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Abstract
Prisons are institutions that have existed in different forms from the past. In the pre-modern era,
it was possible that any place of use would be a prison, and that is why wells, caves, houses,
gardens and so on were used as prisons. But in the new era of Iranian history, with the removal
of different uses, only certain buildings with a certain structure were used as a prison. The
purpose of the forthcoming study is to examine the structure of pre-modern and modern prisons,
relying on Tehran’s Anbar and Qasr prisons. What was the structure of Tehran's Anbar as a premodern prison and Qasr prison as a modern one? What are the similarities and differences
between them? And on this basis, the main question of the current study is whether a prison like
Qasr could be regarded as the continuation of Anbar. The results of this study indicate that the
physical space in these two types of prisons proves a clear gap between Anbar’s Qajar-like
structure and Qasr’s Pahlavi-like structure, in which, we get from the lack of rights to prisoners'
rights, from simplicity to complexity, and from darkness to light.
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چكیده
زندان در زمرﮤ نهادهایی است که از روزگاران گذشته و به اشکال مختلف وجود داشته است .در دوران پیشامدرن ،این
احتمال وجود داشت که هر مکانی کاربری زندان داشته باشد و به این علت است که از چاهها ،قلعهها ،خانهها ،باغها
و ...در حکم زندان استفاده میشد؛ ولی در دورﮤ جدید تاریخ ایران ،با حذف کاربریهای مختلف ،فقط از ساختمانهایی
مشخص با ساختار معین در حکم زندان استفاده میشد .مﺴﺌلﮥ پژوهش پیش رو این است که با تکیهبر انبار تهران و
زندان قصر ،ساختار زندان های پیشامدرن و مدرن را بررسی کند .اینکه انبار تهران در جایگاه زندانی پیشامدرن و زندان
قصر بهمثابﮥ زندانی مدرن چه ساختار و فضای کالبدی داشتند و اینکه از منظر ساختاری ،بهاحتمال چه وجوه تشابه و
تفاوتی را بین انبار و قصر ممکن است در نظر گرفت .بر این بنیاد ،پرسش اصلی جﺴتار کنونی این است :آیا میتوان
زندانی همچون قصر را تداوم و استمرار انبار تلقی کرد؟ نتایج این جﺴتار نشاندهندﮤ آن است که فضای کالبدی در این
دو نوع زندان ،مؤید گﺴﺴتی آشکار از ساختار انبار قاجاری به زندان قصر پهلوی است که در آن از سادگی به پیچیدگی،
از تاریکی به نور و از نبود حقوق به حقوق زندانی میرسیم.
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و حتی صورت بندی باورها به شمار می آیاد 1.نگارناده

مقدمه
هر جامعه بهطور عام و هر نهاد بهطور خاص دارای

در اینجا با دیگر معانی و تعریافهاای سااختار کااری

ساختاری است که خودِ این سااختارها هام از شاماری

ندارد و هر جا سخن از ساختار مایرود هماین معناا و

ساختارهای کوچک تر تشکیل شاده اناد .هماان طورکاه

مفهوم افاده میشود.

عالمان علم اجتماع تصریح کردهاناد بارای تشاریح هار

از سویی ،راقم این س ور بارای توصایف و تيلیال

نهاااد ،تيلیلاای از ساااختار آن الزاماای اساات .در علااوم

ساختار زندان مدرن از مفاهیم گافمنی اساتمداد گرفتاه
گااااافمن )،(Erving Goffman

اجتماااعی و در ناازد اندیشااهورزان مختلااف ،اص ا

اساااات .ارویناا ا

ساختار ) (structureدر معاانی متفااوتی باه کاار رفتاه

جامعهشناس کانادایی و عضو مکتا

شایکاگو ،درباارﮤ

 ،(Karlدورکااااایم

فضاهایی با نام «نهاد تام» ) (Total Institutionصايبت

) (ÉmileDurkheimو زیمااال ) (Georg Simmelاز

کرده است .پژوهش او باعنوان تیمارساتان )،(Asylums

بنیان گذاران برجﺴتﮥ تيلیل ساختاری به شمار می آیناد.

بیماران روانی را بررسی میکند ( Smith,2006, p:69 ,

در قارن بیﺴاتم سوساور )،(Ferdinand de Saussure

 .)70نهاد تام همچون تیمارستان و زندان جاایی اسات

آلتوسر ) ،(Louis Althusserاستراوس (Claude Lévi

که مردم از روی میل یا بهاجبار ،کنترل زنادگی خاود را

) Straussو بﺴیاری دیگر ،از سااختار در سااحتهاای

در اختیار کارمندان رسمی آن نهاد قرار میدهند .آنها در

گوناگون ،تعریفها و تيلیلهای نوینی ارائه کردهاند.

این نهادها سااکن مایشاوند و اعماال روزاناه از قبیال

اسااااات .ماااااارک

)Marx

بیشتر گفته می شاود ارائﮥ تعریفای از سااختارگرایی

خوردن ،خوابیدن و ...خود را در حضور دیگران انجاام

امری دشوار است؛ زیرا ساختارگرایی بهطور روزافزونی

میدهند .از ویژگی های مشترك این نهادها این است که

داللتهای متفاوتی به خود میگیرد و بهساختی ممکان

همگی موانعی نظیار درهاای بﺴاته ،دیوارهاای بلناد و

است به وجه مشترکی میان آنها دست یافات ( Piaget,

پرتگاااه را باار ساار راه کاانش متقاباال قاارار ماایدهنااد

 .)1968: 5به نظر ما این امکان وجود دارد که ساختارها

(عضدانلو658 :1384 ،و..)659

را عناصر کاموبایش پایاداری قلماداد کارد کاه باعا
شکلگیری کنشهای انﺴانی میشوند.

زندان آن هم از نوع مدرن آن یکی از نهادهای تامی
است که شاید بیش از نهادهاای مشاابه ،نظام و قواعاد

یکی از معانی ساختار ناظر باه کااربرد ایان واده در

پیشبینیشده در آن تيمیال مایشاود .حاال خواسات

اینکاه وادﮤ ) (Structuraدر

پژوهش حاضر این است که از ساختار دو زندان انبار و

ریشﮥ لغاات التااین بااه معنااای چااارچوا یااک بنااا یااا

قصاار پژوهشاای ارائااه کنااد و عناصاار ساااختاری و

ساختمان باوده اسات؛ شاالودهای کاه باا آن مایتاوان

هﺴتی بخش هریک را مشاخص کناد .باا روشانشادن

عناصااری را قاارار داد و ایاان چااارچوا تعیااینکنناادﮤ

ساختار هریک از این دو زندان ،این امکان وجاود دارد

پیوندهای درونی عناصر یا اجزاسات (احمادی:1387 ،

که تمایزها و بهاحتمال تشابههای آنها را ارزیاابی کارد؛

 .)37بنابراین در روش ساختارگرایی این نگرش را کاه

همچنین با شناخت از ساختار هریک از این زنادانهاا،

انﺴانها سازنده و موجد تاریخ به شمار آیند ،به چاالش

شاید موفق شویم نوع کنشها و غیبت و حضور آنها را

میطلبند و ساختارها تعیینکنندﮤ اصلی کنشهای بشری

ادراك کنیم .در ضمن باید یادآور شد کتااا راقام ایان

معماری است .نکتﮥ جالا

تيلیلی بر ساختار زندان پیشامدرن و مدرن (نمونﮥ پژوهی :انبار تهران و زندان قصر) 15

س ور ،یعنی فرایند سااختیاابی نهااد زنادان ،مبيثای

در دوران باستان از قلعهها ،زیارزمینهاای قصارها،

تيلیلی دربارﮤ ساختار زندان عصر قاجار و پهلوی ارائه

چااههااا و ...در حکاام مکااان حاب

اسااتفاده ماایشااد؛

کرده که این پژوهش بر بنیاد بخش هایی از اثر مزبور به

بهطوریکه خﺴروپرویز در یکی از حجارههاای کااخی

رشتﮥ تيریر درآمده است.

زناادانی شااد (دینااوری .)137 :1364 ،زناادانی را بااا
غالوزنجیاار بااه قعاار چاااههااای متااروك یااا چاااههااای

زندان یا سیاهچالهای پیشامدرن

تازه حفرشده می افکندند و روزانه غذای مختصری به او

بهمنظور فهام سااختار زنادان پیشاامدرن ،شاناخت

می دادند .زندانی در ته چاه دچار انواع بیماریها میشد

ساختار سیاسی پیشامدرن هم ضاروری اسات .سااختار

و بهعلت مدفوعهای انﺴانی ،کرمهای ریز گوشت بادن

سیاسی ایران پیشامدرن را به تﺴاامح مایتاوان اساتبداد

او را می خوردند .نبود نور کافی و رطوبات درون چااه

فردی تلقی کرد .در این ساختار سیاسی پادشاهان ایاران

موج ا

نابینااایی و نیااز روماتیﺴاام مفاصاال ماایشااد.

هر سه قدرت تقنینای ،اجرایای و قضاایی را در اختیاار

همینطور قلعه که در دورﮤ ساسانی کاربری زنادان نیاز

خااود داشااتند؛ چنانکااه فرمااانهااای کﺴااانی همچااون

داشت و قلعه ای به نام فراموشی مشهورترین زنادان در

داریوش و شاه عباس اول قانون بود و به دست خود و

تاریخ ایران باستان است.

