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  خان نهاد زندان در دورة وزارت و صدارت ميرزا حسين
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  *فر شهرام يوسفي

  **فاطمه عباسي تودشتكي

  چكيده
هـاي   قـوانين مـدون كاسـتي   نبـودن   سـبب نظام قضايي و نهاد زندان در عصر قاجار به 

 ،در پـژوهش حاضـر  . شـد  منجـر  اصالحات ةكه اين امر به بروز انديش داشتبسياري 
يابي ميرزا  قدرت ةضمن پرداختن به وضعيت زندانيان و بررسي انديشمنداني كه در دور

نظر قرار گرفت كـه   نظريات خود پرداختند، اين مسئله مد ةخان سپهساالر به ارائ حسين
آيا اصالح نظام قضايي و نهاد زندان تابعي از تغيير در ساختار حقوقي يا ساختار سياسي 

بر اثـر تغييـر در سـاختار سياسـي     ها  نظريهبا اين فرض كه اين  ؟بود و اجتماعي جامعه
 ةها نيز بـه مرحلـ   اثر ناكام ماندن اصالحات سياسي اين انديشه و بر شدند حجامعه مطر

عصر قاجار تا پـيش از   ةنظام استبداد در جامعة دهد سلط نتايج نشان مي. اجرا درنيامدند
 ةكه مطرح شدن انديشـ  طوريه مشروطه مانع از ايجاد تحول در ساختار حقوقي بود، ب

  .صورت اجرايي به خود بگيرداصالح نظام قضايي در عمل نتوانست 
  .نهاد زندان، زندانيان، سپهساالر قاجار، نظام قضايي، :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هاي مهمي كه براي حفظ نظام اجتماعي  بنا به كارويژه ،هاي اجتماعي نظام بيننهاد زندان در 
نهادي كـه عامـل    منزلة مبحث زندان به. خود را حفظ كرده است موجوديت ديربازاز  رد،دا
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دهد، تا حدودي  ها را به سوي نظم خاصي سوق مي انسان ،اجبار حكومت است و در نتيجه
كـه در مـتن جامعـه حضـور      آن سبببه » زنداني«اما  ؛است در منابع تاريخي انعكاس يافته

قاجـار   ةاز جملـه در منـابع دور   .اسـت ده شـ نداشت و در حاشيه قرار گرفته بود، فراموش 
و  ،تغذيه، پوشاك، معالجه، حفاظت، استنطاق(داري زندانيان  ربوط به شرايط نگهاطالعات م

قاجار در شرايط نامساعدي به  ةرسد زندانيان دور البته به نظر مي. بسيار اندك است) شكنجه
  .و از حداقل حقوق اجتماعي برخوردار بودندبردند  ميسر 

هـايي   در نتيجة آشنايي با ساختار حقوقي و نهاد زندان در غرب، انديشه ،قاجار ةدر دور
بهبود وضعيت زندانيان مطرح  برايمصلحان و فعاالن سياسي و اجتماعي از از سوي برخي 

در راستاي تحول فكري و اجتماعي تا وقـوع نهضـت مشـروطه چنـد     كه است  گفتني. شد
هـاي اقتصـادي و نظـامي را     تـر جنبـه   كـه بـيش   اجـرا شـد  قاجار  ةدوره اصالحات در دور

بـه  ويژه عصر سپهسـاالر،   به ،عصر ناصري ةطلبان اما در رويكردهاي اصالح. گرفت مي  بر  در
  .توجه شدتر  اصالح نظام حقوقي و نهاد زندان بيش

در ايـن  . ق است 1297تا  1287زماني  ةمنظور از عصر سپهساالر در اين پژوهش فاصل
 يـه از جملـه وزارت عدل  حكـومتي مهم مقامات از  برخي الدولهخان مشير دهه ميرزا حسين

 اجـراي  پي در و به دست آوردرا ) ق 1290 -  1288( عظمي صدرات و) ق 1288 -  1287(
فكرانـي   ص اين دهه ظهـور روشـن  هاي خا از ويژگي .خود برآمد گرايانة اصالح هاي انديشه

 ةاصالح ساختار سياسي و نظـام حقـوقي و قضـايي جامعـ     ةدر زمين را است كه افكار خود
  .بيان كردندعصر قاجار 

ـ  هـاي اصـالح   با بررسـي تـأثير انديشـه    نداين پژوهش درصددنگارندگان  عصـر   ةطلبان
داري زنـدانيان   د كه اصالح شرايط نگـه نسپهساالر بر وضعيت زندانيان، به اين مسئله بپرداز

عصـر   ةعي از تغيير در ساختار سياسي و اجتماعي جامعـ تابع تغيير در ساختار حقوقي يا تاب
شده در ايـن دوره تـا چـه حـد      مطرحهاي  د كه انديشهنو به اين سؤال پاسخ ده بود قاجار

  و در بهبود شرايط زندانيان مؤثر واقع شود؟ يردگتوانست صورت اجرايي به خود 
داري زندانيان بر اثـر   بهبود شرايط نگه ةاين پژوهش بر اين فرض استوار است كه انديش

هـا،   تغيير در ساختار سياسي جامعه مطرح شـد و بـا توجـه بـه ناكـام مانـدن ايـن انديشـه        
  .اجرا درنيامد ةنيز به مرحل زندانيان دربارةشده  مطرحاصالحات 

 قضـايي  نظاماز جمله  نوشته شده است؛هايي  ها و مقاله اين موضوع كتاب ةپيشين بارةدر
 قضـايي  نظـام  ؛، اثر سـيدمحمد طيبـي  )مشروطه انقالب تا افشاريهاز ( ايران دادرسي آيين و
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 بـر  اي مقدمـه  ايـن،  از پـيش  سال صد ؛فلور و امين بناني ويلم ة، نوشتپهلوي و قاجار عصر
 ؛سيدحسن امين نوشتة ،ايران حقوق تاريخ ؛، اثر محمدتقي دامغانيايران جديد حقوق تاريخ

عصر حكومت سنتي (قضايي و تجارب عصر جديد هاي نظام كهن  نخستين چالش« ةمقال و
تحوالت نظام قضايي  ثار مذكورآ در .حسن زنديه ة، نوشت»)عصر پيش از مشروطيت /قاجار

رويكـرد  ماننـد   امـا  ،اسـت  دهشبررسي  ،ويژه در عصر ناصري به ،گرايانه و اقدامات اصالح
  .است نشدهبهبود شرايط زندانيان توجه ر دتأثير تحوالت قضايي به پژوهش حاضر 

  
  داري زندانيان شرايط نگه. 2

هـاي ايـن نهـاد     تواند در روشن سـاختن ويژگـي   داري زندانيان مي آگاهي از شرايط نگه
قاجـار   ةهاي دور اما پيش از پرداختن به آن الزم است به انواع زندان. ندككمك شاياني 

  :اشاره شود
دولتي يا حكومتي و هاي  زندان :توان به دو دسته تقسيم كرد قاجار را مي ةهاي دور زندان

شهرها كه  ةدارالحكومهاي  زندان. 1: هاي دولتي دو دسته بودند زندان. هاي خصوصي زندان
هـايي كـه بـراي دور نگـاه داشـتن       قلعـه . 2 و آن شهر بود مةالحكو نايبدر اختيار حاكم يا 

  .ته شده بودزندانيان سياسي از مركز حكومت در نظر گرف
ـ  هاي  خصوصي بازداشتگاه هاي زندان منصـبان   برخـي صـاحب   ةموقتي بود كـه در خان

مجرمان تـا   از كدخدا وجود داشت و برخيو السلطنه، كالنتر، داروغه،  حكومتي مانند نايب
شدند  مي داري نگهجا  آن زمان مشخص شدن حكم قطعي از سوي محاكم عرف يا شرع در

  1).94: 1391 عباسي،(
از آنـان بـه   هـايي   امكاناتي در اختيار زندانيان بود و مراقبتها  در هر يك از اين زندان

چنـين   هـم  .دشـ  مـي  آنان ةو معالج ،داري اموال، تغذيه، پوشاك آمد كه شامل نگه مي عمل
نگاري مواجه بودند و نيز استنطاق و  از قبيل زنجير كردن و نامههايي  زندانيان با محدوديت

  .ندشد ميشكنجه 
داد و  مـي  بايست اموالي را كه به همراه داشت تحويل مي زنداني پيش از ورود به زندان

 بازگردانـده بـه او  اموال زنداني  هد و در هنگام آزادي طبق سياهش مي تهيهاي  سياههها  آن از
سياح ( برقرار بودخصوصي نيز اين روال هاي  زندان در). 243: 1384 جهانگيرميرزا،(شد  مي

شـاهزادگان و   گونه برخوردهـا بـه   رسد اين مي هرچند به نظر ).347 -  344: 1346 محالتي،
  .زندانيان عادي چنين گزارشي يافت نشد بارةرتبه اختصاص داشت، زيرا در افراد عالي
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رسـد كـه از طـرف حكومـت بـراي تـأمين        مـي  زندانيان چنين به نظر ةتغذي بارةدر
 گرفت و زندانياني قرار نمي ليسرؤساي پيا  اختيار حكامدر اي  خوراك زندانيان بودجه

بهتـر   ).186 - 185: 1370 يـل، دروو(ماندنـد   ه مي     ً     معموال  گرسن نداشتند پولى خود از كه
بـراي   :كنـيم بنـدي   شان تقسيم گاه اجتماعي اساس جاي است در اين زمينه زندانيان را بر

و حتي شد  ميرتبه از طرف حكومت روزانه وجهي پرداخت  خوراك زندانيان عالي ةتهي
حالي است  اين در، )242: 1384 جهانگيرميرزا،(شد  مي آشپزي براي آنان در نظر گرفته

حاكم شهر از طرف حكومت مسئول تـأمين نيازهـاي زنـدانيان     ،دولتيهاي  زندان كه در
 ةبودجـ . گي داشـت ت و انصـاف او بسـت  وبود و وضعيت زندانيان تا حد زيادي به مـر 
داد و حتـي در مـواقعي از پايتخـت دسـتور      دولتي كفاف خوراك اين زنـدانيان را نمـي  

در مواقعي كه حاكم شهر ). 390 ،379: همان(شد  مي زندانيان صادر بارةگيري در سخت
زيرا معلوم  ؛كرد تا هنگام ورود حاكم جديد، زندانيان وضعيت نامشخصي داشتند مي تغيير

در ايـن شـرايط حتـي بـه زنـدانيان ناهـار نيـز داده        . نبود مخارج زندان با چه كسي است
  ).421، 401 :همان( شد نمي

