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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ترجمــات

صعود أدب السجون)1(

The Rise of Prison Literature
توماس اس. فريمان)2(

ترجمة: فاتن أبو فارس

خالصــة: أصبحــت كتابــة أدب الســجون نوًعــا ثقافًيــا مميــًزا للفتــرة الحديثــة المبكــرة فــي إنكلترا. اســتندت 
شــعبيتها إلــى زيــادة عــدد الســجناء، وكثيــرون منهــم مــن فئــة النُخــب المتعلمــة المســجونين بســبب السياســة 

أو الديــن أو الَديــن؛ وازديــاد أعــداد المتعاطفيــن السياســيين والدينييــن؛ وانتشــار الكتــب.
ــًرا علــى  علــى الرغــم مــن الحريــات الممنوحــة للكتابــة، إاّل أن الســجن كان مهينًــا وضــاًرا بالســمعة وخطِ
الصحــة. تبقــى العديــد مــن األســئلة حــول أســباب وتأثيــرات هــذا الشــكل مــن الكتابــة؛ ومــع ذلــك، فمــن 

الضــروري فهــم الثقافــة الحديثــة المبكــرة، بمــا فــي ذلــك طبيعــة الجريمــة والعقــاب وتاريــخ اإلصــالح.
ــجن  ــة؛ الس ــرف والثق ــب؛ الش ــجين كمذن ــجون؛ الس ــة الس ــة لكتاب ــة التاريخي ــة: األهمي ــات املفتاحي الكل

ــات. واإلصالحي
ــطى  ــور الوس ــر العص ــرة عب ــة المبك ــرة الحديث ــي الفت ــجون ف ــة أدب الس ــذور كتاب ــود ج ــا، تع ــل الدرام مث
ــر  ــادس عش ــن الس ــي القرني ــا ف ــد ابتكاره َدت وُأعي ــدِّ ــا، ُج ــا أيًض ــل الدرام ــيكي؛ ومث ــم الكالس ــى العال إل
والســابع عشــر، لدرجــة أنهــا أصبحــت واحــدة مــن أكثــر األصنــاف الثقافيــة المميــزة فــي إنكلتــرا فــي تلــك 
الفتــرة. هنــاك عــدة أســباب لظهــور أدب الســجون. مــن الواضــح أن هنــاك عــدًدا مذهــاًل حًقــا مــن الكّتــاب 
ــت  ــاس واي ــور Thomas More؛ توم ــاس م ــل: توم ــرعة، مث ــن بس ــى الذه ــادرون إل ــل يتب ــن األوائ المعاصري
 Thomas ــر ــاس ديك ــاري the Earl of Surrey؛ توم ــرل س ــوارد Henry Howard، إي ــري ه Thomas Wyatt؛ هن

مترجمــة ســورية، إجــازة فــي اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا - جامعــة دمشــق 1988، تقيــم فــي 
تركيــا، عملــت فــي عــدة مواقــع إلكترونيــة ومنظمــات عربيــة فــي مجــال الترجمــة بيــن اللغتيــن 

اإلنكليزيــة والعربيــة.

فاتن أبو فارس
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 George Robert Southwell؛ جــورج تشــابان  Ben Jonson؛ روبــرت ســاوثويل  Dekker؛ بــن جونســون 
Chapman؛ وريتشــارد لوفاليــس Richard Lovelace؛ وجميعهــم قضــوا فتــرًة فــي الســجن. ومــع ذلــك، عنــد 
كتابتهــم عــن الســجن، لــم يكتبــوا فقــط عمــا عرفــوه وتعرضــوا لــه، لكــن أيًضــا عمــا يثيــر اهتمــام رعاتهــم 
وجماهيرهــم. ألول مــرة فــي التاريــخ اإلنكليــزي، جــرى التفكيــر بجديــة فــي الغايــات االجتماعيــة للســجن، 
وُبنــَي نــوع جديــد مــن الســجون إلصــالح الســجين، وهــو اإلصالحيــة. وإضافــًة إلــى مشــاهدة التغيــرات فــي 
الســجون نفســها، شــهد العصــر الحديــث المبكــر إحيــاء مــا أصبــح صنًفــا مــن أصنــاف الكتابــة الرئيســة فــي 

ــام الكنيســة المســيحية األولــى. ــذ أي ــًة من الســجن: خطابــات الســجون التــي كانــت خامل
ــك  ــي ذل ــا ف ــا -بم ــات تقريًب ــن دون أي مقدم ــجون م ــي الس ــة ف ــن الكتاب ــرى م ــاف أخ ــرت أصن ــا ظه كم