زیردستانشان هم آن را اجرا میکردند و گهگاه بر مﺴاند

در دورﮤ خلفای اموی و عباسی ،زندانهای بﺴایاری

قضاوت نیز مای نشﺴاتند .درواقا در انادیشﮥ سیاسای

برای حاب

و شاکنجه مخالفاان ایجااد شاد .در ساال

پیشامدرن ،فرمانروایان در نقاش چوپاناان انﺴاانهاا ،از

144ق761/م ،منصااور خلیفااه عباساای دوازده تاان از

فرمانبرداران خود سرشتی واالتر داشتند (روساو:1380 ،

فرزندان حﺴین بنعلی بنابیطال

را از مدینه باه کوفاه

.)64

انتقااال داد 3و آنهااا را در زناادانی تنا

ميبااوس کاارد؛

زندان پیشامدرن متناظر با ساختار سیاسی پیشامدرن

بهطوری که جایی برای نشﺴتن آنها نبود و برای قضاای

است که ساختاری ضد دموکراتیک دارد 2و ازآنجاییکه

حاجت اجاازﮤ جاباه جاایی نداشاتند .در ایان مياب ،

مردم باعنوان رعیت (گله) هیچگوناه حقاوقی نداشاتند،

منفذی برای ورود هوای آزاد وجود نداشات و بوهاای

آنها در سیاه چال نیاز اماری بادون اشاکال باود.

متعفن از آنجا خاار نمایشاد .افاراد ماذکور در ایان

امپراتوری آشور دزدها ،رشاوه خاواران ،مالیاات بگیاران

وضعیت بودند تا همگی درگذشتند (ابنالعباری:1377 ،

خ اکاران ،خیانتکاران و اسایران خاارجی را باه زنادان

167و .)168بااهعاا وه در جاهااایی مثاال دارالخ فااه،

میانداخت .زندانیان اجنبی در میاان آشاوریان باه کاار

دارالوزیر و برخی دیاوانهاا ميال هاایی بارای حاب

انبارکردن غله و آردکاردن گنادم گماارده مایشادند و

مخالفان تعبیه شده بود .بهمنظور مراقبت بیشتر از برخی

زندانشان درست در کنار آسیااها قرار داشات .بعضای

افراد ،آنهاا را در خاانﮥ برخای وزرا و امیاران زنادانی

از اسرا در همان انبار غله زندانی می شدند .بیات کیلای

ماایکردنااد؛ چنانکااه امااامموساایکاااظم را در خااانﮥ

وادهای بابلی به معنای زندان بود و به مکانهاایی گفتاه

سندیبنشاهک زندانی کردند (یعقوبی..)419 :1366 ،

حب

ماایشااد کااه مياال نگهااداری بزهکاااران ،گناهکاااران،
جنایتکاران و ...بود (موری .)42 :1390 ،

اما قلعاههاا زنادان اصالی و عماده بارای زنادانیان
سیاسی بودند .در یک تقﺴیم بندی ،قلعهها را میتوان به
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قلعههای کوهﺴتانی و جلگهای تقﺴیم کرد .در قلعههای

ساختار انبار تهران

کوهﺴتانی شاهد طر ها و نقشههای هندسی و از پایش

استفاده از قلعهها در حکام زنادان ،در تماام تااریخ

باا سا ح

از اس م نیاز تاداوم یافات و باهساان دوران

طراحی شده نیﺴتیم؛ زیرا نقشﮥ آنهاا متناسا

ایران پ

صخرهها و قلهها شکل میگرفت و همانگوناهکاه ایان

گذشته ،از قلعهها استفادههای متنوعی مایشاد .دو قلعﮥ

صخره ها شکل و طار مشخصای نداشاتند قلعاههاای

اردبیل 5و ک ت از حی

ساخته شده نیز چناین وضاعیتی مای یافتناد .قلعاههاای

قاجاریااه در نقااش زناادان اهمیاات بﺴاایاری داشااتند و

کوهﺴتانی از نظر مصالح و ساخت نیز تنوع بﺴایاری را

بﺴیاری از زندانیان سیاسی در دو قلعﮥ ماذکور زنادانی

نشان می دهند؛ درحالی که تعدادی از فضاهای معمااری

میشدند.

کاربری کاه داشاتند ،در دورﮤ

در دل صخره کنده میشدند فضاهای دیگار باا مصاالح

در قلعه های معروفی همچون اردبیال و کا ت کاه

متداول ،به صورت آزاد بنا می شدند .باه علات فراوانای

بیشتر افرادی از خاندان قاجار و متهمان سیاسی ميبوس

مصالح سنگی در ميل ،مصالح استفادهشده در قلعههای

میشدند ،حمام وجود نداشت و ممکن بود رفاتوآماد

و در

آنها به شهر برای استيمام ،خود عاملی برای فارار آنهاا

تراشیده و فرمگرفتاه باود کاه باا ما ت،

باشد .در دورﮤ قاجار ،باغ نیاز کااربری زنادان داشات.

سارو  ،آهک و در جاهایی بهصورت خشکه چین کاار

باغشاه اندکی پ

از مشروطه باه زنادان مبادل شاد و

شدهاند .دروازﮤ اصلی قلعهها بهطور معماول در انتهاای

ميل یادشده فقط ميل نگهداری زندانیان سیاسی مهام

کوهﺴتانی به طورعمده از سن الشاه ،قلاوهسان
مواقعی سن

باریکﮥ راه منتهی به قلعه قرار می گرفت و در دو طارف

بود و باغ نمازیه که دفتر پلی

جنوا ایران در آن واق

آن دو بر مﺴتيکم دفاعی ساخته مایشاد .در فضاای

بود ،به ميل حب

داخلی دروازﮤ قلعه اتااقهاایی بارای نگهباناان در نظار

بود .حتی زندان تبریز ،معروف به لیلآباد کاه پیشاتر در

گرفته میشد که بهطور معمول روزناههاایی باه بیارون

دورﮤ جن ا

جهااانی اول شاارکتی آلمااانی آن را باارای

قلعه داشت (م زاده.)17 :1385 ،

کارخانﮥ ریﺴندگی و قالی باافی احاداک کارده باود ،در

در ساخت قلعههای جلگهای ،به تپههاای طبیعای و
مصنوعی و بلندیها باه علات اشاراف بار من قاههاای

تبدیل شده

زندانیان مخالف انگلی

دورﮤ رضاشاه با تغییراتی به زنادان مبادل شاد (زنگناه،
.)104 :2535

پیرامون و توان دفاعی بیشتر توجه مایشاد .قلعاههاای

اما به غیر از قله هایی که در بیرون از ساحت شهرها

جلگهای بهطور معمول براساس طر و نقشاه از پایش

قرار داشتند ،در درون شهرها هام زنادان هاایی وجاود

طراحیشده و شکل هندسی ساخته میشد .در قلعههای

داشت که در دورﮤ قاجاریه به زندان درونشهری «انبار»

جلگه ای ،خندق و بر وبارو عنصر اصالی و دفااعی را

میگفتند .یکی از زندانهای قدیمی تهران ،زندانی به نام

تشکیل میداد (م زاده17 :1385 ،و.)18

انبار شاهی بود که در زیر نقارخانﮥ ارگ قرار داشت 6.در

برخی از قلعه هایی که بهمنزلﮥ زندان سیاسی اشاتهار

دورﮤ قاجااار« ،انبااار» معااادل زناادان و «انباااری» معااادل

داشتند عبارت بودند از قلعﮥ ساعیدآباد یاا اسافیدبذ در

زندانی شد .صرفنظر از انبار تهران ،بهواسطﮥ خاطرات

دارابگرد فارس 4،قلعﮥ نای زندان سیاسی دورﮤ غزنویاان

مجداالس م کرمانی که مدتی در انبار مشهد زندانی بود،

و قلعﮥ قهقهه زندان سیاسی دورﮤ صفویه.

اط عات ما دربارﮤ انبار مشهد خوا است.

7
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برخ ف بیشترِ نویﺴندگان که انبار را ميال حاب

طاقنماها منتقل میکردند .در طاول تااالر عقا

تیاری

زندانیان عادی دانﺴتهاند ،جاودت آن را زنادان سیاسای

سرتاسری به زمین نص

دورﮤ قاجاریه تلقی کرده است .جاودت موقعیات انباار

ميکمی در فواصل داشت .زندانیان پ

تهران و ساختار آن را با ترسیم شکل نشاان داده اسات.

و رف حاجت ،در دو طرف ایان تیار چاوبیِ ثابات بار

بنابهنوشتﮥ او ،انبار در جناواشارقی میادان ارك واقا

روی زمین طوری مقابل یکدیگر دراز مایکشایدند کاه

بود؛ جایی که راهارو سرپوشایده و تااریکی باه عار

پای آنها روی تیر وسط قارار مای گرفات؛ چاون هماه

چهار متر و طول پنجاه قدم داشات کاه باه در کوچاک

زندانیان به این وض دراز می کشیدند زندانبان وضا را

انبار منتهی می شد .باا ورود از درا انباار ،حیااطی باه

بررسی می کرد .در حلقه هاای نصا شادﮤ تیار وساط،

پنج متر و به طول تقریبی هشاتاد متار در مقابال

میله ای آهنین قرار می گرفت و پاها در کناد سرتاساری

عر

شده بود و حلقه هاای آهناین
از صرف شاام

انﺴان خودنمایی میکرد .در قﺴمت جنوبی ایان حیاا

قفل می شد .باوجوداینکه پاهای زندانیان در کناد بﺴاته

باریک ،طاق نمایی بود که کف آن از کف حیا دو پلاه

می شد ،برای احتیا  ،سر زنجیرهای زنادانیان در بااالی

باالتر بود .در طرف راست و چپ طااقنماای ماذکور،

سرشان به دیوار در میخطویله قفل و بﺴت مایشاد .در

بود .در پشت ایان

قﺴمت حیا جلو زندان اتاق سرپوشیده ای بود کاه در

هشت متر و به

وسط آن چااهی عمیاق حفار کارده بودناد و زنادانیان

طولی برابر حیا اولیه قرار داشت کاه چنادان روشان

ميکوم به اعدام را در سر این چااه سار مای بریدناد و

نبود و زندانیان را در این سالن بزرگ زندانی میکردند.