 مسري مواجههاي  بروز بيمارييا  كه كشور با شرايط بحراني نظير قحطيهايي  در دوره
 2،)380: 1346 سـياح محالتـي،  (گرفت  مي غذايي بسيار كمي تعلق ةشد به زندانيان جير مي

  شــد  تــر داده نمــي روز دو قــرص نــان بــيش شــبانهدر هــا  آن كــه بــه هــر يــك از چنــان
آنان را يك تكـه نـان خـالي و يـك كـوزه آب       ةخوراك روزانيا  )286: 1368 ويلس،(
  .داد مي تشكيل) 125: 1362 سرنا،(

شـد و   دولتي تأمين و پرداخت نمـي  ةپول غذاي زندانيان از بودجها  زنداناز اما در برخي 
: 1350 ،يكرمـان  مجداالسـالم (پرداخـت   مـي  دار زندان هر زنداني پول غذاي خود را به اجاره

را محكومـان فقيـر و   هـا   رسد زندانيان اين زندان مي به نظر). 125: 1362 سرنا، ؛178 ،183
براي دريافت رشـوه از  دادند كه مسئوالن زندان اميدي  مي افراد طبقات پايين جامعه تشكيل

 هاي پنجره پشت در گردن در زنجيري مجرمان را بااز برخي  ،ها در اين زندان. آنان نداشتند
 كردنـد  مـي  صـدقه  تقاضـاي  عابران از نيزها  آن .دادند مي قرار عابران ديد معرض در زندان

 بـراي كـه مـردم    ،خشـك ة ميويا  ،اين زندانيان به نان، آجيل). 273 -  272: 1388 بروگش،(
اغلـب ايـن    ةمعـد ). 230: 1329 هـومن، (كردند  مي انداختند اكتفا مي صدقه و نذر به زندان

 زندانيان بر اثر خوردن غذاي نامناسب و ناكافي ضعيف شده و قدرت هضم غذا را از دست
  ).101- 100: 1363 ويشارد،(داد  مي
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شـد   پوشاك زندانيان در نظر گرفته نمـي  ةبراي تهياي       ً                   معموال  از طرف حكومت بودجه
كردنـد   مـي  لبـاس از خـانواده و نزديكـان خـود درخواسـت وجـه       ةتهيـ  و زندانيان براى

هـا   آن .)395، 382 -  381: 1346 محالتـي،  سياح ؛270 -  269: 1350 مجداالسالم كرماني،(
 ،بردند مي را به حمامها  آن اگر. بردند مي دست لباسي كه بر تن داشتند به سر  اغلب با همان يك

). 381: 1346 سـياح محالتـي،  (را شسته و دوبـاره بپوشـند    ها لباس مجبور بودند همان
 بـود  منـدرس  زيرجامـة  يـك  و پـاره  كرباس پيراهن زندانيان شامل يك از لباس برخي

 زندانياني كه در انتظار اجراي حكم اعدام به سـر . )143 -  142: 1350 مجداالسالم كرماني،(
و يـك كـاله نمـدي داشـتند كـه       ،يك پيراهن كرباس، شلوار، قباي ريسماني فقطبردند  مي
هـاي   زندان در برخي ).290 -  289: 1368 ويلس،(داد  مي را تشكيلها  آن رختخوابها  شب

فصل زمستان در پيش بود، حاكم شـهر از  يا  شد طوالني ميدولتي اگر مدت حبس زندانيان 
لبـاس  هـا   آن بـراي  اند كرد تا اگر ماندني مي لباس كسب تكليف ةتهي برايحكومت مركزي 

  ).420: همان(تهيه شود 
 اسناد( فرستادند مي را به زندان» باشي حكيم«زندانيان  ةمعالج برايها  در بعضي زندان

و در صـورت شـدت يـافتن    ) 1317 ،خارجـه  امـور  وزارت اسـناد  پـژوهش  و ويآرش ادارة
 ؛41 /2: 1377 نوايي، ؛14 - 4 - 28: 1319: همان(فرستادند  مي خانه مريضي، بيمار را به مريض

 ةبـا معاينـ  طبيـب  زنداني حق صحبت با طبيب را نداشـت و   ).426 /2: 1377 شيخ رضايي،
هرچند ممكن بود كه اين . كرد مي برد و دارو تجويز ميپي  زبان و نبض زنداني به بيماري او

در صـورت اقـدام بـه    ). 386: 1346 محالتـي،  سـياح (دارو هرگز براي بيمـار تهيـه نشـود    
 )22 /1: 1377 شيخ رضايي،(شد  مي خودكشي از سوي زندانيان، جراحي به زندان فرستاده

 بـه زنـدان  » باشـى  جـراح « ،خـورد  مي گلولهيا  شد مي اگر زنداني حين دستگيري مجروحيا 
  ).321: 1350 مجداالسالم كرماني،(پرداخت  مي زنداني ةبه معالج و آمد مي

كـه   ،قراول يا سرباز بود كه تحـت نظـر رئيسشـان   اي  عده ةبر عهدها  حفاظت از زندان
شـد و   مي بار عوض هر دسته پانزده روز يك. كردند مي انجام وظيفه ،شد مي سلطان خوانده

  ).382: 1346 سياح محالتي،(وضعيت زندانيان به نوع رفتار قراوالن بستگي داشت 
كـم بـود، بـراي حفاظـت از      نيـز نگهبانـان   ةكوتاه و عد ها ديوار زندان     ً معموال  كه جا  آن از

زنجير كردن زندانيان و قرار دادن پاها در  مانندهايي  زندانيان و جلوگيري از فرار آنان، از روش
 ؛122: 1362 رشـديه،  ؛379 -  378: 1346 محالتـي،  سـياح (شد  مي استفاده 4»خليلي«و  3»كند«

هـاي   بـراي زنجيـر كـردن، زنـدانيان را در دسـته     ). 287: 1368 ويلـس،  ؛125: 1362 سرنا،
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 ةكردند؛ بدين صورت كه در گردن هر يك از زنـدانيان حلقـ   مي چندنفري به هم متصل
ـ  مي كردند و انتهاي زنجير را قفل مي انداختند و زنجيري را از آن رد مي آهني در . دكردن

. كردنـد  مي ه نيز بايد از او تبعيتقصد برخاستن داشت، بقيها  آن اين حالت اگر يكي از
آهني به گردن زندانيان صـدمه نزنـد، از يـك قطعـه چـوب      هاي  كه فشار حلقه براي اين

قـرار   يآهنـ  حلقـة  زيـر  نشسـتن  هنگام را آن كه شد يم استفاده كهنه ةدوشاخه يا پارچ
 قـرار  خليلـي  يـا  كنـد  در را زنـدانيان  پاي نيز ها شب). 289 -  287: 1368 يلس،و( دادند يم
فرار داشتند يا محكوم به قتل بودند،  ةسابقبراي زندانياني كه       ًمعموال  خليلي و كند. دادند يم

  ).289: همان(شد  مي استفاده
نگاري نيـز نداشـتند و    نامهة رسد كه زندانيان اجاز مي به نظر ،هايي عالوه بر چنين محدوديت

 5).2961610: تـا  بـي  ملي ايران، ةخان اسناد و كتابسازمان (كردند  مي مخفيانه به اين كار مبادرت
از روي انسانيت و براي كمك به زندانيان حاضر بودند براي آنان كاغذ ها  سربازان بعضي دسته

امـا بعضـي از سـربازان    . آنان را به مقصد برسـانند هاي  و به خرج خود نامهكنند و قلم فراهم 
). 383، 415: 1346 سـياح محالتـي،  ( دادنـد  انجام ميرا كار اين براي گرفتن پول از زندانيان 

بـا  و داد  مـي  هايشـان را  نوشتن نامـه بـه خـانواده    ةبه زندانيان اجازها  سلطان برخي از دسته
كه قـرار   اي خود را به زندانيهاي  گاهي زندانيان نامه. كرد مي را ارسالها  آن مسئوليت خود

زندانيان  ةخانواد). 408 -  406: همان(برساند  دادند تا به مقصد مي زودي مرخص شود بهبود 
فرستادند، به اين صورت كه نامه را بر روي يـك   مي خود را مخفيانه براي آنانهاي  نيز نامه
 لباسـي كـه بـراي زنـداني     ةرويـ نوشـتند و در ميـان آسـتر و     مـي  شـده  شسـته سفيد  ةپارچ
  ).410، 396: همان(كردند  مي فرستادند، پنهان مي

، وضـعيت بهتـري نسـبت بـه     ودمقام ب صاحببرجسته يا  ياگر زنداني فرد ،در مجموع
توانستند  مي ها كردند و آن اين دسته از زندانيان را زنجير و خليلي نمي. داشتساير زندانيان 

در  ).387 -  386: همـان (تا در خدمتشـان باشـد    نندكنوكرهاي خود يكي را انتخاب  بيناز 
فرسـتاد   مـي  ن زنـدانيان غـذا و در صـورت نيـاز دارو    برخي موارد حـاكم خـود بـراي ايـ    

 غـذا هـا   آن كردنـد، بـا   مي نيز با اين زندانيان مداراها  زندانبان). 234: 1355 كاساكوفسكي،(
تـأثير نبـود    البته در اين طرز رفتار اميد به دريافت رشوه بـي . كشيدند مي خوردند و قليان مي

  ).288: 1368 ويلس،(
در دسـت اسـت   هايي  شاه به بعد گزارش   ناصرالدين ةاستنطاق از زندانيان از دور ةدربار

ــران( ــلطاني اي ــران ؛58 س، 8 ش: 1323 ،س ــلطاني اي ــين در). 56 س، 6 ش: 1321 ،س  ب
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اشـاره شـده اسـت    » محـبس اسـتنطاق مقصـرين   «نظميه به  ةمختلف زندان ادارهاي  بخش
 كـل  مسـتنطق « ماننـد  اي پليس هم اسامي ةاداراجزاي  بيندر ). 101: 1350 اعتمادالسلطنه،(

» اداره هـاى  اسـتنطاق  و خـازن ، اسـتنطاقات  ةاسـتنطاق، نويسـند   مـدير  پليس، منشـى  ةادار
). 2097- 2096 /3 :؛ همان1252 /2 :؛ همان527 /1: 1367 اعتمادالسلطنه،(خورد  مي  چشم به

شـدند در   مـي  بازداشـت  به همراه داشتن پول تقلبييا  ،افرادي كه به جرم سرقت، شرارت
؛ 95 ،62 ،50 ،45 ،34 ،25 ،13 ،5 /1: 1377 شيخ رضـايي، ( شدند مينظميه استنطاق  ةادار

