گزمهها ،نگهبانها و ديدهبانها درميآمد .دوم ،در اين مکان

بخشبندیشده ،بيحرکت و منجمد ـ که هر فرد جای ثابتي داشت ـ بازرسي بيوقفه انجام مي-

گرفت و افراد مسئول و بازديدکنندهها ،گزارشي دقیق از حضور يا داليل عدم حضور افراد ،مرگ
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 .2بر اساس دستورالعملهای کنترل و مقابله با اين بیماری ،ابتدا ،شبکهبندی دقیق مکان انجام ميگرفت:
ارتباط شهر با بیرون قطع شد و خروج از خانه و شهر با مجازات اعدام روبهرو ميشد .شهر در
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بیمارها ،شکايتها و بينظمي را تهیه و به مقام باالتر ميدادند .درنهايت ،چند روز بعد از اجرای
اين نظام سفت و سخت و قرنطینه ،نوبت به پاکسازی و عطرافشاني خانهها و وسايل درون آنها
ميرسید ( فوکو ،1378 ،صص.)246 - 243 .
3. panopticon
 .4در تفاوت بین ايدههای مذکور ،هر چند هر سه ذيل شیوههای اعمال قدرت انضباطي قرار ميگرفتند،
فوکو معتقد بود در يک طرف (آيین طرد و شهر طاعونزده) ،انضباط محاصرهای (يا به عبارتي)
نهاد بسته و مستقر در حاشیهها و به تمامي متمايل به کارکردهای نفيکننده وجود داشت که هدفش
متوقف کردن بیماری يا شرارت ،قطع ارتباطها ،تعلیق زمان برای مطرودين بود؛ اما در طرف ديگر
(سراسربین بنتام) ،انضباط بهمنزلۀ سازوکار عمل ميکند :سازوکاری کارکردی که بايد با سريعتر
کردن ،سبکتر کردن و کاراتر کردن اعمال قدرت ،آن را بهبود بخشد ،به عبارت ديگر ،طرح
اجبارهايي ظريف برای جامعۀ آينده (همان ،ص.)260 .
 .5در انديشۀ سیاسي دادرسي و قضاوت ازجمله وظايف سلطان مسلمان بود؛ اما سلطان به داليلي
ازجمله عربي ندانستن ،عدم آگاهي از احکام شريعت ،گرفتاریهای جهانداری و مصالح شهرياری
و حوادث و وقايع مملکت ،ميتوانست آن را به نايباني از جانب خويش واگذار کند (نظامالملک،
 ،1342ص59 .؛ بغدادی ،1385 ،ص)49 .
 .6در سازوکارهای حقوقي ـ قضائي و فقه اسالمي ،اصل تنبیه بدني عمدتا همبستۀ اصل ديگری بود که
ميتوان آن را با عنوان «اصل گناهکاری /گناهکار بودن» مطرح کرد .اين اصل تالشي ميکرد
توضیح دهد که سوژة مجرم و محکوم بهصورت ارادی و با اختیار تام خود را به گناهي آلوده است
که خداوند او را از آن منع کرده و لذا ،سزاوار مجازات است .سوژة گناهکار ،ديگر بزهکاری تحت
تأثیر محیط اجتماعي ،تربیت و گذشتۀ فردی يا کششها و امیال دروني نبود که نیاز به تربیت و
آموزش دوباره بهمنظور بازگشتن به جامعه داشته باشد؛ بلکه تجاوزگری به حقاهلل ،حقالناس (که
بندگان خدايند) و اخاللگر امنیت اجتماع ديني است که بر سر راه رستگاری خود و ديگران مانع
ايجاد کرده و همانگونه که خداوند آنان را به جهنم و عذاب الهي وعده داده است ،بايد قاضي و
حاکم اسالمي نیز او را با تنبیه بدني مجازات کنند تا نمايشي کوچک از تحقق وعدة الهي دربارة
گناهکاران و پردهای از جهنم را به نمايش عمومي بگذارند.
 .7عبدالرحمن الجزيری نگارندة اين کتاب ،سعي کرده است آرای سرسلسلههای مذاهب چهارگانۀ اهل
فقهي را يکبهيک توضیح داده و در هر کدام آرای سرسلسلههای مذاهب اهل سنت را بر حسب
اشتراک يا تمايز دستهبندی کردهاست (عبدالرحمن الجزيری1424 ،ق2003 /م).
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سنت را در يک مجموعۀ کامل گرد آورد .انتخاب اين کتاب از اين نظر بود که نويسنده مسائل
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 .8نام اين قلعه در کتاب ديگر مستوفي يعني نزهۀالقلوب بهنام کهران آمده است .احتماال اين تفاوت
ناشي از ناخوانا بودن نسخهها و برداشت متفاوت ناشران دو کتاب است (مستوفي ،1381 ،ص.
.)95
 ..9الصنهاجي القرافي ( ،1418ج/4 .ص )182 .فقیه مالکي مذهب (ف684 .ق) که به جمعبندی آرای
فقهای اهلسنت پرداخته است ،در کتاب خويش درمورد متهمان مالي که از ادای حق و دين
خودداری ميکردند ،حبس آنها را بر سه قسم مقولهبندی کرده است و سختگیری و شکنجه را
روا
دانسته است .او اين سه قسم حبس را چنین بیان ميکند :حبس با سختگیری و تنگنا و شرمساری
و مايۀ عبرت ديگران کردن (حَبْسُ تَضْیِیقٍ وَ تَنْکِیلٍ) ،حبس با شکنجه و تأديب (حَبْسُ تَعْزِيرٍ
وَتَأْدِيبٍ) و حبس با مالمت و سرزنش (حَبْسُ مَلُومٍ).
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Abstract
Prison is one of the oldest forms of punishment and the most prominent
place of exclusion in the history of human societies that its external
organization and internal mechanism have changed from a society to another
society and from a period to another. The various forms of prison, its
prominent position in the physical structure of Iranian-Islamic cities and also
the frequent use of imprisonment for convicts in the history of Iran in the
fifth and sixth centuries AH raises the question that where the position of
prison in the legal-judicial system was located and how its internal
mechanism was worked. The present paper attempts to investigate the prison
and imprisonment system with a descriptive-analytical approach inspired by
the studies of Michel Foucault. In the end, it was concluded that the prison
as a place of exclusion lied at the heart of an accurate partitioning of urban
and territorial space that through accomodating the prisoners, represented in
the best way the binary division and discriminatory branding of
(dangerous/harmless; guilty/guiltless) prisoners; and coercive assignment
and differential distribution. The Prisoners of judicial-legal tribunals
depending on their crime, the type and the rate of conviction, sexuality, age,
organizational status and so on, were allowed to return to the society only by
serving their sentences or using other tools provided by Islamic
jurisprudence. Nevertheless, the political-security prisoners that were
imprisoned by the will of political power, if they wouldn’t remain in the
prison until their death, they could be released only through forgiveness or
the death of the ruler and sultan.
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