اجﺴاد آنهاا را باه چااه مایانداختناد (جاودت:2536 ،

میخطویلههای بزرگی به دیوار نص
طاق نماها ،سالن سرپوشیدهای به عر

وقتی هوا آفتابی بود زندانیان را باا زنجیاری کاه در
گردن داشتند از تاالر مذکور به این طااقنماهاای جلاو
می آوردند و سر زنجیر آنها را به آن میخطویلههایی قفل

6و.)7
جودت براساس شرحی که گفتاه ،شاکل زنادان را
ترسیم کرده است:

میکردند که در طاقنماها بود؛ بهاینترتی  ،زنادانیان را
برای هواخوری و آفتاااگیاری باه نوبات از تااالر باه

شکل  -1ساختار انبار تهران
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نداشتند؛ بنابراین با نبود دستشاویی و حماام ،مایتاوان

دولت آبادی دربارﮤ انبار اظهار میکند« :انبار مياب
قدیم دولت است که در دوره قاجاریه فجای بﺴایار در
آن واق شده است و هرک

را می خواساتند حاب

او

تصور کرد ميل حاب

زنادانیان چگوناه جاایی باوده

است.

بااه ماارگ منتهاای شااود در انبااار ميبااوس ماایکردنااد»
(دولااتآبااادی .)373 :1361 ،زنجیاار زناادانیان در انبااار

فرایند گذار از انبار به قصر

آنقدر سنگین بود که زندانی بهزحمت میتوانﺴت وزن

از دوران قاجار ،اندكاندك در عرصههای گونااگون

آن را تيمل کند .زندانیان در انبار عمﮥ انواع و اقﺴاام

سیاسی و اجتمااعی و حقاوقی تغییراتای پایش آماد و

حشرات موذی مای شادند و در آنجاا گرسانگی بیاداد

مشااروطیت برپااایﮥ آن تغییاارات شااکل گرفاات .بااا

می کرد؛ زیرا جز تکهای نان خالی و کوزهای آا تاوشﮥ

صورتبندی ساختار نوین ،رعیت پیشین در شأن ناوین

دیگری به آنها داده نمیشد .ساکنان انباار بارای رهاایی

خود به ملت موساوم شاد و در قاانون اساسای ،ملات

کامل از چنین وضعیت ف کتباری فقط در انتظار مرگ

دارای حقوقی انکارناپذیر شد؛ بهطوریکه آنها بودند که

بودند .امید و انتظااری کاه بﺴایار زود ميقاق مایشاد

منب مشروعیت بخش نظام سیاسای قلماداد مایشادند.

(سرنا.)125 :1362 ،

البته این تغییرات روند کُندی داشت و پ

از برقاراری

حا سیا که در 16رمضان1308ق1891/م دساتگیر

مشروطیت ،همچنان از قلعهها در حکم زنادان اساتفاده

شااد ،در انبااار تهااران زناادانی شااد و او را کناادوزنجیر

مایشااد؛ ولاای براساااس مصااوبههااای دولتاای در سااال

کردند .او در غذاخوردن امﺴاك میورزید تا مگر کمتار

1299ش1920/م ،حب

در قلعهها باید لغو می شاد .باا

به قضای حاجت نیاز باشد؛ زیرا بارای قضاای حاجات

روی کاار آماادن پهلاوی اول ،رویﮥ حااب

می بایﺴات زنجیار او را بااز مایکردناد و بعاد بیارون

کاهش یافت و زندانیان سیاسی را نه به قلعهها یا انبارها

می رفت (حاا سایا  .)359 :1359 ،فاردی سرشاناس

بلکااه بااه زناادانهااای جدیاادی روانااه ماایکردنااد کااه

همچون او را گاهی به حمام شاهر مایبردناد؛ بناابراین

بهاینمنظور ساخته بودناد .یکای از علاتهاای حاذف

برای ایان منظاور ،زنادانی را هماراه مياافز از زنادان

تدریجی قلعهها در تمام کاربریهایی که داشتند این بود

بیرون میبردند (حا سیا 370 :1359 ،و..)371

که حکومت پهلوی ساختار جامعه و شهرها را دگرگون

در قلعاههااا

آنچه مشخص است انباار تهاران سااختاری بﺴایار

کرد و در ساختار نوین ،بارای حفاز امنیات دیگار باه

ساده داشت و زندانیان در قﺴمت سرپوشیده و تااریکی

خندق پیرامون شاهر و قلعاههاا نیاازی نباود .ازایانرو

در کندوزنجیر ميبوس بودند .درواق  ،تاریکی ازجملاه

بهتدریج قلعهها از ساحت شهرها و نقاا پیراماونی آن

صفاتی است که همواره به زندانها نﺴبت دادهاند؛ زیارا

ميو شدند (خزائی108 :1396 ،و.)109

و تاریاک باود کاه زنادانی از

در دوران پیشامشروطهای ،جز آنچه کنات از خاود

زندانها دخمههایی تن

رؤیت نور خورشید و ماه ميروم باود و گااهی تنهاا از

به یادگار گذاشته بود ،قاوانینی بارای مجاازات تادوین

روزنی با دنیای خار ارتبا داشت و فضا باه گوناهای

نشده بود و این براساس عرف و شرع و تاحد بﺴایاری

طراحی شده باود کاه زنادانیان مگار در سااعتی بارای

به میل و خواست حاکم بﺴتگی داشت که چگونه و باا

هواخااوری در حیااا  ،امکااان تياارك و جابااهجااایی

چه شدتی با مجرم و ميکوم برخورد کناد .چنانکاه در
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چنین نظامی ،مجرمان خ رناك این امکان را داشتند کاه

عرصه ها اقتصاد بود و شااید باا اقتصااد سانتی ،امکاان

و شااکنجه

تأمین هزینه های سرسام آور نهادهایی مثل زندان متصور

میشدند؛ اما با شکل گیری مشاروطه ،در جامعاه شاعار

نبود .از هنگامی که نخﺴتین چاه نفت در مﺴجدسالیمان

قانون بر سر زبان ها افتاد و قانون اساسی در حکم میثاق

کشف شد ،یکی از مناب مالی دولت پدید آماد .زنادان

ملات و حکوماات مبناای عماال سیاسای قاارار گرفاات.

مدرن بادون تاأمین اعتباار و تخصایص بودجاه کاافی

درحالی که پیشتر بین جارم و مجاازات تناسابی وجاود

تصورکردنی نیﺴت .اگر قرار است زندانی ساخته شاود

نداشت در دورﮤ مشروطه ،قانون جدید میبایﺴات ایان

می بایﺴت هزینه های خرید زماین ،مصاالح سااختمانی،

نقیصه را پر میکرد .در متمم قانون اساسای و در اصال

دستمزد معماران و ...پرداخت شود .پ

از آنکه زنادان

دهم آن آماده باود« :غیار از مواقا ارتکااا جنياه و

آمادﮤ بهره برداری شاد و زنادانیان در آن جاای گرفتناد

را نماایتااوان

میبایﺴت سااالنه بودجاهای بارای نگهاداری زنادانیان

ميکماه عدلیاه

اختصاص داده شود .ایان بودجاه صارف هزیناههاایی

براساس قاانون و درآن صاورت نیاز بایاد گنااه مقصار

همچااون خریااد لباااس ،غااذا ،دارو و ...ماایشااود .در

ب فاصله یا منتهی در ظرف بیﺴتوچهار سااعت باه او

سیاهچال های پیشین بﺴیاری از این هزینهها بهطور کلی

اع م و اشعار شاود» .در اصال دوازدهام ماتمم قاانون

موضوعیت نداشت؛ زیرا آن سایاه چاال هاا مشاتمل بار

اساسی نیز آمده باود« :حکام و اجارای هایچ مجاازاتی

ميوطه ای بودند که تمام زنادانیان در یاک جاا حاب

نمی شود مگار باه حکام قاانون» (مجموعاه قاوانین و

میشدند؛ اما زندان نوین از سااختاری پیچیاده متشاکل

مقررات عصر مشروطیت.)4 :1388 ،

بود و برای ساختمان آن هزینههای هنگفتی نیاز بود.

عفااو شااوند و افااراد باایگناااه نیااز تعقی ا

جنایااات و تقصاایرات عمااده ،هاایچکا
دستگیر کرد؛ مگر به حکم کتبی رئای

درواق اینکه با صدور فرمان مشاروطیت و تادوین

برای مثاال در جلﺴاه 30شاهریور1310ش1931/م،

قانون اساسی ،زندانها به یکباره دگرگون شوند انتظاار

مجل

کارد کاه

و توق درستی نبود و در عرصﮥ عمل ،این تغییارات باا

براساسآن ،سیوپنج هازار توماان اضاافه اعتباار بارای

حرکاات بﺴاایار کناادی پاایش ماایرفاات .نظااام سیاساای

ساااخت ده زناادان در والیااتهااا در نظاار گرفتااه شااد

استبدادی به مشروطیت مبدل شده بود؛ اماا بﺴایاری از

(اط عات ،س ،6ش3 ،1421شاهریور .)2 :1310شااهد

رویههای پیشین کماکان تاداوم داشات؛ بارای مثاال در

دیگر اینکه در سال 1313ش1934/م مبلا چهاار هازار

اوان مشااروطیت ،در کرمانشاااه عدلیااه و مياااکم دیگاار

ریال اعانه برای زندانیان ارگ کریم خانی پرداخت شاد.