  ).662 ،658 ،371 ،339، 296/ 2: همان
شدند يا موجبات تحريك و جنگ عليه شـاه   مي كساني كه عليه شاه مرتكب جنايت

 آرا، ملـك  ؛36 /4: 1344 سـپهر، ( شدند مياستنطاق  كردند پس از دستگيري مي را فراهم
باره استنطاق ميرزا رضاي كرمـاني اسـت كـه بـا       اين بارزترين نمونه در). 94 ،6: 1325

تا براي تحقيق و معرفـي   شداعظم زنده ماند و در عمارت سلطنتي زنداني    تالش صدر
 ؛43: 1351 ظهيرالدولـه، ؛ 91 /1: 1384 كرمـاني، ( شـود  اسـتنطاق اش  دستان احتمالي هم

حتي دو نفر از اقـوام ميـرزا رضـا     6).158 /1: 1371 آبادي، دولت ؛33: 1361 الملك، افضل
 دشدن استنطاقاعظم  نيز دستگير شده بودند كه به امر صدر» فاطمه«و » نصرت«هاي  به نام

  ).64 - 63 :1362 السلطنه، تاج(
به منظور اقرار گرفتن از شكنجه كردن . استنطاق از زندانيان گاه با اعمال شكنجه همراه بود

 پول شـكنجه  ةزندانيان را براي مطالب از برخي. دستانشان بود معرفي هميا  متهمان و محكومان
). 16: 1350 مجداالسالم كرمـاني،  ؛74: 1325 آرا، ملك ؛989: 1350 اعتمادالسلطنه،(كردند  مي

 شـد  مـي ي شكنجه با نظر شاك ،شد مي ظن واقع ارتكاب جرمي مورد سوء ةفردي درباراگر 
تـا اطالعـات    شدند ميفرزندان زنداني شكنجه يا  حتي همسر گاه). 322: 1335 رنه دالماني،(

). 91 /1: 1384 كرمـاني،  ؛658: 1383 سـعيدي سـيرجاني،  (به دسـت آورنـد   ها  آن از راالزم 
 سارقان نيز در صورت دستگيري، به منظور افشاي محل اختفـاي امـوال مسـروقه شـكنجه    

  ).140: 1335 رنه دالماني، ؛81: 1383 سعيدي سيرجاني،(شدند  مي
كه در صورت ارتكاب جرايم مختلف چه  و اينها  از كيفيت و چگونگي اجراي شكنجه

هـايي   اشارهها  به برخي از شكنجه فقط ؛شد اطالعاتي به دست نيامد مي اعمالهايي  شكنجه
غالب آن دوره بوده باشـد و شـايد گـاه در مـوارد      ةرسد روي شده است كه البته به نظر نمي

  :اشاره كرد ذيل يها توان به شكنجه مي از جمله. شدند مي بسيار خاص اعمال
 پـا  و دسـت  انگشـتان  بـين  كـه  كـوچكى  هـاى  چـوب  از بود كه عبارت »قجر تنگ«ـ 
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 كشـيدند  و مـى  قـرار داده  تـر  بـزرگ  چـوب  پاها بين پيچيدند، مى ريسمان و با گذاشتند مي
  7).221: 1353شقاقي، (

نازك آهنـي الي انگشـتان و    ةاشكلك كردن كه عبارت بود از قرار دادن چوب يا ميلـ 
  ).10: 1329 لواء مختاري،(فشار دادن آن 

 داغ و درفش كـردن كـه در آن ميلـه يـا فلـزي گداختـه روي پوسـت بـدن محكـوم         ـ 
  ).16: 1350 مجداالسالم كرماني، ؛6: 1325 آرا، ملك(گذاشتند  مي

دربـارة  از اعمـال ايـن مجـازات    . تجاوز به دختر يا پسر زنداني پـيش چشـمان او  ـ 
فرزندان ميرزا رضاي كرماني در زمان حبس در زندان انبار شاهي تهران ياد شـده اسـت   

  ).60: 1361 السلطنه، تاج(
ماليدن روغن به پاي فرزند زنداني و گـرفتن آن روي آتـش كـه در زمـان وليعهـدي      ـ 

  ).147: 1383كسروي، (ميرزا در حق يكي از زندانيان اعمال شده است  محمدعلي
كه نظم خاصي  داشتهايي  قاجار ويژگي ةتوان گفت نظام زندان در دور مي ،مجموع در

گرفـت،   مـي  اين نظم در امكاناتي كه در اختيـار زنـداني قـرار   . كرد مي را به زندانيان تحميل
در چنين  هم و ،شد مي كه بر او اعمالهايي  محدوديت آمد، مي كه از او به عملهايي  مراقبت

قاجار از نظر ساختار، مجرماني از طبقـات   ةدورهاي  زندان .كرد مي ساختار زندان نمود پيدا
     ً                                         معموال  زندانيان طبقات پايين جامعه در زيـرزمين   ؛دادند مي مختلف جامعه را در خود جاي

هـاي   از دارالحكومـه هـايي   رتبـه در اتـاق   عـالي محكومان يا  ها، زندانيان سياسي دارالحكومه
هاي  و شاهزادگان و برخي ديگر از زندانيان سياسي در قلعه ،شهرهاي دور از مركز حكومت

نور كم، رطوبت و هواي نامناسب زندانيان را ها  اين زندان ةدر هم. شدند مي داري مرزي نگه
شـان   گـاه اجتمـاعي   اسـاس جـاي   بر زندانيان ،با اين حال. داد مي در شرايط نامساعدي قرار

 ةرتبه در شرايط عادي روزانه يك وعـد  در جايي كه زندانيان عالي. داشتندموقعيت متفاوتي 
توانستند طباخ و نوكر به همراه  مي حتييا  كردند مي و قليان ميان روز دريافت ،چاي ،غذايي

 ةتهيـ براي اي  د روز بودجهداشته باشند، براي زندانيان طبقات پايين جامعه در مواقعي تا چن
رتبه امكان معالجه و  در اين نظام براي زندانيان عالي. گرفت غذا در اختيار زندانبان قرار نمي

 .كه زندانيان فقير از اين حق محروم بودنـد   حالي فرستادن طبيب به زندان وجود داشت، در
پايين امنيتي و حفاظتي كه به ضريب شد  مينيز به زندانيان تحميل هايي  محدوديتچنين  هم

 قصـد قاجار از ابتـدا بـه    ةدورهاي  زندان كه هيچ يك ازجا  آن از. شد مي مربوطها  در زندان
. را نداشتندداري محكومان به مدت طوالني  زندان ساخته نشده بودند، شرايط الزم براي نگه
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را در هـا   آن يپـا هـا   كردند و شب مي بود كه زندانيان را در طول روز زنجير سبب به همين
تري نسـبت بـه    رتبه شرايط مطلوب جا هم زندانيان عالي در اين. دادند مي كند يا خليلي قرار

  .شد مي اعمالها  آن تري بر كمهاي   زندانيان فرودست جامعه داشتند و محدوديت
ة اختصاص نيافتن بودجـ  ،ها امكانات، شرايط نامساعد حاكم بر زندان نبودن ،با اين حال

زندانيان از حداقل حقوق اجتمـاعي   محروميتو  ،ها آن ةاز سوي دولت براي ادارمشخص 
  .دكر مي را تهديدها  آن و سالمت زندانيان تحميل ةشرايط سختي را بر هم

  
                      تالش براي تغيير وضعيت  .  3

از آگاهان را بر آن داشت تا به طـرح  اي  قاجار عده ةدورهاي  زندان درها  اين شرايط و رويه
است يكـي   گفتني. اصالح نظام قضايي و بهبود شرايط زندانيان بپردازند دربارةهايي  انديشه

و تماس با دنياي ها  پيش از آن، گسترش يافتن ارتباط هاي هدورقاجار با  ةاز وجوه تمايز دور
در ايـن  . گرايانه منجـر شـد   اصالحهاي  غرب بود كه به ظهور و نشر افكار مترقي و انديشه

خواهي انجاميد كه به مبارزه با  زمان و ضرورت تاريخي به ظهور افراد ترقيدوره مقتضيات 
  ).43: 1351 آدميت،(عه پرداختند وضعيت موجود جام

امـور در دسـت چنـد     ةايراد اصلي آنان به بنيان نظام سلطنت مطلقه بود، كـه در آن ادار 
بـر جـان و مـال افـراد     شاه  ،در اين شرايط. فقط در نزد شاه مسئول بودندها  آن وزير بود و

بارز چنين حكومتي اين بود كه هر دو اختيار وضع و اجراي قانون در  ةحاكم بود و مشخص
پيش از وقوع جرم مشخص نبود، مضـاف بـر   ها  دست پادشاه قرار داشت و حدود مجازات

  ).128 -  127: 1346طالبوف، (خواني نداشت  با جرائم همها  كه ميزان مجازات اين
، امــا ســاختار حقــوقي و وجــود داشــتن دوره قــوانين شــرع و عــرف هرچنــد در ايــ

 نبـودن شرايط حكومت قانون باشد وجـود نداشـت و    ةقوانين مدون كه واجد هم مجموعه
گر  قانون بيان ،در اين دوره. عصر قاجار بود ةترين كاستي جامع مساوات در برابر قانون مهم

قضـايي مشـخص و مـدوني وجـود      ةمندان بـود و ضـابط   شخصي قدرت ةخواست و اراد
پرداخـت و   مـي  حاكم و هر فرد صاحب نفوذي مطابق رأي خود به اجراي حكـم . نداشت

داد  مـي  ديد با توجه بـه منـافع شخصـي رأي خـود را تغييـر      مي گاه مانعي در برابر خود هر
ن فكران اين عصر به ضرورت ايجاد تغيير در بنيان اي روشن بنابراين،). 172: 1351 آدميت،(

ـ   . نظام تأكيد داشتند صـدارت ميـرزا    ةويـژه در دور  آمـده بـه   وجـود  هاين افـراد از فرصـت ب
  .خود را به اجرا درآورندهاي  كه انديشه تصميم گرفتندخان مشيرالدوله بهره بردند و  حسين
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اصالح نظام قضايي و بهبود شرايط  بارةگرايانه در اصالحهاي  در اين پژوهش انديشه
 بررسـي  ،فكران آن عصر بود كه مورد توجه روشن ،اساس چند محور اصلي زندانيان، بر