ــر(4). ــادس عش ــرن الس ــي الق ــتجوابه- ف ــجين واس ــة س ــراوي لمحاكم ــرد ال ــم،(3) أي س ــة المتكل حكاي
كمــا زاد كــّم كتابــات الســجون وأنواعهــا بشــكل كبيــر فــي القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر. فــي 
حيــن اســُتخدم الســجن كعقوبــة قانونيــة طــوال العصــور الوســطى، ارتفــع عــدد الســجناء بشــكل كبيــر فــي 

القــرن الســادس عشــر، حيــث أصبــح الســجن عقوبــة مقــررة لعــدد متزايــد مــن الجرائــم(5).
عــالوة علــى ذلــك، ظهــرت أنــواع أو فئــات جديــدة مــن الســجناء فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة. مــأت 
الجــداالت حــول حركــة اإلصــالح الســجوَن بالمذنبيــن الدينييــن، وفــي القــرن الســابع عشــر، أدت الحــرب 
األهليــة نفســها والتــي أّججتهــا الصراعــات الدينيــة إلــى حــد كبيــر، إلــى خلــق عــدد أكبــر مــن الســجناء، كمــا 
ــا، ذلــك عندمــا انتبــه  ــا جــروم دي جــروت Jerome de Groot. وبينمــا كان الفقــراء مــن ضمنهــم دائًم يذّكرن
اإلنكليــز بشــكل مفاجــئ فــي القــرن الســادس عشــر إلــى االرتفــاع الملحــوظ فــي أعــداد المتشــردين، فســنّوا 
قوانيــن جديــدة تقضــي بحبســهم(6). كذلــك كان ُيســجن الَمدينــون فــي إنكلتــرا فــي العصــور الوســطى، إال أنه 
ارتفعــت أعدادهــم فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة، حيــث لــم يصبــح التســليف متاًحــا بســهولة فحســب، بــل 
أصبــح أيًضــا جــزًءا ال يتجــزأ مــن التجــارة. وزيــادة االعتمــاد علــى التســليف يســتلزم حتًمــا زيــادة الديــون، 
وعلــى الرغــم مــن أن عــدد األشــخاص المســجونين بالفعــل بســبب الديــون كانــوا نســبة صغيــرة مــن أولئــك 
ــر  ــادس عش ــرن الس ــهد الق ــة أن ش ــت النتيج ــم، فكان ــرف دائنيه ــن ط ــة م ــراءات قانوني ــوا إلج ــن تعرض الذي

ارتفاًعــا كبيــًرا فــي عــدد الَمدينيــن المســجونين(7). 

حكايــة المتكلــم نمــط مــن روايــة القصــص يســرد الــراوي فيهــا الحــوادث مــن وجهــة نظــره مســتعماًل   (3)
ــة(. ــع. )المترجم ــرد أو الجم ــم المف ــر المتكل ضمي

(4) There were three such narratives from the fifteenth century: the examinations of the Lollards Sir John Oldcastle, 
William Thorpe, and Richard Wyche; see Anne Hudson, The Premature Reforma- tion: Wycliffite Texts and 
Lollard History (Oxford, 1980), 220–22. The account of Oldcastle’s trial was compiled by the authorities and 
distributed in an attempt to discredit him. The other two works were, however, harbingers of a flood of such 
works in the next two centuries. Martyrologists and the Female Supporters of the Marian Martyrs,” Journal of 
British Studies 39 (2000): 8–33.

(5) On imprisonment being used punitively in medieval England, see R. B. Pugh, Imprisonment in Medieval 
England (Cambridge, 1968); J. G. Bellamy, Crime and Public Order in the Later Middle Ages (London, 1973), 
162–66; and Seán McConville, 1750–1877, vol. 1, A History of English Prison Adminis- tration (London, 1981), 
3–4. On the growth of imprisonment as a legal penalty under the Tudors, see K. J. Kessselring, Mercy and 
Authority in the Tudor State (Cambridge, 2003), 27–31.