و آزادی

این مبل برای خرید پارچه پیراهن و زیرشلوار ،ليااف،

مجرمان را صادر میکرد .گاه با وساطت یک فرد و گااه

و ...برای  156زنادانی صارف شاد

وجااود نداشاات و والاای خااود دسااتور حااب
با دادن وجهی در حکم رشوه ،زندانیان از حب

رهایی

می یافتند؛ وگرنه ممکن بود تا مدتی طاوالنی در زنادان
باقی بمانند (امیراحمدی.)89 :1373 ،

شورای ملی مااده واحادهای تصاوی

حصیر ،آفتابه حل

(سازمان اسناد ملی ،سند شماره .)350006724
بهاینترتی

معلوم میشود فرایند گاذار از انباار باه

زندان مدرنی همچون قصر ،متضمن تغییار و تياوالت

برای باه ساامان رسایدن تغییار و تياوالتی کاه در

در عرصااههااای دیگاار بااوده اساات و در ایاان دوران،

آیین نامه ها و قاانون هاا پیشانهاد شاده باود ،تياول در

بهتدریج این تغییرات حاادک شاد و باا تغییار سااختار

عرصه های دیگار نیاز ضارورت داشات .یکای از ایان

سیاسی و حقوقی ،زندان هم دستخوش تغییر شد.
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زنااااادان قصااااار باااااه هنگاااااام افتتاااااا در

ساختار زندان قصر
8

11آذرماه1929/1308م ،گنجایش  800زندانی را داشات

زندانیان سیاسی شاهرت

و براساس مراج رسمی ع وهبر بااغ عماومی ،حماام،

زندان قصر معروفترین زندان دورﮤ پهلوی اول بود
که به طور عمده ،به علت حب

داشت .همانطورکه از نام زندان پیداسات ایان ميال در

مریض خانﮥ عمومی و مریضخاانﮥ مخصاوص امارا

ابتاادا کاااط ساال نتی بااود .در سااال 1213ق1799/م،

مﺴری تعاداد بﺴایاری سالول نیاز داشات (اط عاات،

فتيعلیشاه قاجار بهمنظور ساخت قصری ،ق عاه زمینای

 .)3 :1308در چهاار سااوی زناادان چهاار باار وجااود

را در نیم فرسنگی تهران در نظار گرفات (دنبلای:1383 ،

داشت .در این بر ها نگهبانان مﺴالح مشاغول کشایک

101و .)103تمام این قصر به نام «قصار قاجاار» از آجار

بودند و ش ها با نورافکن دورتادور زنادان را مراقبات

پخته ساخته شد و در پیراماون آن بااغ بﺴایار بزرگای از

می کردند .باغ بزرگ زندان قصار دورِ سااختمان اصالی

درختااان ساارو و چنااار وجااود داشاات .ازآنجاااییکااه

زندان را احاطه کارده باود و دور بااغ دیوارهاای بلناد

زناادانهااای دورﮤ قاجااار گنجااایش زناادانیان سیاساای را

زندان کشیده شده بود که آن را از خار جادا مایکارد

نداشت رضاشاه دستور ساخت زندان جدیادی را صاادر

(جهانشاهلو افشار.)119 :1380 ،

کرد (طبری .)53 :1382 ،در ابتدای امر ،پیشانهادهایی باه

زندان قصر از بخشهای مختلفی تشکیل شاده باود

مقامهای مربو ارسال و تقاضا کردناد ميال مناسابی از

که به طاور کامال آن را از زنادان هاای گذشاته متماایز

مکانهای دولتی خار شهر 9را که خوش آاوهاوا نیاز

میکرد و اینک عناصر تشکیلدهندﮤ زندان قصر:

باشد برای زنادان ميکوماان اختصااص دهناد (پلای ،
 .)815 :1306بهاینمنظور ،معماران و مهندسان نقشههاای
خااود را بااه نظمیااه ارسااال کردنااد و درنهایاات پ ا

سلول

از

در زندان مدرن برای نگهداری ميکومان و متهماان

بررسیهاای صاورتگرفتاه ،در اسافند 1306ش1927/م

اتاق هایی تعبیه شده بود که زندانیان را برحﺴ

عوامال

نقشﮥ مارکف ) (Nikolai Markovپذیرفته شاد (اسانادی

مختلف در آن ساکن میکردند .در سیاهچالهای پیشاین

از زندان و زندانیان در عصر پهلوی.)262 :1384 ،

چنین اتاقهایی تعریف نشده بود و درواق  ،زنادانیان را

مارکف 10ساخت زنادان را در اراضای قصار قاجاار

داخل ميوطاهای سرپوشایده و وسای کناار هام قارار

باه دو ساال آن را باه

میدادند؛ اما در زندان مدرن هر بند متشاکل از چنادین

اتمام رساند .در طر زنادان قصار ،بااوجود عملکاردی

سلول باود کاه در ایان بنادها و سالولهاا زنادانیان را

متفاوت ،مارکف شایوههاای باهکارگرفتاهشاده در ساایر

برحﺴ

متغیرهایی مانند نوع جرم (عادی یاا سیاسای)،

بناهای اداری و مﺴکونی را به کار بﺴت .بر بلند مشاابه

سن افراد ،وضعیت حقوقی فارد (ماتهم یاا مجارم) یاا

با بر ورودی ورزشگاه امجدیاه ،ایاوانهاای مشاابه باا

متغیرهای دیگر تقﺴیمبندی میکردند .این سالولهاا یاا

ایااوان خانااههااای مﺴااکونی کارخااانﮥ قنااد ورامااین و

مان ارتبا و تعامل زندانیان با یکدیگر میشدند یاا آن

پنجرههایی با قوس تیز که مکرر در زندان قصار باه کاار

را ميدود می کردند .این جداسازی مزیت های فراوانای

رفتهاند از ویژگیهای معماری زندان قصر است (دانیلای،

داشت :ازجمله اینکه درصورتی کاه فاردی باه بیمااری

.)92 :1382

مﺴری مبت بود از سرایت بیماری به دیگاران اجتنااا

سابق شروع کرد و پا

از قریا
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در سالولهاا از همکااری

هرازچناادگاهی داخاال ساالول را مشاااهده و اقاادامات

میشد؛ دیگار اینکاه حاب

زندانیان با یکدیگر بهمنظور فرار از زندان ،شاورش و...

خ ا ف مقااررات زناادانیان را گاازارش کننااد (علااوی،

ممانعت به عمل میآورد؛ ازسویدیگر این ساختار برای

پنجاااهوسااه نفاار56 :1357 ،؛ پیشااهوری93 :1384 ،؛

تنظیم روابط جمعی و نظم و انضبا مهم بود .باهقاول

خامهای.)123 :1362 ،

فوکو انضبا با سااماندهی «سالولهاا» و «مکاانهاا» و

زندانیان نیز هنگاامی کاه در سالول خاود کارهاای

«ردیفهاا» ،هام از لياام معمااری و هام کاارکردی،

خ ف مقررات انجام میدادند هماواره در حاین انجاام

مکانهای درهمبافتاهای مایساازند و هماین مکاانهاا

کااار یااک چشاام خااود را بااه سااوراط درا ساالول

هﺴتند که استقرار در جایی را امکاانپاذیر مای کنناد و

می دوختند تا با آمادن پاسابان خاود را جما وجاور و

جایگیری افراد در مکانها و توزی آنها در جای معین،

وسایل ممنوعه نظیر ش رنج و کاغذ را پنهان کنند.

اطاعت و انقیااد آنهاا را تضامین مایکناد (Foucault,

).2004: 149

کریدور (بند)

در زندان ،هر سلول شمارﮤ خاصی داشت و زنادانی

کریدور یا بند از دیگر قﺴمتهای مهم زندان ناوین

تازهوارد را با شمار ﮤ سلولش میشاناختند؛ بارای مثاال

بود و سلول های انفرادی و سالنهای بزرگ عماومی را

نصارتالدولاه در زنادان قصار در سالول شاماره 127

شامل مای شاد .از عمادهتارین کاارویژه هاای کریادور

بااود (نصاارتالدولااه .)41 :1375 ،بنااابراین

جداسازی زندانیان مختلف از یکدیگر بود .هر کریادور

شماره گذاری سلولها یکی از ع ئم تشاخص و تماایز

با شماره مخصوص به خود ،جایگااه زنادانیان ویاژهای

زندانیان از یکدیگر بود .مﺴااحت هار سالول باه طاور

بود .زندان قصر از چهار کریدور بزرگ و پنج کریادور

عادی یک متر و نیم در دو متر و نایم باود و درون هار

کوچک تشکیل شده بود .کریدور یا بندهای بزرگ قصر

سلول برای هر زندانی یک تختخواا قارار داده بودناد

شامل یک ،پنج ،شش و نه به صورت مربعای در وساط

که بهطور تقریبی نیمی از فضایی آن را اشغال مایکارد.

ميوطه زندان قرار داشت .سلولهای این بنادها بازرگ

کف سیمانی سلول نیز با زیلویی مفروش می شد و هار

بود و هریک گنجایش ده تا بیﺴات نفار را داشات .در

سلول گنجایش سه زنادانی را داشات .در سالول هاای

بندهای یادشاده راهزناان ،قاات ن و اخات سکننادگان

زندان قصر پنجارههاایی تعبیاه شاده باود کاه ابتادا در

جای داشتند و زندانیان سیاسی در این بنادها ساکونت

قﺴمت پایینتری قرار داشات .هنگاامیکاه رضاشااه از

نداشتند .در زندانهای پیشین به علت نبود کریدور گااه

زندان دیدار کرد دستور داد پنجرههاای سالولهاا را در

میکردند و ایان

حااب

زندانیان مختلف را کنار یکدیگر حب

قﺴمت باالتری قرار دهند تا زندانیان نتوانند به تماشاای

نداشتن تناس

حیا مشغول شوند و بهاین ترتی  ،خاود را در ميایط

اسباا ستیز و نقاار میاان زنادانیان را فاراهم مایکارد

بﺴتهتر سلول احﺴاس کنند (طبری..)53 :1382 ،

(کمرهای.)425/1 :1384 ،

و تجان

زندانیان در یک مکاان ،خاود

در درا هر سلول سوراخی به شاکل لاوزی تعبیاه

شیوع بیماری در زندان نیز ،با جمعیت زنادانیهاا و

شده بود که این سوراط فقط از بیرون بازوبﺴته میشاد.