 ،اصـالح و نظـارت صـحيح بـر دسـتگاه عدليـه      . 1 :نـد از ا اين محورها عبارت. شود مي
مشـخص بـودن ميـزان    . 3 ،هـا  خانه محدود كردن رسيدگي به امور جزايي در عدالت .2

 ،مساوات در اجراي احكـام . 5 ،تناسب جرم و مجازات. 4 ،مجازات پيش از وقوع جرم
 افرادنظرهاي اين محورها در آرا و . زندانيانشكنجة منع . 7 ، وها بهبود شرايط زندان. 6

  :شود ذيل بررسي مي
او در . بـود نوسازي ايـران   ةرو در عرص از وزراي پيش 8خان مشيرالدوله ميرزا حسين. 1

در اصالح نظام قضايي بـر   و )57: 1340 آدميت،(اصالحات داخلي پيرو افكار اميركبير بود 
ميـزان تـأثير شخصـيت او    . مساوات در برابر قانون و استقالل دستگاه قضـا تأكيـد داشـت   

  .اند تجليل كرده اواز ) 101 ،97: 1357 اعتمادالسلطنه،(حدي بود كه حتي مخالفانش    به
او . قاجار بود ةايران دور ةاصالح جامع ةعرصن امتقدماز  9الدوله خان ناظم ميرزا ملكم. 2

هايش بر آزادي و نظم قانوني، اخذ تمـدن اروپـايي، اصـالح اسـاس حكومـت و       در رساله
 ،مدني ،و طرح قوانين اداري ،استقرار حكومت قانون، عدالت اجتماعي، حقوق اساسي افراد

   ).101 -  99: 1340 يت،آدم(و جزايي تأكيد داشت 
ايش از لزوم اصالحات مدني، نشر تمدن ه در رساله 10خان مستشارالدوله ميرزا يوسف. 3

ـ او ). 183: 1340 آدميـت، (و برقراري حكومت قانون سخن گفته است  ،اروپايي حقـوق   اب
را بـه فارسـي    نـاپلئون  قـوانين  مجموعـه از هايي  اسالمي و قوانين اروپايي آگاه بود و فصل

 كتـاب اصول افكار سياسـي خـود را در   ق  1287در او ). 173: 1351 آدميت،(ترجمه كرد 
كه اقتباسي از اصول قانون اساسي فرانسه است، سـعي   ،رسالهدر اين او . كردبيان  كلمه  يك
او در اين رسـاله بـر    ).24 -  23: 1285مستشارالدوله، (د آن را با مباني شرعي تطبيق دهد كر

و  ،جـرايم  ةدربـار  چون مساوات در اجراي قانون، آزادي شخصي، لزوم تحقيـق  اصولي هم
  ).21: همان(عدم شكنجه و تعذيب تأكيد كرده است 

گرايش به دموكراسي اجتماعي و ليبراليسـم  نيز  11ميرزا عبدالرحيم طالبوف ةدر انديش. 4
توجه به علم، درك مسئوليت اجتماعي، آشنايي با دانـش و فرهنـگ سياسـي    . مشهود است

آشكارا و كه او د شتحرك فرهنگي و سياسي قفقاز باعث  ةو نيز رشد يافتن در دور ،جديد
او به اخذ اصـول تمـدن جديـد    ). 2: 1363 آدميت،(خود بپردازد هاي  صريح به بيان انديشه

 طـالبوف . كـرد  مـي  آن نيز آشنا بـود و از تقليـد صـرف انتقـاد    هاي  معتقد بود، اما با كاستي
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بود كه عامل اصالح ) فكر و دانش اهل( نخبگان يسو ازحكومت قانون  يخواستار برقرار
  ).4 -  3: همان(مردم نيز توجه زيادي داشت ة و البته به تربيت تود بود يو ترق
بود كه از حقوق متقابـل دولـت و ملـت     يشمندانياند يناز نخست 12بهبهاني ابوطالب. 5

او مصون . دانست يحاكمان م ييروا سخن گفت و توجه به حقوق ملت را عامل دوام فرمان
ملت  يحكومت را از حقوق اساس ياز سو يمال يتامن ينو تأم يبودن افراد از تعرض جان

تواند در مسير نظم و ترقي قـرار   مي او معتقد بود ايران). 23: 1380 ،نژاد يزرگر( دانست مي
تـر بـه پيـروي از قواعـد و آداب و      كارهايي نيز ارائه كرد، اما بـيش  گيرد و به اين منظور راه

  ).21 -  20: همان(اسلوب دول اروپايي با رعايت احكام شرع تكيه داشت 
  

اصالح نظام قضايي و بهبـود   ةفكران در زمين محورهاي مورد توجه روشن. 4
  شرايط زندانيان

هـا   آن قابل توجه اين است كـه  ة، نكتمذكورفكران  در بررسي محورهاي مورد توجه روشن
آنـان   يآراپردازنـد و در                                ً                          بحث اصالح ساختار حقوقي، الزاما  به وضعيت زنـدانيان نمـي  در 

هـا   آن در مباحـث  جـا كـه   از آنشود، بلكـه   بحث بهبود شرايط زندانيان مطرح نمي  ًا مستقيم
 طور كلي اعمال قانون مطـرح ه و ب ،متهم، وجود مجلس جنايات ةمنع شكنج مانندمواردي 

هـا   آن د و از مباحـث حقـوقي  كراستنباط ها  از بهبود وضع زندان توان تصويري مي شود، مي
  .براي فهم وضعيت زندانيان استفاده كرد

  
  اصالح و نظارت صحيح بر دستگاه عدليه 1.4

مرجعـي بـراي رسـيدگي بـه      منزلةگران اين دوره بر وجود دستگاه عدليه به  در نزد اصالح
ر اصالحات قضايي را با ورود به دسـتگاه  خان سپهساال ميرزا حسين. دعاوي تأكيد شده بود

ابزاري براي انجـام   مثابة  زيرا او قصد داشت از وزارت عدليه به ؛آغاز كرد) ق 1287(عدليه 
بهره گيرد و نظارت صحيح بر قدرت قضايي را عامل دگرگوني ها  اصالحات در ساير بخش

در ). 153: 1366 فلـور، بخـاش بـه نقـل از    (دانست  مي در ساخت نظام سياسي و اجتماعي
مجلس تحقيـق  «ق چهار مجلس يا محكمه شامل  1288سال در  تشكيالت جديد عدليه

تأسـيس شـد   » مجلـس اجـرا  «و  ،»مجلـس جنايـات  «، »مجلس تنظـيم قـانون  «، »دعاوي
  ).175 - 174: 1351 آدميت،(
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ــاه  ــدوين  ،پــس از گذشــت چهــار م ــا ت ــ«سپهســاالر ب ــانون وزارت عدلي اعظــم و  ةق
رسيدگي به  ةبه تصويب رسيد، نحو 1288الثاني  كه در ربيع ،»واليات ايرانهاي  هخان عدالت

. در صالحيت قانوني محاكم عدليه قـرار داد         ًرا كامال ي يجزاد و امور كردعاوي را مشخص 
رعايـا بـه ديـوان     ةتهران نبايد از مراجع ةنامه آمده بود حاكم و وزير دارالخالف در اين قانون

بايست در ديوان  مي ،و حتي اگر مدعي عليه شخص حاكم يا وزير باشد كنندعدليه ممانعت 
  ).74 -  73: 1340 يت،آدم(جواب مدعي برآيد  ةعدليه حاضر شود و از عهد

كـه در صـورت    تعيين شدبراي نظارت بر اجراي دقيق احكام عدليه منصب ناظر عدليه 
 .فرستاد مي )رياست عدليه(ن عدليه تخطي از احكام، عامالن را براي مؤاخذه و تنبيه نزد امي

خانـه رسـيده    كه به مهر عـدالت  ،نامه احضار ةبرگبايست با  مي از اين پس مجرمانچنين  هم
به محكمه  13،كه پيش از آن عنوان فراشان شاهي داشتند، فراشان وزارت عدليه از سويبود، 

 ).177 -  176: 1351 يت،آدم(شدند  مي احضار
را بـراي پيشـگيري از ظلـم و حفـظ     » عدليه ةداير«تشكيالتي به نام طالبوف نيز وجود 

 ايـن عقيـده بـود كـه از سـويي      او بـر . دانسـت  مـي  حقوق ضعفا در برابر اقويا ضـروري 
افـراد   )وظـايف (عنوان قوانين ترتيب داده شـود كـه در آن حقـوق    با بايست تنظيماتي  مي

 در ازاي تقصير افراد مشخص باشـد  )قصاص يا مجازات(بشري نسبت به جامعه و حدود 
و از سوي ديگر در صورت ضايع شدن حقوق افراد، در  )158 – 157 :الف 1357 طالبوف،(

 ).179: 1356 طالبوف،(اساس قوانين موجود رسيدگي به آن صورت گيرد  عدليه و بر ة داير
د بـه  شو مي كه وضع قانون مانع از خودسري رجال دربار ايران اين سبباو معتقد بود به 
اثبات جرم حبس و تنبيـه   دون توانند كسي را ب پردازند؛ زيرا ديگر نمي مي مخالفت با آن

 كه در صورت ارتكـاب امـر خـالف قـانون در دارالعدالـه محكـوم       اين ند، مضاف بركن
  ).158 - 157: الف 1357 طالبوف،(د شون مي

  
  ها خانه محدود كردن رسيدگي به امور جزايي در عدالت 2.4

خان اختيار جزايي را  براي جلوگيري از دخالت حكام واليات در امور جزايي، ميرزا حسين
ديگر حكام مجاز نبودند متهم يا مجرم را  ،بنابراين. تهران قرار داد ةخان در صالحيت عدالت

ند، بلكه بايد متهم را با گـزارش اتهـام بـه    كنحكم قتل صادر يا  ،شكنجه دهند، زنداني كنند
 ،ق 1288عدليـه مصـوب    ةنامـ  در قـانون  ).180 -  179: 1340 يـت، آدم(فرستادند  مي تهران

رسيدگي  ،به اين ترتيب). 152: 1366 فلور،(د شبازداشت افراد بدون دستور محاكم قدغن 
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كـه از حـبس و آزار رعايـا بـه دسـت      اي  به جرايم محدود به ديوان عدليه شـد، بـه گونـه   
گناهي متهم يـا   مقرر شده بود در صورت اثبات بيچنين  هم .كرد مي مندان جلوگيري قدرت
در ايـن  ). 175: 1351 آدميـت، (آزادي او صـورت گيـرد    برايبايست اقدام الزم  مي زنداني
ـ  ةدر هم هايي خانه عدالتنامه تأكيد شده بود  قانون حكـام   ،عـالوه ه واليات برپا شود، ب