گنجایش کریدورها ارتبا تنگاتنگی داشت؛ بهطوریکه

ایاان سااوراط بااه نگهبانااان ایاان امکااان را ماایداد کااه

مناااب تصااریح کااردهانااد در سااالهااای اولیااه ،بیشااترِ
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کریدورهای زندان قصر خاالی از ساکنه باود .یوساف

سارقان ميکوم به حب های کوتاهمدت زنادانی بودناد

افتخاری و دوستش ،رحیم همداد ،که در شمار نخﺴتین

(طبری53 :1382 ،؛ علوی ،ورقپاره های زنادان:1357 ،

زندانیان سیاسی قصر بودند خود بهتنهایی یک کریادور

.)74

با حیا آن را در اختیاار داشاتند و در حیاا کریادور

گنجایش هر بند معمولی پنجاه تا شصت نفر باود و

باغبانی می کردند؛ اماا باا افازایش زنادانیهاا ،بیمااری

زندانیان برای برقراری ارتبا با سایر بندها با مشک ت

تیفوس در زندان شیوع یافت و بﺴیاری را در کام خاود

بﺴیاری مواجه میشدند .برای وصاول باه کریادورهای

گرفت (افتخاری45 :1370 ،تا.)47

دیگر میبایﺴت از چند در آهنی قفلشاده گذشات کاه

در چهار گوشﮥ بندهای بزرگ قصار ،چهاار هشاتی

کلید آنها در دست پاسابانان باود و اجاازﮤ باازکردن آن

قرار داشت .هشتی عبارت بود از دایرهای کاه درِ بنادها

کلیدها با سرپاسبان و گاهی با صاح منص

کشیک یاا

به آن باز می شد و قرارگاه نگهبانان این بنادها باود .در

مدیر زندان بود .زندانیان برای رفتن به کریادور دیگار،

زندان قصر ،داخل بندها نگهبان وجود نداشات و فقاط

باید اجازﮤ مخصوصی از مﺴﺌوالن مایداشاتند .هفتاهای

یک نظافتچی مأمور جااروکردن بناد و شااید گازارش

یک مرتبه که زندانیان سیاسی به حمام می رفتند از وسط

وقای روزانﮥ داخل بند بود (خامهای130 :1372 ،و131؛

کریدور می گذشتند و برای زندانیان ایان اتفااق مهمای

آزاد58 :1351 ،و .)59هشتی نخﺴت کاه درِ ورودی باه

تلقی میشد.

داخل زندان و درِ بندهای یک و نه باه آن بااز مایشاد
ميل بازرسی و تفتایش زنادانیان باود و اتااق ریاسات
زندان نیز در آنجا قرار داشت.

اتاق مالقات
در ساختار زندان مدرن ،اتاق یا اتاقهایی تعبیاه شاده

از هشتی دوم غیر از بندهای بزرگِ یک و پنج ،ساه

بود تا زندانی در آن با اعضای خاانواده و بﺴاتگان خاود

میشد که بند سه

م قات و گفت وگاو کناد .باا پدیاداری مشاروطیت در

ميل بیمارساتان زنادان و بناد دو و چهاار مخصاوص

ایران ،به زندانیان حق م قات اع اا شاد .ميتمال اسات

زندانیان سیاسی بود .در هشتی سوم غیر از بندهای پانج

پیش از آن هم برخی زندانیان با کﺴان خود م قاتهایی

و شش فقط آشپزخانه قرار داشات و از هشاتی چهاارم

داشتهاند؛ اما برای آنها این یک حق به شمار نمایآماد و

غیر از بندهای بزرگ شش و نه ،دو بند کوچک هفت و

زندانی هم ایان امکاان را نداشات کاه باه اجاازهنادادن

بند کوچک دو و سه و چهار منشع

هشت منشع

میشد که آن دو نیز مخصوص زنادانیان

سیاسی بود .بهاینترتیا

مﺴﺌوالن زندان در دادن م قات اعتراضی کند.

بنادهای دو ،چهاار ،هفات و

خانوادههایی که بهمنظور م قات به زندان مایآمدناد

هشت مقر زندانیان سیاسی بود .سلولهاای ایان بنادها

میبایﺴت دارای ورقﮥ ورودی به زنادان بودناد (علاوی،

بهطور تقریبی  2×3باود و در هرکادام دو یاا ساه نفار

ورقپاارههاای زناادان  .)49 :1357،در روز م قاات نیااز

ساکن بودند (خامهای..)131 :1372 ،

برای زندانی برگهای ارساال مایشاد کاه ایان برگاه در

بند هفت زندان قصر ویژﮤ زندانیان کمونیﺴت بود و

چندین دفتر ثبت میشد و بهمنزلﮥ جواز عباور زنادانی از

در مجاورت این بناد ،خاان هاای قشاقایی و بختیااری

کریدورهای زندان بود (علاوی ،پنجااهوساه نفار:1357 ،

ميبوس بودند .در بند نه اخت سکنندگان و در بند یک

.)109
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فردی که برای م قاات باا زنادانی قصاد ورود باه

از بین رفته بود .سل انی در جایگااه یاک زنادانی کُارد

زناادان را داشاات در کنااار در ورودی زناادان تفتاایش

تصریح میکند تمام کردها م قااتی نداشاتند .کردهاا و

میشد تا مبادا در م قات ،بهطاور مخفیاناه باه زنادانی

لرها در من قه خود آنقدر ستمدیده و منزوی بودند کاه

بﺴته ای بدهد .بﺴیار بعید بود هنگام م قاات خباری از

فقط اجازه داشتند ماهی یک بار نامه یاا پیغاامی ارساال

بیرون باه زنادانی برساد؛ زیارا مأماوران از هار حیا

کنند (سل انی44 :1380 ،و.)222

زندانیان ،به ویژه زندانیان سیاسی را زیر نظر داشتند؛ اماا

آنچه پیش از این دربارﮤ م قاات زنادانیان در دورﮤ

باوجوداین ،گاه اخباری باه آنهاا مایرساید (آوانﺴایان،

مشروطه گفته شد نشاان دهنادﮤ آن اسات کاه م قاات

45 :1358و.)46

زناادانی بااا افااراد خااانواده و بﺴااتگان خااود آشااکارا و

در دورﮤ رضاشاه نیز هر هفته دو روز برای م قاات

بهصاورت حضاوری صاورت مایگرفات و دو طارف

زندانیان در نظر گرفته شده بود؛ یک روز برای زندانیان

اجازه داشتند با یکدیگر تماس بادنی برقارار کنناد و از

غیرسیاسی و یک روز برای زندانیان سیاسای .ازایانرو،

یکدیگر دلجویی کنند .به نظر می رسد با حضور نظمیاه

زندانیان دو روز یادشده را باهشاوخی «یاومالم قاات»

ایااران در کنگاارههااای بااینالمللاای پلاای

و زناادان،

نامیده بودند .روز پیش از م قات ،ادارﮤ زنادان وساایل

تکنیک های نوین فرا گرفته شاد و در نهادهاای مارتبط

صورتتراشی زندانیان را که در انبار بود در اختیار آنهاا

اسااتفاده شااد؛ باااوجوداین در سااالهااای نخﺴاات دورﮤ

قاارار ماایداد کااه زناادانیان آن روز را «یااومالتااراش»

پهلوی ایان تغییارات حاادک نشاده باود .بناباهنوشاته

نامگذاری کرده بودند (جهانشاهلو افشار.)96 :1380 ،

پیشه وری ،مﺴﺌوالن امر در ادارﮤ زندان و ادارﮤ سیاسای،

باید توجاه کارد م قاات یکای از راههاای ارتباا

به خواست و میل خود در باا م قاتها نظر میدادناد

زندانی با دنیای خار است و در این تعامل ،باید نقاش

و عمل می کردند؛ چنانکه در سال 1309ش1930/م کاه

خانواده زندانیان را تيلیل کرد .در این ارتباا  ،یکای از

سال نخﺴت حب

او بود مایگفتناد زنادانیان سیاسای

مﺴائل اساسی فاصلﮥ زندان با ميال ساکونت خاانوادﮤ

باید در ادارﮤ سیاسی و در حضور بازپرساان آن اداره باا

زنادانیان

بﺴتگان و خانواد ﮤ خود م قات کنند و زندانیان به ایان

زندانی بود .در آییننامه های این دوره ،حاب

در ميلی نزدیک به ميال سکونتشاان گنجاناده نشاده

روند معتر

بودند.