و از شـغل و   شـدند  مـي يـه تنبيـه   واليات در صورت اهمال در اجراي احكام ديوان عدل
در صـالحيت  جزايـي  ديگر رسـيدگي بـه امـور    چنين  هم .شدند مي منصب خود معزول

د شـ  مي پايتخت ارجاعمحكمة بايد به جزايي امور  ةدستگاه حكومتي واليات نبود و هم
  ).74 - 73: 1340 آدميت،(

محدود كـردن  به ق به اجرا درآمد، بار ديگر  1291نيز كه در  مجلس تنظيمات در قانون
خود كسي را تنبيه  ةكه حكام به اراده و سليق ،و اين اختيار شدحكام در تنبيه مقصران تأكيد 

  ).219: 1351 آدميت،(از آنان سلب شد  ،كنند
  
  مشخص بودن ميزان مجازات پيش از وقوع جرم 3.4
و در  قـانون   دفتر   رسالةخان در  ملكم، ع جرملزوم مشخص بودن ميزان مجازات پيش از وقو ةدربار

). 102: 1340 آدميت،( مبحث حقوق جزا شرايطي را براي صدور حكم و تنبيه در نظر گرفته بود
دانست، در غيـر ايـن صـورت     مي او شرط صدور حكم را مشخص بودن تنبيه مخالف آن

بـر  ). 127: 1327 محيط طباطبـايي، (» چيزي جز نصيحت يا آرزو يا ظلم نيست«آن حكم 
و جنايـت، كـه بـر مبنـاي      ،تخلـف، جـرم  : دانست مي او تقصير را بر سه قسم ،اين اساس

). 129: همـان (و غضب ميزان مجازات هر يك را مشخص كرده بـود   ،تأديب، سياست
و ضبط امـوال؛ بـراي سياسـت سـه درجـه انبـار        ،براي تأديب سه درجه حبس، جريمه

و جريمه؛ براي غضب هفـت   ،)به مدت محدود(عي ، سلب حقوق اجتما)زندان دولتي(
، زنـدان،  )فعلگـي مـوقتي  (، زجـر مـوقتي   )فعلگي دائمي(درجه شامل قتل، زجر دائمي 

و خلع از مناصب دولتـي و سـلب حقـوق اجتمـاعي      ،فعلگي در زنجيرخانه، اخراج بلد
مـردان ايـران    او بر اين عقيده بود كه اگر دولت ).133 - 130: همان(العمر قائل بود  مادام

هـاي   كـه پـيش از آن يكـي از مجـازات     ، نبايد حكمي صادر كنند مگر ايناند طالب نظم
او خواهان قانون مدوني بـود كـه   ). 135: همان(در مقابل حكم نوشته شده باشد  مذكور

و مرزهاي قانوني در روابـط مـردم بـا دولـت     شود روشني تعريف  بهدر آن جرم و كيفر 
  ).93: 1376 اصيل،(مشخص باشد 
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خان مستشارالدوله نيز با انتقاد از وضع موجود، بر چگونگي اجراي احكـام   ميرزا يوسف
اسـاس   سان، بـر  ؛ ايراد اصلي او اين بود كه چرا در صورت وقوع جرم يكرفتگ مي خرده

و بـراي   ،يك مجرم حكم قتـل، بـراي ديگـري قطـع دسـت      ةحاكم دربار ةخواست و اراد
مبنـاي عقـل،    او نيز بر اين عقيده بود كه بـر  ؟شود مي شخص ديگر حكم به چوب خوردن

بايست ميزان مجازات پيش از وقوع جرم مشخص باشد، تا جـايي كـه    مي و انصاف ،قانون
تر از آن حد را در حق مجرمان معمول دارد  تر يا بيش هيچ حاكم و صاحب قدرتي نتواند كم

  ).25 -  23: 1285مستشارالدوله، (
 ميـزان  تعيـين  از بـود  عبارت قانون و بود تمدنفاقد قانون  بي ةدر ديدگاه طالبوف جامع

در جايي كه قانون نيست عدل وجود ندارد، زيرا  او معتقد بود. جامعه افراد حدود و حقوق
 ،هر حكمي حتي اگـر از روي عـدل باشـد   اي  درجات تنبيه معلوم نيست و در چنين جامعه

  ).125: 1346 طالبوف،(عين ظلم است 
كه پـيش   ستبدان معنا» سياست عدليه«كردن با  )حكمراني(از منظر بهبهاني، دولت 

زيرا صـدور حكـم پـس از وقـوع      ؛از وقوع هر جرمي تنبيه فراخور آن معين شده باشد
شـود تـا افـراد از ارتكـاب جـرم       مي مشخص بودن تنبيه باعث. است جرم ظلم محض

 شـوند  مجـازات  عـدالت  مبنـاي  بـر  جـرم  ارتكـاب  صورت در عالوه بهاحتراز كنند و 
: كنـد  مـي  بـر دو اصـل اساسـي تكيـه     ،ايـن اسـاس   بـر  ).308 -  307: 1380 نـژاد،  يزرگر(
 بهبهـاني ). 306: همـان (» عدم مسامحه از اجراي تنبيـه مقصـر  «. 2، »وجوب تعيين تنبيه«  .1

 ةبازدارنـد او يكي از عوامـل  . بر عدم تسامح و اهمال در اجراي تنبيه تأكيد داشتچنين  هم
دانست و اين بازدارندگي در صورتي بود كـه   مي ها مجازاتبودن  ارتكاب جرم را مشخص

زيرا در صورتي كه بدانند بـا پرداخـت رشـوه و     ؛افراد به اجراي مجازات يقين داشته باشند
ازات مسامحه خواهد شد با مشخص نبودن مجازات تفـاوتي نخواهـد   تقلب در اجراي مج

  ).308: همان(داشت 
  
  تناسب مجازات و جرم 4.4
 نامـة  قانونسپهساالر در خان  ميزان مجازات و جرم، ميرزا حسين بينبرقراري تناسب ربارة د

د و از صـدور  شـو امـور جزايـي منصـفانه بررسـي     كه مقرر كرده بود  اعظم يةوزارت عدل
گيري بـر   سپهساالر سخت). 176: 1351 آدميت،(قاعده و سخت خودداري شود  احكام بي
غرضانه حكـم آن   دانست كه پس از تحقيق و رسيدگي كامل و بي مي زماني جايز مجرم را
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نظـر داشـت    دتر تناسب ميزان جرم و مجازات را م اين زمينه بيش او در. صادر شده باشد
  ).13: 1384 ،احمدي طاهر(

از . دانسـت  مـي  باره طالبوف وضع قوانين قضايي را براي استقرار عدل ضروري  ينا در
روي  روي بود، يعنـي ايجـاد حـالتي كـه شـخص نتوانـد از ميانـه        ميانه نظر او عدل به معني

عدالت  .)123 -  122: ب 1357طالبوف، ( شود امكان تقصير از مقصر سلب منحرف شود و
قانون مشخص شده باشد ايراد ضرب و جرح بـا سـه روز    جا به اين معنا بود كه در در اين

شود، يعني اگر يك كفه ترازوي عـدالت بـا تقصـير ضـارب از اعتـدال       مي حبس كيفر داده
؛ اما اگر بر اثر ارتكاب سرقت دست مجرم را شود                        ً            خارج شد، با حبس او مجددا  عدل برقرار 

ز تحقيق متوجه شدند علـت  پس ا اگرزيرا  ؛عدالتي است بي عين ،طبق حكم شرعي بريدند
، امكـان برگردانـدن مـال بـه صـاحبش ممكـن اسـت امـا         است دزدي احتياج يا طمع بوده

حـدود و   ةاز نظـر طـالبوف همـ   ). 123: همـان (برگرداندن دست به سـارق محـال اسـت    
به نوعي تكرار جرم است و هر دو عين است كه در ازاي جرم مشخص شده هايي  مجازات

او . بشر و جلوگيري از هرج و مرج ضروري است يم براي حفظ بقا، اما ظلم دواست ظلم
، به طوري كه نـه جرمـي   كنددانست كه از وقوع جرم پيشگيري  مي عدل حقيقي را در اين

  ). همان( شودواقع شود و نه مجازاتي الزم 
مجـازات و جـرم را    بـين بهبهاني نيز با تكيه بر اصول عقلي وجـود عـدالت و تناسـب    

ترين اصل عدالت يعني متـروك كـردن    حكومت را مستلزم توجه به بديهي يضروري و بقا
بـزرگ از سـوي    مائجـر تنبيه بسيار سخت در برابر جرم كوچك ضعفا و ناديـده انگاشـتن   

  ).22: 1380 نژاد، زرگري(دانست  مي بزرگان و درباريان
  
  مساوات در اجراي احكام 5.4

 شده  داشت مساوات در اجراي قانون و احكام صادرآن تأكيد  يكي از اصولي كه مستشارالدوله بر
ه شخص امپراتور باشـد،  علي عيكه حتي اگر مدعي و مدباشد اي  بود، يعني اجراي حكم به گونه

او مساوات مردم كشور ). 21: 1285 مستشارالدوله،(د شوچون ديگران حكم بر او جاري  هم
  ).196: 1340 آدميت،(دانست  مي در حقوق اجتماعي را از شرايط ترقي و نشر مدنيت

بدون در نظـر   ،افراد ةهم بارةاين باور بود كه مجازات مقرر در خان بر باره ملكم  اين در
افراد بـه صـورت مسـاوي     ةجا و در حق هم قابل اجرا باشد و قانون همه ،ها آن داشتن مقام
  ).128: 1327 محيط طباطبايي،(اجرا شود 
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رعايـا بـه طـور     ةهمـ بهبهاني نيز عقيده داشت قانون بايد در همه جاي ايران و در حق 
 و عـالي بين و باشند حكم مساوي داشته ، در رسيدگي به دعاوي همه رعايت شودمساوي 

  ).326 -  325: 1380 نژاد، يزرگر(باشد تفاوتي وجود نداشته  داني
  
  بهبود شرايط زندانيان 6.4

خـان   خـان و ميـرزا يوسـف    كه به كوشـش ميـرزا حسـين    ،جديد ةبراي تشكيالت عدلي
مـتهم بـه   . خانه و زنـدان در نظـر گرفتـه شـده بـود      مستشارالدوله تأسيس شد، فراموش

بايسـت   مي جنايت ةگرفته دربار صورتتحقيق . سپردند مي خانه جنايت را بايد به عدالت
دقيقـي از آثـار جنايـت در    طبيب بايد گزارش . رسيد مي »خانه طبيب عدالت«به تصديق 