بود؛ 11ازایان رو خاانواده هاای زنادانیان مای بایﺴات از

در میان زندانیان سیاسای تنهاا پیشاه وری و طباری

راههااای دور و نزدیااک باارای م قااات بﺴااتگان خااود

هوشمندانه باه تغییار وضاعیت و فضاای درونای اتااق

می آمدند که با وسایل و امکانات آن روزگاار ایان امار

م قات اشاره کردهاند .در این باا ،پیشهوری با تفصیل

برای هرکﺴی مقدور و میﺴر نبود .بﺴایاری از زنادانیان

بیشتری سخن گفته اسات .بناباهناوشتﮥ او ،ادارﮤ زنادان

شاده

نمی خواست هر هفته زندانیان سیاسی ،به ویژه زنادانیان

بودند و بهطور طبیعی ،خانوادههای آنهاا ایان امکاان را

فقیر را از زندان به ادارﮤ سیاسای منتقال کناد .در ابتادا

نداشتند از حق م قاات خاود اساتفاده کنناد .کردهاا و

م قاتهای زندانیان ،حتی در ادارﮤ سیاسای ،آزاداناهتار

لرها با دوری از خانه و کاشانﮥ خود ،در تبعید تهران باه

بود .برخی مواق هم م قاتهاا در خاار از مياو ﮥ

سر میبردند و ارتبا آنها با خاانواده و ایلشاان منق ا

اصلی زندان قصر ،در درون باغ زندان و با حضور یاک

شده بود و با دوری مﺴافت ،امکان م قات خودبهخاود

نگهبان ،انجام میگرفت (پیشهوری.)104 :1384 ،

سیاسی از نقا مختلف کشاور باه تهاران جلا

 /24پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاه و چهارم ،دوره جدید ،سال دهم ،شماره دوم (پیاپی  ،)38تابﺴتان 1397

اما به تدریج شرایط م قاتها سخت تار شاد و هار

دایرﮤ صيیه چند دکتار باا تخصاصهاای متفااوت

نگهبان مقررات جدیدی وض میکارد و م قااتهاا از

داشت .بارای آنکاه بیمارساتان زنادان کاارآیی الزم را

باغ به پشت در داخلی زندان کشیده شاد و مادتی بعاد

داشته باشد میبایﺴت وسایل ضروری آن تأمین میشاد

هم ،در درون اتاق م قات نردههای آهنین ایجاد شد که

و برای این منظور ،نظمیه از وزارت داخله منااب ماالی

بهواسطﮥ فاصلﮥ دور ،صدای م قاتیهاا باهزحمات باه

آن را تأمین میکرد .زمانیکه بیماری زنادانی تشاخیص

گوش مای رساید .ازساویدیگار در م قااتهاا ،افاراد

داده میشد ،گزارشی نوشته میشد تا براساسآن ،بیماار

به سختی قادر بودند از پشت دو شابکﮥ آهنای بﺴاتگان

از سلولش به بیمارستان منتقل شود.

خود را بشناسند (پیشه وری104 :1384 ،و .)105احﺴان
طبری نیز به این تغییرات توجه کرده است .او نیز انجام
م قات ها را تا پیش از ایجاد شبکه های سیمی در اتااق
م قات ،تا اندازهای آزادانهتر دانﺴته است.

کارگاه
کارگاه یا بهقول مناب کارخانه ،یکی دیگر از اجازای
زندان مدرن باود کاه باا ایجااد آن در ميوطاه زنادان،
زندانیان میتوانﺴتند خود را به کاری مشغول کنناد و از

بیمارستان

بیکاری که منشا بﺴیاری از بزهکااریهاسات ،مصاون

یکی دیگر از اجزای زنادان مادرن بیمارساتان باود.

بمانند .براساس قانون مقرر شده بود تنها زندانیان عادی

وجاااود بیمارساااتان در درون زنااادان نشااااندهنااادﮤ

در کارگاهها اشتغال یابند و بابات آن دساتمزد دریافات

حقوق داشتن افراد در این نهااد اسات .درواقا  ،زنادان

کنند.

مدرن ترکیبی از نهادهای مختلف باود کاه در پیوناد باا

پا

از تأساای

زناادان قصاار ،در آن کارگاااههااای

هم ،نهادی باعنوان زنادان شاکل مای گرفات .از دوران

مختلفی از قبیل نجاری ،کفاشی ،خیاطی ،جوراا باافی

درگاهی ،ایجااد شاعبهای از صايیه 12در زنادان بارای

و ...ایجاد شد .بیشترِ دزدان در این کارگاهها مشغول باه

مداوای بیماران در دستور کار قرار گرفت .در آیینناامﮥ

کار بودند .کﺴانی که در کارخانه کار میکردند دهدرصد

سال 1307ش1928/م ،مواد 23تا 25باه ماریضخاناه و

پولشان را نگه می داشاتند تاا اگار روزی از زنادان آزاد

بیماران اختصاص یافته بود .مریض خانﮥ زندان قصار از

شدند ،خرجی داشته باشند (طبری ،بیتا.)49 :

شش اتاق شش نفری و شش اتاق یاک نفاری تشاکیل

در کارگاه زندان مواد اولیه از قبیل چوا ،عا  ،نقره

شده بود (اط عات ،ش .)3 :898در حیا مریض خاانﮥ

و ...برای کارهایی همچون خاتمکااری و ظریافکااری

زندان قصر دری وجود داشت که از آنجا متوفیان زندان

وجود داشت .کاالهایی را که زندانیان تولید مایکردناد

بااه قبرسااتان ماایبردنااد .ایاان در بااه

ادارﮤ زندان به فروش می رسااند و در مواقا برگازاری

«علیم الدوله» شهرت داشت؛ زیرا بنیانگاذار بیمارساتان

نمایشگاه های دائمی ایران 13،غرفه ای هام باه کاالهاای

به علیم الدولاه ،باود .درِ

زندانیان اختصاص داده مایشاد؛ بارای مثاال در ساال

مذکور تنها هنگامی باز میشد که میخواساتند از آنجاا

1320ش1941/م در نمایشااگاه مااذکور ،تاااالری بااه

مردهای را به قبرستان ببرند (طباری ،بایتاا144 :و145؛

کارهای دستی زندانیان تهران و شهرستانهاا اختصااص

جهانشاهلو افشار52 :1380 ،؛ آوانﺴیان25 :1358 ،و.)26

یافته بود .در این تاالر انواع تابلوهای نقاشی ،فرشهای

را بااا آمبااوالن

زندان ميمودخان ثقفی ،ملق
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مصاارف و اسااتيمام ،بااهویااژه در

نفی  ،ابریشم دوزی هاای عاالی و مبال هاای چرمای و

زناادانیان از حیاا

چوبی به نمایش درآماده باود (ساالنامه پاارس،1319 ،

تابﺴتان ،در مضیقه بودند (اسنادی از زنادان و زنادانیان

س130 :15؛  ،1321س.)191 :17

در عصر پهلوی .)296 :1384 ،آا زنادان قصار در آن
موق لوله کشی نبود و از چشمه یاا کااریز مﺴاتقیم باه
زندان میآمد (جهانشاهلو افشار .)95 :1380 ،حمامهاای

حمام
در زندان مدرن مکانی برای شﺴتوشاوی زنادانیان
ایجاد شد که در زندان و سیاهچالهای پیشین ميلای از

زندان قصر دو شایر آا سارد و گارم داشات (طباری،
بیتا.)125 :

اعراا نداشت .پیشتر زندانیان مشهور یا متنفذ را بارای

استيمام برای زندانیان و نيوﮤ زیﺴت آنها در زندان

استيمام به حمام شهر می بردند .علای دشاتی در ساال

اهمیت بﺴیار داشت و در حیات و مرگ آنها تأثیرگاذار

گذراناد؛ چاون در

بود .ازاین رو هنگاامیکاه زنادانیان بارای حماام آمااده

آن زمان هنوز در زندانهای نظمیﮥ تهاران حماام ایجااد

میشدند اینگونه به نظر میرسید که برای عزیمات باه

نشده بود او باا همراهای دو آدان مﺴالح از زنادان باه

مراسم جشن مهیا میشوند.

1300ش1921/م ،مدتی را در حب

حمام شهر رفت .دشتی اظهار میکند مدتها باه حماام

پیش تر بیان شد سااختار قصار سااختاری مادرن و

نرفته بود و بههنگاام عزیمات بارای حماام ،نگااههاای

دارای گﺴﺴت از انبارها باود .حاال آبراهامیاان درباارﮤ

مردم او را آزار میداد .آدانها حتی در خازینﮥ

زندان قصر آورده است که ایان زنادان از «سراساربین»

حمام هم دشتی را مشایعت میکردند؛ اماا اسليﮥ خاود

) (Panopticonبنتام ) (Jeremy Benthamالهاام گرفتاه

را به گارمخاانﮥ حماام نیااورده بودناد (دشاتی:1380 ،

است( 14آبراهامیان..)56 :1382 ،

متجﺴ

 .)102این وضاعیت زنادانیان سیاسای معاروف ،نظیار

اکنون این پرسش به ذهن متبادر میشود آیا در کال

عماومی نظیار

بین زندان قصر و طر سراساربین تشاابههاایی وجاود

دشتی ،باود؛ ولای زنادانیان در مياب

قات ن ،سارقان حرفهای و ...حق حمامرفتن نداشتند.

دارد؟ فوکو ) (Michel Foucaultمعماری سراسربین را

با افتتا زندان قصر ،حمامهای نوین و بااکیفیتی در

اینگونه توصیف کرده اسات« :سااختمانی حلقاهای در

آن ایجاد شد که باید گفت یکی از معادود زنادانهاای

پیرامون و برجای در مرکاز؛ بار پنجارههاای عاریض

این دوران بود که حمام مناسبی داشت .باااینحاال آا

مشرف بر نمای داخلی ساختمان حلقهای پیراماون دارد

خنک زندان قصر از قناتهای پیرامون آن تأمین میشاد

و ساختمان پیرامونی نیز از سالول هاایی تشاکیل شاده

که به علت گذر آا از ساربازخانﮥ قصار غیربهداشاتی

ساختمان را از یک سرتاسر دیگار

بااود (مرکااز اسااناد مجلا

شااورای اسا می ،دوره،13

کارتن ،111جزوهدان ،3/1پوشه.)273

است که تمام عر

دربرمی گیرند و هر سلول دو پنجره دارد ،یکی به سمت
داخل و رو به پنجره هایی بر و دیگری رو باه بیارون

زندان در خ ل هشات روز ،از قناات دارآبااد یاک

چندان که نور خورشید سرتاسر سلول را درمیناوردد...

ساعت و نایم آا مایگرفات و ایان مقادار آا بارای

 .سااازوکار سراسااربین واحاادهایی مکااانی را سااامان

مصااارف زنااادانیان و شﺴاااتوشاااوی آنهاااا و نیاااز

میدهد که مشاهدﮤ بایوقفاه و شناساایی بایدرنا

را

مشروا ساختن باغ زندان کافی نباود و باه ایان علات

امکانپذیر میکنند .رویهمرفته [در سراسر باین اصال
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سلول تاریک وارونه شد؛ به عبارت بهتر ،از سه کارکرد

می کرد (کاپالدی .)17 :1383 ،به طور کامل روشن است

آن ،یعنی حب کردن و ميرومیت از نور و پنهانکاردن،

که ادعای آبراهامیان با ساخن فوکاو موافقات و ت اابق

فقط اولی حفز و دو کارکرد دیگر حذف شد .روشنایی

ندارد .در معماری ،قصار باه سراساربین بنتاام شاباهتی

بهتار از تااریکی کاه نهایتاا

ندارد و قصار بار مرکازی و سااختمانی حلقاهای باا

ميافظت می کند ،در اسارت مای گیارد» (فوکاو:1388 ،

سلول های مجزا نداشته است .ضمن اینکه در سراسربین

248و .)249براساااس نظاار خااود بنتااام ،در زناادان

سلول انفرادی میلهای حائز اهمیت است کاه باهواسطﮥ

سراسربین حضور در همه جا آشاکار یاک باازرس باا

آن ،نظارت دقیق بر زندانیان اعماال مایشاود و هماین

سهولتِ بی حدوحصرِ حضوری واقعای در هام آمیختاه

سلول میله ای حریم خصوصی زندانیان را از بین می برد

میشود ).(Bentham, 1995: 8

(خزائاای .)27 :1396 ،مﺴااﺌلهای کااه زناادان قصاار ،بااه

کامل و نگااه یاک مراقا

ازاین رو ساختمان این زندان به گونهای طراحی شده
بود که نظارت بر تمام زندانیان را در یاک زماان میﺴار

استثنا چند سلول انفارادی در حاب

تاریاک ،در کال

فاقد آن بوده است.

ساختار زندانهای پیشامدرن و مدرن (انبار تهران و زندان قصر) (خزائی)209 :1396 ،
ویژگی

نوع زندان

نوع نهاد

انبار تهران

پیشامدرن

غیر تام

زندان قصر

مدرن

تام

نام زندان

موقعیت جغرافیایی
داخل شهر تهران
(جنواشرقی میدان ارگ)
خارچ شهر تهران (جاده
شمیران)

نتیجه

سازه
بومی

کالبد درونی

کیفیت نور

ساده (فاقد سلول،بند ،اتاق

تاریک (فاقد

م قات و)...

پنجره)

پیچیده (ترکیبی از خرده
غیربومی

نهادهایی مانند بیمارستان،
دارالتادی  ،کارگاه و)...

روشن (دارای
پنجرههای متعدد)

کرد؛ ازآنجمله میتوان به تاریکی و نبود ناور ،نداشاتن

پااژوهش کنااونی بااهدنبااال تيلیاال ساااختار زناادان

ساالول و بااهدنبااالآن تفکیااکنشاادن زناادانیان ،کاااربرد

پیشامدرن و مدرن ،با تکیه بر انبار و قصر باود .سااختار

کندوزنجیر و ...اشاره کرد .انبار تهران در حکم زنادانی

فیزیکی زندان های پیشامدرن با ساختار سیاسی و فکری

از نوع پیشامدرن ،ساختاری معین داشت؛ ایانگوناهکاه

آن دوران مشابه بود .ساختار سیاسای کاه در آن راب اه

زندانیان همه در ميوطه ای سرپوشیده ،کنار یکادیگر و

ارباا رعیتی حاکم بود .همان طورکه پادشااهان گذشاته

در کند و زنجیر دربند بودناد و در ایان ميوطاه بارای

اختیار جان و مال مردم را داشتند و اجازه داشتند آنها را

ورود نور هیچ روزن و پنجرهای وجود نداشت و از این

با گناه و بیگناه اعدام کنند ،در انبار هام وجاود چااه و

نظر چنین ساختاری ،زندانی را در تاریکی مياض فارو

بریدن سر زندانیان و انداختن اجﺴاد آنها درون چااه در

می برد؛ بنابراین برای اط ق نام زندان هاای پیشاامدرن،

همین چارچوا فکری درخاور تبیاین اسات .بااوجود

سیاهچال از هر نامی بامﺴماتر است.

اخت ف در شاکل ظااهر و معمااری مایتاوان برخای
ویژگی های مشترك را در زندان های پیشامدرن احصاا

اما ازسوی دیگر ،از دوران مشروطیت بهتدریج تغییر
و تيوالتی در ساختار سیاسی و بهدنبالآن ساختار نهااد
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زندان صورت پذیرفت .با حذف راب اه اربااارعیتای،

همین ساختارهاست که تمام رویدادهای صاينﮥ زنادان

ساااختار سیاساای دمااوکراتیکی تعریااف شااد کااه در آن

را بااه نمااایش ماایگااذارد .بنااابراین اگاار از منظاار

پادشاه مقید شاد و ماردم دارای حقاوقی انکارناپاذیری

ساختارگرایان که عینیات گارا هﺴاتند ،باه زنادان نظار

شدند .در این تياوالت ،زنادان مادرن قصار گﺴﺴاتی

بیفکنیم ،هماین سااختارهای انضامامی اناد کاه موجاد

ساختاری از انبارها به شامار مایآماد .زنادان قصار در

صورتبندی کنشها به حﺴاا میآیند؛ به سخن دیگر،

حکم نخﺴتین زنادان مادرن ایاران و البتاه ناه از ناوع

تا در زندان مدرن عناصری همچون کارگاه ،بیمارساتان،

سراسربین آن ،با انبارهای ساختاری بهطور کامل تفاوت

اتاق م قات و ...به وجود نیاماده باشاد ،نمایتاوان باه

داشت .در ساختار و فضای کالبدی زندان مدرن ،حقوق

تکوین کنشهاایی همچاون کاار ،درماان ،م قاات و...

زندانیان ليام شده بود؛ بنابراین در آنها خردهنهادهاا و

امیدوار بود و در اینجا ،برخ ف اگزیﺴتانﺴیالیﺴاتهاا،

عناصری مانند بیمارستان ،کارگاه ،اتاق م قات ،حمام و

امید به آزادی و ارادﮤ کنشگران چندان معنی ندارد.

دستشویی ایجاد شده باود کاه در سااختار زنادانهاای
گذشته ميلی از اعراا نداشات .جالا

اینکاه حاب

تاریک یا سیاهچال یکی از بخشهای زنادان قصار باود
که از آن برای مجازات زندانیان خاطی استفاده میشد.
این مجازات شدید درواق زیﺴت عادی زندانیان در
انبارهااا و ساایاهچااالهااای گذشااته بااود .از حیاا
نشانه شناسی باید گفت درحالی که در دوران گذشته ،در
ساحت زندان قدرت خود را در تاریکی متجلی میکارد
در دورﮤ جدیااد ،قاادرت در نااور و روشاانایی اعمااال
می شد .ازاین رو زندان مدرن تجمیعی از خردهنهادهاای
گوناگون بود که قرارگیری آنها در کنار یکدیگر ،امکاان
ارتبا زنادانیان را باا دنیاای خاار ق ا یاا ميادود
می کرد .درحالی که در زندان های گذشته ،زندانیان متنفذ
را گاه برای درمان یا حمام به بیرون از زندان می بردند،
در زندان قصر با ایجااد حماام و بیمارساتان از خارو

پینوشت
 .1برخ ف ساختارگرایی مکاتبی چون اگزیﺴتانﺴیالیﺴام
و لیبرالیﺴم به کنش ارادی افراد باور دارند.
 .2باهمنظااور فهاام سااختار طبقاااتی دموکراتیااک و ضااد
دموکراتیک به آثاار لیپﺴات ازجملاه انﺴاان سیاسای
مراجعه کنید.
 .3به نظر می رسد ابنالعبری دراینباره دچار خ اا شاده
است؛ زیرا بﺴیار بعید است بیش از  80ساال پا

از

شهادت امام حﺴین(ع) هناوز فرزنادانی از ایشاان در
قید حیات بوده باشاند .باهاحتماال مقصاود نوادگاان
امامحﺴین بوده است.
 .4زندان سیاسی یعقوا لی

صفاری.