شـد   مـي  اساس احكام شرعي تعيين كرد؛ ميزان ديه نيز بر مي بدن مجروح يا مقتول ارائه
  ).178-177: 1351 يت،آدم(

كه براي حفـظ   از جمله اين ؛خانه نيز شرايطي در نظر گرفته شده بود براي زندان عدالت
مرطوب و تاريك نباشـد و حتـي    شد كه مي ساختهاي  سالمت زندانيان، زندان بايد به گونه

براي ايـن زنـدان   . به اين نكته نيز توجه شده بود كه در زندان جريان هوا وجود داشته باشد
اد مـتهم بـه قتـل بـود     سلول انفرادي نيز در نظر گرفته شده بود كه مخصوص بازداشت افر

  ).178: همان(
  
  زندانيان ةشكنجمنع  7.4

هـايي   زندانيان به عمل آمد و فرمان ةمنع شكنج برايهايي  قاجار تالش ةهرچند در دور
تـر توجـه    اين موضوع بيشبه ، اما در عصر سپهساالر 14در اين خصوص صادر شده بود

وزارت عدليه جلـوگيري از  دورة خان در  اصالحات ميرزا حسينهاي  يكي از جنبه .شد
ي يهـا   باره فرمان  اين در ،)180 - 179: 1340 يت،آدم(دخالت حكام در امور جزايي بود 

ران  خطاب به وليعهد، حكـم  ،ق 1288از جمله فرماني در  .به ساير واليات فرستاده شد
آذربايجان، صادر شد كه در آن از حكام واليات خواسته شـده بـود از اعمـال هرگونـه     

ضروري و خـارج از قـوانين شـرع در حـق رعايـا       و عذاب غير ،تهديد، اضطراب، مثله
دانسـتند   مي آن حكام خود را مجاز ةرسم سابق را كه به واسطچنين  هم ،كنندجلوگيري 
 بـه  اصـلي  مقصـر  گـاه  و كننـد اندك تقصيري بيش از حـد مجـازات    سببرعايا را به 
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جـرم بـه    اثبـات  از ديگـر حكـام مجـاز نبودنـد قبـل     . دارند موقوف رسيد، نمي سياست
كننــد  ديگــري صــادر حكــم حــبس جــز بــهو  مــتهم بپردازنــد قصــاص يــا مجــازات

  15).128: 1306 اعتمادالسلطنه،(
مشـخص   جزايـي  قـانون  كتابدر ها  از نظر مستشارالدوله مادامي كه ميزان مجازات

). 52: 1285 مستشارالدوله،(است، نبايد از اعمال شكنجه براي اقرار گرفتن استفاده كرد 
كرد و توان عقوبت  گويد هيچ كس را به گناه ديگري نمي مي آزادي شخصي ةاو دربار

و  ،بـدون حكـم قـانوني جريمـه، تنبيـه     يا  دكرظن نبايد كسي را حبس   از روي سوء
جرايم بايد دوازده نفـر از افـراد آبرومنـد،     ةبراي تحقيق دربار). 29: همان(سياست كرد 

عـدالت حضـور داشـته باشـند و پـس از شـنيدن       هـاي   و امـين در محكمـه   ،كار درست
تحقيق و بيان رأي بپردازند؛ البته حق صدور حكـم  ، به عليه مدعيمدعي و هاي  صحبت

نظر بهبهاني نيز هرگونـه اذيـت بـدني،     از). 49: همان(يا تعيين ميزان مجازات را ندارند 
 دشـ  مـي  و حبس بايد به حكم قانون و پس از اثبات در مجلس تنظيمات اعمـال  ،جاني

  ).325: 1380 نژاد، زرگري(
  

  زندانيان وضعيت و قضايي نظام بر تحوالت تأثير. 5
 برخورد در قضايي مشخص قوانين نبودن ةدهند نشان مذكور يبر محورها يشمنداناند تأكيد

 اجراي كه رسد يم نظر به چنين. كرد يم مطرح را قضايي نظام اصالح لزوم و بود مجرمان با
در بهبود شرايط زندانيان مؤثر باشـد، بـدين صـورت كـه انحصـار       توانست يم نظريات اين

و نظـارت بـر اجـراي     ،قضـايي هاي  نامه گي به دعاوي در دستگاه عدليه، تدوين قانونرسيد
 ةاسـاس خواسـت و اراد   منصبان قضايي نتواننـد بـر   شد صاحب مي باعث شدهصادراحكام 

ـ چنـين   هـم  .نـد كنشخصي و بدون اثبات جرم متهم را محكوم به حبس  نظـارت   ه سـبب ب
يـا  ضعيف حكومت مركزي بر واليات، بسياري از حكام افراد را بدون اثبات جرم شـكنجه  

كـردن   خانه در ساير شهرها و متمركز عدالت تأسيساما  .كردند مي به حبس محكومها را  آن
از تهران از حبس و آزار متهمان بـدون رسـيدگي قضـايي     ةخان رسيدگي قضايي در عدالت

  .كرد مي حكام جلوگيري سوي
جزايـي   ةقاجـار عـدم اعمـال رويـ     ةنظـام قضـايي دور  هـاي   يكي ديگر از كاستي

منصبان را در تعدي  مشخص در ارتباط با ميزان جرائم و كيفرها بود كه دست صاحب
هـاي   سـان مجـازات   كـه بـراي جـرم يـك     گذاشته بود، چنـان  به حقوق محكومان باز
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خان در اين زمينه تنظيم احكـامي بـود    ملكمكار عملي ميرزا  راه. شد مي گوناگوني اعمال
ده بـود كـه شـامل    كربندي و ميزان مجازات هريك را مشخص  كه در آن جرائم را دسته
جزايي،  اعمال اين رويه به برقراري مساوات در نظام 16.شد مي جرائم مشمول حبس نيز

برابـر   سـنگين در هـاي   و اعمـال مجـازات   ،جلوگيري از محكوميت به حبس متهمان
  .شد مي منجر جرائم ناچيز

نامتناسـب بـا جـرم    هـاي   جاي مجـازات ه كردن حبس بن نشيجااين دوره  چنين در هم
ة بهبود شرايط زندانيان به مواردي از قبيل نور كافي، تهوي براينظر قرار گرفت و  تر مد بيش
الح و واقع مواردي حاكي از اص اما در. توجه نشان داده شدها  و مرطوب نبودن زندان ،هوا

اين آرا و  ةرسد ارائ مي خورد و به نظر بهبود شرايط زندانيان در منابع اين دوره به چشم نمي
كه حكام واليات  خصوص اين هوضعيت زندانيان نداشته است؛ بر دنظريات در عمل تأثيري 

كه فرستادن مجدد فرامين و تهديـد بـه    چنان .كردند مي خودداري شدهصادراز اجراي اوامر 
  .حكام مؤيد اين موضوع استعزل 
  

  گيري نتيجه. 6
هـاي   ، اما يكي از جنبهاجرا شدمشروطه چند دوره اصالحات  قاجار تا پيش از ةدر دور

ويژه عصر سپهساالر، اصـالح نظـام قضـايي و     هناصري، ب ةدر اصالحات دور تأكيدشده
ـ  ةبهبود وضع زندانيان بود، كه الزم  طـوري ه آن تحول در ساختار حقوقي جامعه بود؛ ب

يكـي  . آمد مي كه اصالح نظام قضايي عامل تغيير در ساختار سياسي و اجتماعي به شمار
فكران اين عصر مطـرح شـد، برقـراري نظـام      روشن ةاز اصول ضروري كه از سوي هم

آيد و همه محاكم به اجرا در ةمبناي آن ضوابط قضايي مشخص در هم قانوني بود كه بر
  .سان باشند برابر آن يك در

گيـر   چشمهاي  وجود نارسايي ةدهند اين انديشمندان نشان شده از سويمحورهاي تأكيد
. بود شتهگذانهاد زندان و وضعيت زندانيان نيز اثر  ةادار در نظام قضايي بود كه بر چگونگي

توانسـت تـأثير قابـل تـوجهي در      مـي  بـاره از سـويي    ايـن  مند در قضايي قانون ةاعمال روي
موجب پيشـگيري از حـبس و    فقطجلوگيري از بروز جرم داشته باشد و از سوي ديگر نه 

امـا  . كـرد  مـي  مساعدتر براي زندانيان كمـك  وضعيتشد، بلكه به ايجاد  مي آزار محكومان
انون را ايجاد نظام ق ةنظام استبداد تا پيش از برقراري مشروطه، اجاز ةسلطساختار سياسي و 

  .ممكن نساخت و اين آرا نيز صورت اجرايي به خود نگرفتند
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  ها نوشت پي
 

      هـاي               اسـاس داده                 ، نگارنده بـر           وجود ندارد   ها           از زندان    اي      بندي                  قاجار چنين تقسيم   ة            در منابع دور   .1
   .                 را ارائه كرده استبندي                           موجود در منابع اين تقسيم

       در سال  «  :     گويد             هاي قحطي مي                       وضعيت زندانيان در سال   ة                                      يكي از زندانيان انبار شاهي تهران دربار  . 2
      دندان      ه                          كه در زنجير نزديك من بود ب                             دادند از گرسنگي بازوي كسي                   ما غذا خيلي كم مي  ه        گراني ب

    ).   380  :     1346             سياح محالتي، (   »                                                     گرفته خواستم بخورم فرياد كرد آمدند بازويش را نشان داد
      چـوب                كنـد قطعـه     ).  »   كند «    ذيل   :     1380                مدرسي و ديگران،  (                                چوبي براي بستن پاي مجرمان به آن   .3

         كردنـد،                                                    براي قرار گرفتن پايين ساق پاي محكـوم گـود مـي                                   بزرگ و سنگيني بود كه وسط آن را
                                                       گرفت و سپس ميلة آهني را از روي پاي محكوم گذرانده آن را                              طوري كه روي قوزك پا قرار مي

    ).  10  :     1329               ؛ لواء مختاري،    186  :     1370        دروويل،  (      كردند         قفل مي
      ذيـل    :     1380         يگـران،               ؛ مدرسـي و د        دهخـدا  (      دادند                                         نوعي كند و غل كه پاها را در آن قرار مي  .4

    ). »     خليلي «
                                    دو زنداني كه در منزل او حبس بودنـد     ة                           شاه خطاب به عالءالدوله دربار                          در فرماني از ناصرالدين  .5

ـ  . ها ديد و بازديد نكند و قلمدان نداشـته باشـند   غدقن بكن احدي با اين «   :        آمده است ه چيـزي ب
  ).296 /1610 :تا بي ملي ايران، ةخان سازمان اسناد و كتاب(  »كسي حتي به عيالشان ننويسند

    ).  96  -     91  /  1  :     1384        كرماني،    ←     شده                     آخرين استنطاق انجام                                 براي آگاهي از صورت تقريرات او در   .6
                   بستند و سـپس بـه       مي    ين ي  مو                       هاي محكوم را با ريسمان                            نوعي از شكنجه بود كه شانه   »       تنگ قجر «  .7

   شد                   هاي محكوم خرد مي                 آورد كه استخوان                   شد و چنان فشار مي               ريسمان جمع مي  .     زدند          آن آب مي
    ).   118  :     1354                 باستاني پاريزي، (

در جواني  ،)ق 1298 -  1243(خان قزويني مشيرالدوله، ملقب به سپهساالر اعظم  ميرزا حسين حاج  .8
در بازگشت نزديك به يك دهه در هنـد و تفلـيس بـه خـدمات     . براي تحصيل عازم فرانسه شد

مختار  ق به سمت وزير 1275سپس در ). 88 -  86 :1382ي، ساسان ملك خان(دولتي مشغول بود 
ساله كفايت و درايت خـود را بـروز داد    در اين مأموريت دوازده .ايران در اسالمبول منصوب شد

شـاه بـر لـزوم اجـراي        هايي به ناصرالدين او در همان دوران طي نامه). 58 -  57: 1340 آدميت،(
شـاه او را بـه ايـران       ق ناصـرالدين  1287در ). 65 -  60 :همان( كرد اصالحات در ايران تأكيد مي

خانه  اين سه وزارت ةدر مدت ادار. و اوقاف منصوب كرد ،فراخواند و به وزارت عدليه، وظايف
). 17: 1306 اعتمادالسـلطنه، (خواري را برانـداخت   رشوه ةبه معني واقعي دادگستري كرد و ريش

ق به لقب سپهساالري و سرپرستي قشون نائل آمد و در همان سال به  1288خان در  ميرزا حسين
خان را از اسالمبول بـه تهـران احضـار كـرد و بـه                        ً     ايران رسيد و فورا  ملكم عظمي صدارتمقام 

مـدت   ةسـال  ق گـزارش يـك   1289او در اواخـر  ). 16: همـان (د كـر معاونت صدارت منصوب 
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حـاكي از ايجـاد تشـكيالت و مؤسسـاتي از      اين گزارش. صدارت خود را به عرض شاه رسانيد
هـا بـه سـبك     خانه و وزارت ،ت وزرائدولتي، هي ةقبيل دارالشوراي كبري، دارالترجمه و دارالطباع

وزرا و نيز انتظام وزارت جنگ و امور قشون، تعيين ساعت كار  ةخان اروپا، دربار اعظم و مشورت
ها و اهميت دادن به  كارمندان و ميزان حقوق آنو استخدام  ،مردم ةمراجع ةهاي دولتي و نحو اداره

، مخالفـان  طـول نكشـيد  صدارت او مـدت زيـادي   ). 128: 1306 اعتمادالسلطنه،(مطبوعات بود 
با بهانه قرار دادن واگذاري امتياز ق  1290رجب  14سپهساالر در هنگام مراجعت شاه از اروپا در 

ان در همان سال به وزارت امـور خارجـه   خ ميرزا حسين. اعظم شدند رويتر خواستار عزل صدر
 شدوزارت جنگ نيز به او واگذار شد و به عنوان سپهساالر اعظم ملقب  ،ق 1291منصوب و در 

. و به چند مأموريت سياسي فرستاده شـد  شداز مناصب مذكور عزل  ،ق 1297در ). 275: همان(
و سـپس توليـت آسـتان     راني سيستان و خراسان منصـوب كـرد   شاه او را به حكم ،در بازگشت

همـان سـال در مشـهد بـه طـور ناگهـاني درگذشـت         ةحج ذي 21در  .رضوي به او واگذار شد
  ).117: 1382 ساساني، ملك خان(

سالگي براي تحصيل عازم فرانسـه شـد و در    در ده) ق 1326 -  1249(الدوله  خان ناظم ميرزا ملكم  .9
سـپس در مدرسـة   . به ايران بازگشت و متـرجم دولـت شـد    ،ق، در زمان صدارت اميركبير 1267

از جمله اقدامات مهم او در ايـران احـداث اولـين خـط تلگـراف،      . دارالفنون به تدريس پرداخت
ق، دربـارة اصـالح    1276در  تنظيمـات  دفتـر ق، و نگارش رسالة  1275خانه در  تأسيس فراموش

خـواهي   اعث شد به تبليغ افكار جمهورياين مسائل ب. تشكيالت حكومت و عرضة آن به شاه بود
پس از  ).96 -  94، 57: 1340آدميت، (شود ق مطرود و تبعيد  1278طلبي متهم شود و در  و آزادي

به تهران احضار شـد و بـه    زين خان ملكم) ق 1288( يعظم صدارتخان به  انتصاب ميرزا حسين
از اين زمان تـا  ). 97 – 96: همان(الملك شد  تعيين و ملقب به ناظم يعظم صدارتعنوان مستشار 

كـه در   ها از خود لياقت و كارداني نشان داد، تا اين ق، متصدي مقامات دولتي بود كه در آن 1306
ايـن موضـوع   . اين سال بر سر مسئلة امتيازنامة التاري از تمام مناصب و القاب دولتـي خلـع شـد   

ز حكومـت ايـران و فسـاد درباريـان بپـردازد      به انتقاد ا قانونباعث شد در لندن با انتشار روزنامة 
ق به مقام سفير كبير  1316خان در  شاه، ميرزا ملكم   با روي كار آمدن مظفرالدين ).98 -  97 :همان(

  ).همان(ق، كه در سوئيس درگذشت، اين سمت را برعهده داشت  1326ايران در روم منصوب شد و تا 
 ةاز پيشـروان نشـر فكـر آزادي در ايـران و در زمـر     خان مستشارالدوله يكي ديگر  ميرزا يوسف  .10

اولين منصـب دولتـي او   . خان بود خان سپهساالر و ميرزا ملكم فكران ميرزا حسين دوستان و هم
و پاريس خدمت كرد و  ،ق در پترزبورگ، تفليس 1299تا . خدمت در وزارت امور خارجه بود

او در . از آن كـار سـرخورده شـد    ، امـا منصوب شدسپس در آن سال به معاونت وزارت عدليه 
خواهانـه و انتقـاد از دسـتگاه حكومـت      هاي آزادي دوران خدمت خود چند بار به جرم فعاليت

  ).183 -  182 :1340 آدميت،(ق درگذشت  1313حبس و تبعيد شد و سرانجام در 
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شـد   سالگي براي تحصيل عازم تفلـيس  در شانزده )ق 1329 – 1250(ميرزا عبدالرحيم طالبوف   .11
تجـاري برقـرار بـود و     ةآذربايجان و شهرهاي قفقاز مراودبين در آن زمان ). 5: 1346 طالبوف،(

جا  طالبوف نيز در مدارس جديد آن .جا مدرسه و انجمن و روزنامه داشتند مهاجران ايراني در آن
او در . هاي اقتصادي پرداخـت  سپس در داغستان اقامت گزيد و به فعاليت. مشغول تحصيل شد

ويژگي خاص طالبوف ). 2 -  1 :1363 آدميت،(هاي خود را آغاز كرد  پنجاه سالگي نگارش رساله
 بينعصرش اعتقاد واالي او به علم و تالش براي نشر آن به زبان ساده در  انديشمندان هم بيندر 

. شـد  مردم ايران واقع ةمقبول تود ،كتاب احمد يا يطالب ةسفين، كه اولين كتاب او عامه بود، چنان
گـر اعتقـادات اجتمـاعي نويسـنده و      اين كتاب در عين حال كه حاوي مسائل علمي اسـت، بيـان  

در  احمد كتابعالوه بر  ).6 -  5: 1346طالبوف، (تصوير خيالي او از ايراني متمدن در آينده است 
تفكر سياسي گر  دربارة آزادي اشاره كرد كه بيان ايضاحات و الحيات مسائلتوان به  بين آثار او مي

  ).4: 1363آدميت، (نويسنده دربارة حقوق آزادي انسان و تكامل و ترقي جامعة مدني است 
شاه مـدتي را در     در زمان ناصرالدين. از زندگي ابوطالب بهبهاني اطالع كاملي در دست نيست  .12

و  ،ق براي سياحت عـازم هندوسـتان، روسـيه، عثمـاني     1282سر برد و از حدود سال ه تهران ب
 ،در ايـن رسـاله  . تـأليف كـرد  را  العلـي  منهـاج  ةپس از سه سال اقامت در مصر رسال .شد مصر 
  .)19: 1380 نژاد، زرگري( كردانجام اصالحات و حركت به سوي ترقي ارائه  برايهايي  حل راه

  .82 -  77: 1391 ،يعباس ← تر يشب يحتوض يبرا  .13
              منـع شـكنجه              ق فرمـان       1263   در    ي    آقاس      يرزا       صدارت م              شاه و در زمان       محمد   ة          بار در دور    ين   اول   .14

               افراد را شكنجه      خواه        به دل   ،     فرمان    ين ا        بر خالف   ي                              اما حكام شهرها و مأموران حكومت  .        صادر شد
ــ      ين         ناصــرالد   ة      در دور    يي    هــا                صــدور فرمــان   ).    328  :     1356          واتســن، (         كردنــد      مــي      بــر    ي           شــاه مبن

     يي،     نـوا  (  ق       1281   در         يجـان           حاكم آذربا                                          داشتن شكنجه، مانند دستورالعمل شاه خطاب به        موقوف
   .   است      يشين       فرمان پ    يق  دق   ي        عدم اجرا    گر     يان   ، ب ) 7   / 3  :     1377

  .1658 -  1657/ 3: 1367               اعتمادالسلطنه،    ←               متن كامل فرمان    ة     مشاهد   ي   برا   .15
   .   135  -      129  :     1327   ،  يي      طباطبا   ط ي  مح   ←     يات   جزئ   ة     مشاهد   ي   برا   .  16