 .5قلعااه اردبیاال را عباااسمیاارزا نایا الﺴاال نه ساااخت
(رضاقلیمیرزا.)37 :1346 ،
 .6کرزن در ایران و قضیه ایران تصویری از زندان تهاران

زندانیان به نیتهای اشارهشده ممانعت مایشاد و ایان

ارائه کرده که بهاحتمال همان انبار بوده است (کارزن،

یکی از ویژگیهایی اسات کاه در مقایﺴاه باا گذشاته،

.)595 :1380

قدرت و انضابا افازون تار را در زنادان ناوین نشاان
میدهد .ازاین رو باید گفت زندان در جایگاه یک «نهااد

. .7برای اط ع از وضعیت انبار مشهد (نک :مجداالس م،
بیتا141 :و.)142

تام» گافمنی فقط می توانﺴت با ساختار نوین و پیچیاده

 .8بﺴیاری از نویﺴندگان از زندان قصار بااعنوان «زنادان

موضوعیت داشته باشد .در چنین سااختاری اسات کاه

باال» یاد کردهاند و «باال» را در قیاس با زنادان موقات

بازیگران صينﮥ زندان ،به کنشگری دسات مای زنناد و

شهربانی مراد میکنند کاه در مرکاز آن روز

در جن
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شهر تهران واق باود (افتخااری .)60 :1367 ،برخای
نویﺴندگان و سیاستمداران از قصر با اساامی دیگاری
همچون «زندان مرکزی»« ،باساتیل ایاران» و «ساین
سین

ایران» یاد کردهاند .در آبان ،1391باغموزه قصر

مشتمل بر موزه زندان مارکف ،سالن فرخی یازدی و
بﺴیار بخشهای دیگر برای بازدید عموم افتتا شد.
 .9در دوران جدید بهطور کلی نظر بر آن است که زندان
خار از شهر و با ليامکردن احتیا های آتی ساخته
شود .ازایانرو در حاوالی زنادان نبایاد مکاانهاایی
همچااون مدرسااه و کارخانااه و بناهااای بلناادی کااه
مشرف بر زندان باشد ،وجاود داشاته باشاد (داناش،
201 :1372و.)202
 .10نیک ی ماارکف یکای از معمااران تأثیرگاذار دوران
تيول اسات .او در سااخت بناهاای آموزشای نظیار
مدرسه البرز ،مدرسه عالی ف حات و ...باه معمااری
ایرانیاس می توجه داشات؛ ولای در سااختمانهاای
عمومی و اداری نظیار سااختمان پﺴات و ورزشاگاه
امجدیه ،بارخ ف مراکاز آموزشای ،متوجاه مراجا
غیررسمی و غیرایرانی بود.
 .11برای نخﺴاتینباار در آیاینناماه ساال  1354حاب
زندانیان در جایی نزدیک باه ميال اقامتشاان لياام
شد.
 .12بهداری..
 .13رضاشاااه در 20آبااان 1313نمایشااگاه دائماای کاااالی
ایران را در تهران افتتا کرد.
 .14بنتاام در ساال 1794م طرحاای از یاک زنادان را بااه

 ،1928-1942بیجا :حزا توده.
 .ابنالعباری ،)1377( ،مختصار تااریخ الادول ،ترجماه
عبدالميمد آیتی ،تهران :علمی و فرهنگی.

 .احمدی ،باباک ،)1387( ،سااختار و هرمنوتیاک ،چ،4
تهران :گام نو.
 .اسنادی از زندان و زندانیان در عصر پهلاوی،)1384( ،
زیر نظر علی شم  ،با همکااری علای کریمیاان و
حﺴین زرینی ،تهران :راه تربیت.

 .افتخاااااری ،یوسااااف ،)1370( ،خاااااطرات دوران
سپری شده ،به کوشش کاوه بیات و مجیاد تفرشای،
تهران :فردوس.
 .امیراحمدی ،احمد ،)1373( ،خاطرات نخﺴتین ساپهبد
ایاران ،بااه کوشاش غ ميﺴااین زرگارینااژاد،1 ،
تهران ،مؤسﺴه پژوهش و م العات فرهنگی.

 .پلی

ایران ،)2535( ،بیجا :روابط عماومی شاهربانی

کشور.
 .پیشه وری ،جعفر ،)1384( ،زندان رضاشااه ،تيقیاق و
تدوین شاهرط فرزاد ،تهران :شیرین.
 .جهانشاه لو افشار ،نصرت اهلل ،)1380( ،ما و بیگانگاان،
تهران :ورجاوند.

 .جودت ،حﺴاین ،)2536( ،از انقا ا مشاروطیت تاا
انق ا شاه و ملت ،بیجا :درخشان.
 .حاا سایا  ،)1359( ،خااطرات حاا سایا یااا دوره
خااوف و وحشاات ،بااه کوشااش حمیااد ساایا  ،بااه
تصيیح سیفاهلل گلکار ،چ ،3تهران :سپهر.

پارلمان انگلﺴتان داد کاه آن را ) (Panopticonنامیاد

 .خامهای ،انور ،)1362( ،پنجاهوسه نفر ،تهران :هفته.

(کاپالدی.)17 :1383،

 .اااااااااااااا ،)1372( ،خاااطرات سیاساای ،تهااران:

کتابنامه
الف .کتاب
 .آبراهامیان ،یرواند ،)1382( ،اعترافات شکنجهشادگان،
ترجمه رضا شریفها ،سوئد :باران.

 .آوانﺴاایان ،اردشاایر ،)1358( ،یادداشااتهااای زناادان

گفتار.

خزائاای ،یعقااوا ،)1396( ،فراینااد ساااختیااابی نهاااد
زندان ،چ ،2تهران :آکه.

 .دانااش ،تااا زمااان ،)1372( ،حقااوق زناادانیان و علاام
زندانها ،تهران :دانشگاه تهران.
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 .دانیلی ویکتور و بیژن شاافعی و ساهراا سروشایانی،
( ،)1382معماری نیک ی مارکف ،تهران :دید.

 .عضدانلو ،حمید ،)1384( ،آشنایی باا مفااهیم اساسای
جامعهشناسی ،تهران :نی.

 .دشتی ،علی ،)1380( ،ایام ميب  ،تهران :اساطیر.

 .علوی ،بزرگ ،)1357( ،پنجاهوسه نفر ،تهران :امیرکبیر.

 .دنبلی ،عبادالرزاق مفتاون ،)1383( ،مآثرالﺴال انیه باه

 .ااااااااااا ،)1357( ،ورق پااره هاای زنادان ،تهاران:

ضمیمه جنا هاای دوره دوم از تااریخ ذوالقارنین،
تهران :روزنامه رسمی ایران.
 .دولت آبادی ،یيیی ،)1361( ،حیات یيیای ،2 ،چ،3
تهران :ع ار.
 .دینااوری ،ابوحنیفااه ،)1364( ،اخبااارال وال ،ترجمااه
ميمود مهدوی دامغانی ،تهران :نی.

 .رکاانزاده آدمیاات ،ميمدحﺴااین ،)1357( ،فااارس و
جن

بینالملل ،2 ،چ ،4تهران :اقبال.

 .روسو ،دانداك ،)1380( ،قارارداد اجتمااعی ،ترجماه
مرتضی ک نتریان ،چ ،2تهران ،آگاه.
 .زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر تاا زماان
دانااش ،)1388( ،تهااران :انجماان آثااار و مفاااخر
فرهنگی.
 .زنگنه ،احمد ،)2535( ،خاطراتی از مأموریات مان در
آذربایجان ،تهران :شرق.

جاویدان.
 .فوکو ،میشل ،)1388( ،مراقبت و تنبیاه ،ترجماه نیکاو
سرخوش و افشین جهاندیده ،چ ،8تهران :نی.
 .کاپالاادی ،نیکااوالس ،)1383( ،بنتااام ،میاال و مکت ا
فایدهگرایی ،ترجمه ميمد بقائی ،تهران :اقبال.
 .کرزن ،جر  .ن ،)1380( ،ایران و قضیه ایران ،ترجمه
غ معلی وحید مازندرانی ،1 ،چ ،5تهران :علمی و
فرهنگی.

 .کماارهای ،ساایدميمد ،)1384( ،روزنامااه خاااطرات
سیدميمد کمرهای ،به اهتمام ميمدجواد مرادینیاا،
 ، 2تهران :اساطیر.
 .مجداالس م کرمانی ،احمد( ،بیتا) ،سفر ناماه کا ت،
به تيشیه ميمود خلیلپور ،چاپ افﺴات ،اصافهان:
دانشگاه اصفهان.
 .مااوری  ،نااوروال و دیویااد  .روتماان،)1390( ،

 .رضاقلیمیارزا ،)1346( ،سافرنامه رضااقلیمیارزا ،باه

سرگذشت زندان ،ترجمه پرتو اشراق ،تهران :ناهید.

کوشش اصغر فرمانفرمائی قاجاار ،تهاران :دانشاگاه

 .م ا زاده ،کاااظم و مااریم ميماادی ،)1385( ،ق ا ع و

تهران.

استيکامات نظامی ،تهران :سوره مهر.

 .سرنا ،کارال ،)1362( ،سفرنامه مادام کارال سرنا؛ آدمهاا

 .مجموعااه قااوانین و مقااررات عصاار مشااروطیت( ،

و آیینها در ایران ،ترجمه علیاصغر سعیدی ،تهران:

 ،)1388بخش اول ،تهران :روزنامه رسمی جمهوری

زوار.

اس می ایران.

 .سل انی ،ميمدطاهر ،)1384( ،خااطرات سال انی؛ از

 .نصرت الدوله ،)1375( ،خاطرات ميب  ،باه کوشاش

قصرشیرین تاا قصار قجار ،باه اهتماام ميمادعلی

منصااوره اتيادیااه و ساایروس سااعدوندیان ،تهااران:

سل انی ،تهران :سها.

تاریخ ایران.

 .طبری ،احﺴان ،)1382( ،از دیدار خویشتن ،به کوشش
ميمدعلی شهرستانی ،تهران :بازتاا نگار.

 .اااااااااااا( ،بیتاا) ،شاکنجههاای رضااخان قلادر،
بیجا :ا  .آهن.

 .یعقوبی ،ابن واضح ،)1366( ،تااریخ یعقاوبی ،ترجماه
ميماادابراهیم آیتاای ،2 ،چ ،5تهااران :علماای و
فرهنگی.
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