 
  منابع
    .  ي      خوارزم  :      تهران   ،       سپهساالر     عصر        قانون،       حكومت   و      ترقي        انديشة   . )    1351 (        فريدون        آدميت،
  .دماوند: تهران ،تبريزي طالبوف هاي انديشه .)1363( فريدون آدميت،
  .سخن: تهران ،مشروطيت نهضت ةمقدم و آزادي فكر .)1340( يدونفر آدميت،
  GH1319- 28-4-14    ، ش  ) ق      1319 (       خارجه      امور       وزارت       اسناد       پژوهش   و       آرشيو   ة    ادار       اسناد
   .GH1317-K18-P19-3  ش  ،  ) ق      1317 (       خارجه      امور       وزارت       اسناد       پژوهش   و       آرشيو   ة    ادار       اسناد
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   .         296001610   ش   . )  تا    بي (       ايران     ملي   ة   خان      كتاب   و       اسناد        سازمان       اسناد
  .يننشر : تهران ،خان ملكم ميرزا ةانديش و زندگي .)1376(اهللا  حجت اصيل،

   .     دولتي      خاصه   ة         دارالطباع  :      تهران   ،     اآلثار   و        المĤثر    .  )    1306 (     خان         محمدحسن                اعتمادالسلطنه،
  :        ، تهران 3     ، ج                اسماعيل رضوانى      محمد   ح ي   تصح   ،       ناصرى       منتظم       تاريخ   ).     1367 (    خان          محمدحسن                اعتمادالسلطنه،

   .          دنياى كتاب
   .    توكا  :      تهران        يرايي،             كوشش محمود كت    به   ،    نامه   ب              مشهور به خوا      خلسه   . )    1357 (    خان          محمدحسن                اعتمادالسلطنه،
  .اميركبير: تهران افشار، ايرج فهارس و مقدمه ،خاطرات ةروزنام  . )    1350 (     خان         محمدحسن                اعتمادالسلطنه،

:  تهـران  سـعدونديان،  سـيروس  و اتحاديه منصوره تصحيح  ، التواريخ افضل .)1361(الملك، غالمحسين  افضل
  . ايران تاريخ

    .  ي    شناس      يران ا         المعارف     يرة  دا  :      تهران   ،     ايران      حقوق       تاريخ   . )    1382 (    حسن        امين،
    .اسالمي شوراي مجلس اسناد مركز: تهران، 6 ش ،»ايران فارسي مطبوعات لوح«. )1321( سلطاني ايران
    .اسالمي شوراي مجلس اسناد مركز: تهران، 8 ش ،»ايران فارسي مطبوعات لوح«. )1323( سلطاني ايران

   .    نوين  :      تهران   ،     آزادي     تالش   . )    1354 (    يم         محمدابراه      يزي،   پار         باستاني
  .اطالعات: كردبچه، تهران ينمحمدحس ةترجم، به دربار سلطان صاحبقران يسفر .)1388( هينريش بروگش،

  .علم: تهران، 6 ج ،ناصري ةدور در ايران تاريخ سال پنجاه .)1375(خانبابا  بياني،
  . ايران تاريخ :تهران ، اتحاديه منصوره يحتصح ،السلطنه تاج خاطرات .)1361(  السلطنه تاج

  .علم: تهران آشتيانى، اقبال عباس تصحيح ،نو تاريخ .)1384( ميرزا جهانگير
: آل داوود، تهـران  يمرتضـ  يدبـه كوشـش سـ    ،قاجـار  ةدور گـران  سياست .)1382( احمد ي،ملك ساسان خان

  .مگستان
  .يرشبگ: تهران ،ايران جديد حقوق تاريخ بر اي مقدمه، اين از پيش صدسال .)1357( يمحمدتق دامغاني،
  .شباويز  :تهران ، منوچهر اعتماد مقدم ةترجم ، ايران در سفر. )1370( گاسپار دروويل،
   .    عطار  :        ، تهران 2   و   1   ج   ،    يحيى      حيات   . )    1371 (      يحيي   ،       آبادى      دولت
  .ايران تاريخ: تهران ،عمر سوانح .)1362(الدين  شمس ، رشديه

  .اميركبير: تهران ، وشى فره محمدعلى ةترجم ،بختيارى تا خراسان از سفرنامه .)1335(دالمانى، هانرى  رنه
ـ         كتـاب   :      تهران   ،     قاجار     عصر       سياسي       رسايل   . )    1380   ) (    مصحح (    ين           نژاد، غالمحس       زرگري           جمهـوري        ملـي    ة     خان

   .     ايران       اسالمي
 سـنتي  حكومـت عصر ( جديد عصر تجارب و قضايي كهن نظام هاي چالش نخستين «   . )    1387 (    حسن         زنديه،

   .  68   ش   ،  21   س   ،     فرهنگ   ة   مجل   ، »)مشروطيت از پيشعصر  /قاجار
  ، 4   ج ي،محمـدباقر بهبـود   يو حواشـ  يحتصـح ، يـه قاجار ينسالط، التواريخ ناسخ .)1344( يمحمدتق سپهر،

  .يهاسالم يفروش كتاب: تهران
   .    زوار  :      تهران        سعيدي،      اصغر     علي   ة    ترجم   ،     ايران    در    ها      آئين   و    ها     آدم   . )    1362 (     كارال        سرنا،

  .آسيم: تهران ، اتفاقيه وقايع   . )    1383 (  )گردآورنده( سيرجانى سعيدى
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 و سياح حميد كوشش به ،وحشت و خوف ةدور يا سياح حاج خاطرات .)1346( يمحمدعل ي،محالت سياح
  .سينا ابن: تهران گلكار، اهللا سيف

: تهران شقاقى، خان حسينقلى  تصحيح ،      الدوله       ممتحن        خاطرات .)1353) (الدوله ممتحن( خان حسينقلى ، شقاقى
   .اميركبير

  ،  2   و   1   ج   ،                 از محـالت طهـران        يـه    نظم   ي    هـا        گزارش   . )    1377   ) (         گردآورنده (      آذري     شهال   و       انسيه        رضايي،     شيخ
   .     اسناد   ة       پژوهشكد        ايران،     ملي       اسناد        سازمان  :      تهران
  .سحر: تهران افشار، ايرج كوشش به ،سياست و آزادي .)الف 1357( يمعبدالرح طالبوف،
  .علم: تهران ديگران، و نيا رئيس رحيم كوشش به ،يطالب ياستس .)ب 1357( عبدالرحيم طالبوف،
  .شبگير: تهران مؤمني، باقر ةمقدم با ،احمد كتاب .)1346( عبدالرحيم طالبوف،

  .60 ش ،اسناد ةگنجين، »اصالحات سپهساالر« .)1384( محمود ي،احمد طاهر
          دانشـگاه    :        كرمـان    ، )        مشـروطه          انقـالب     تا         افشاريه   از  (       ايران        دادرسي      آيين   و       قضايي      نظام   . )    1388 (      محمد       طيبي،

   .           باهنر كرمان    يد  شه
 ،»)ق 1324-  1209( مشـروطه  تـا  آغـاز  از قاجار دورة در زنداني و زندان« .)1391(فاطمه  ي،     تود شك عباسي

  .كارشناسي ارشد تاريخ ايران اسالمي، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ةنام پايان
  :      تهران  ،  1   ج      سري،           ابوالقاسم   ة    ترجم   ،     قاجار   ة   دور    در       ايران         اجتماعي       تاريخ    از           جستارهايي   . )    1366 (     يلم و       فلور،

   .   توس
            پژوهشـگاه   :     قـم           زنديـه،        حسـن    ة      ترجمـ    ،     پهلوي   و       قاجار     عصر       قضايي      نظام   . )    1388 (   ي    بنان    ين  ام   و     يلم و       فلور،

   .       دانشگاه   و      حوزه
   .     سيمرغ  :      تهران      جلي،         عباسقلي   ة    ترجم   ،          كاساكوفسكي      كلنل        خاطرات   . )    1355 (   . آ   . و             كاساكوفسكي،

  .اميركبير: تهران ،ايرانيان بيدارى تاريخ .)1384(االسالم  ناظم ، كرمانى
   .        اميركبير  :      تهران   ،     ايران   ة     مشروط       تاريخ   . )    1383 (     احمد    ،       كسروى

   .    ارتش   ة   خان     چاپ  :   جا    بي   ،     ايران      پليس   ة   سال       هفتاد       تاريخ   . )    1329 (     پاشا     ي،     مختار      لواء
، 2 و 1 ج پـور،  خليـل  محمـد   تصـحيح  ،ايران مشروطيت انقالب تاريخ  .)1350( االسالم كرمانى، احمد مجد

  .اصفهان دانشگاه: اصفهان
  .دانش ةخان كتاب: تهران خان، ملكم ميرزا آثار مجموعه .)1327( محمد يي،طباطبا محيط

   و        قشـون           قاجـار،    ة   دور           اصـطالحات        فرهنگ   . )    1380 (      مبرهن    ي   صفو      زهرا  و     ي،    سامع        ، حسين    يحيي        مدرسي،
   . ي     فرهنگ   ي  ها            دفتر پژوهش  :      تهران   ،     نظميه

   .        شاهنشاهي   ة    مطبع  :   جا    بي   ،    كلمه    يك    به       موسوم    لة   رسا   . )    1285 (      يوسف               مستشارالدوله،
  .ايران آثار نشر انجمن: تهران نوايي، عبدالحسين كوشش به ،حال شرح .)1325( يرزام آرا، عباس ملك
: تهران  ، 3   ج ،الدوله آصف خان عبدالوهاب ميرزا اسناد .)1377) (گردآورنده( يكسر ، نيلوفرينعبدالحس نوايي،

  .يرانمعاصر ا يخمطالعات تارة مؤسس
  .اميركبير: تهران مازندراني، وحيد ة غالمعليترجم ،قاجاريه ةدور ايران تاريخ .)1356(رابرت گرنت  واتسن،
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  .اسالمي شوراي مجلس اسناد مركز: تهران، 32 ش ،»ايران فارسي مطبوعات لوح«. )1267( اتفاقيه  وقايع
  .يننو: تهران يرنيا،پ يعل ةترجم ،ايران در سال بيست .)1363(جان  ويشارد،
        كوشـش       بـه           انـوار،          عبـداهللا        سـيد    ة    ترجم   ،       قاجاريه     عهد    در       ايران         اجتماعي       تاريخ   . )    1363 (     يمز       چارلز ج       ويلس،

   .    طلوع  :      تهران         نيكنام،        مهرداد   و         دودانگه       جمشيد
   .     تهران         دانشگاه   ة   خان     چاپ  :      تهران   ،      تانسير     پني      رژيم    يا    ها        زنداني   و       زندان   . )    1339 (     احمد        هومن،

  