(6) A. L. Beier, “Vagrants and the Social Order,” Past and Present 64 (1974): 3–29.
(7) Craig Muldrew, The Economy of Obligation: The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern 
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ســاهمت مجموعتــان مــن هــذه المجموعــات، وهمــا المذنبــون الدينيــون والمدينــون، بشــكل ملحــوظ فــي 
تصاعــد كتابــات الســجون فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة. كان أعضــاء هــذه المجموعــات، علــى عكــس عامــة 
الســكان، متعّلميــن بوجــه عــام، وكان لديهــم دافــع قــوي للكتابــة، وإن كان ألســباب مختلفــة. كان المذنبــون 
ــى تشــجيع  ــا إل ــوا فــي حاجــة أيًض ــا لقضيتهــم، وكان ــى اعتناًق ــون فــي كســب التعاطــف وحت ــون يرغب الديني
وتوحيــد مؤيديهــم فــي الخــارج. بينمــا كانــت آمــال المدينيــن الوحيــدة لإلفــراج عنهــم، هــي الحصــول علــى 
إعفــاء مــن دائنيهــم أو علــى مــوارد ماليــة بديلــة، وكال الهدفيــن ال يمكــن تحقيقهمــا فــي كثيــر مــن األحيــان 
إال مــن خــالل العرائــض والخطابــات. أكــد العديــد مــن المســاهمين فــي هــذا الكتــاب بشــكل صحيــح، علــى 
االســتمرارية بيــن كتابــة الســجون الحديثــة المبكــرة وتلــك التــي ســبقتها؛ الكالســيكية، المتعلقــة بالبابــاوات، 
ــابقة  ــات الس ــح أن الكتاب ــي، صحي ــار المفاهيم ــتعارات واإلط ــات واالس ــث الموضوع ــن حي ــطى. م والوس
كانــت مؤّثــرة، لكــن ال ينبغــي لهــذا أن يحجــب التغييــرات االجتماعيــة التــي غيــرت كتابــة الســجون وأعطتهــا 
بــروًزا أكبــر )وّضحــت الرؤيــة فــي مــا يخصهــا( فــي الثقافــة المعاصــرة.  علــى ســبيل المثــال، كانــت لبعــض 
التغييــرات أثــر مزلــزل )لهــا تأثيــرات كبيــرة(، كتطــور الطباعــة وتجــارة الكتــب وكذلــك ظهــور التعليــم، مــا 

وّســع نطــاق وانتشــار كتابــات الســجون، وأعــاد تنظيــم العالقــات االجتماعيــة فــي جميــع أنحــاء أوروبــا. 
كانــت التغييــرات األخــرى أكثــر محليــة -خاصــة فــي إنكلتــرا- وأيًضــا أكثــر عرضيــة. علــى ســبيل المثــال، 
بينمــا كان االنقســام الدينــي متفشــًيا فــي أوروبــا القــرن الســادس عشــر، خلقــت األوضــاع فــي إنكلتــرا حصــاًدا 
وفيــًرا بشــكل خــاص مــن كتابــات الســجون. ضمنــت التحــوالت المتواتــرة في الــوالء الدينــي للملــوك وجود 
أعــداد كبيــرة مــن المذنبيــن الدينييــن، مــا حفــز كل مجموعــة دينيــة رئيســة فــي المملكــة إلنتــاج مجموعــة مــن 
ــا،  ــة تماًم ــة علــى قمــع المعارضــة الديني ــات الســجون خاصــة بهــا. إن عــدم قــدرة الســلطات اإلنكليزي كتاب
خالًفــا للعديــد مــن نظرائهــم فــي القــارة )األوروبييــن(، كفــل صمــود واســتمرار هــذه االنقســامات الدينيــة، 

بحيــث كانــت هنــاك أجيــال جديــدة مــن مؤلفــي الســجون طــوال القرنيــن الســادس عشــر والســابع عشــر.
لــم تلهــم هــذه الصراعــات الدينيــة والسياســية المســتمرة والســائدة الســجناء األفــراد للكتابــة فحســب، بــل 
وحفزتهــم أيًضــا عليهــا، ولكنهــا عنــت أيًضــا وجــود جماهيــر جاهــزة مــن القــّراء المتشــابهين فــي التفكيــر، 
ومــن ثــّم جماهيــر جديــدة لكتابــات الســجون بشــكل عــام. )مــن الجديــر بالمالحظــة أن مــا يمكــن عــّده أول 
مجموعــة مــن كتابــات الســجن باللغــة اإلنكليزيــة: خطابــات هنــري بــول Henry Bull المؤكــدة األكثــر إلهيــة 
ــة  ــن مجموع ــارة ع ــي عب ــين، وه ــه المقدس ــهداء الل ــن وش ــين الحقيقيي ــؤالء القديس ــل ه ــة لمث ــا وراح ونفًع
ــا مــا كان  مــن رســائل البروتســتانت المســجونين فــي عهــد مــاري، كانــت نتــاج االنقســام الطائفــي((8). غالًب
ــون  ــم، وكان المتعاطف ــم منّظ ــون بدع ــرة يتمتع ــة المبك ــرا الحديث ــي إنكلت ــيون ف ــون والسياس ــجناء الديني الس
ــى  ــالوة عل ــا. ع ــد، أو كليهم ــة بالي ــًة أو مخطوط ــرونها مطبوع ــجن وينش ــن الس ــم م ــون كتاباته ــم ُيهّرب معه
ذلــك، كانــت المنظمــات فــي حاجــة إلــى الدعــم وتقديمــه، وغالًبــا مــا ُيدَفــع أولئــك المســجونين ألســباب 
ــن  ــا م ــا أو رعوًي ــًيا أو جدلًي ــة سياس ــم- للكتاب ــون معه ــم والمتعاطف ــا مؤيدوه ــس أقله ــة -لي ــية أو ديني سياس
 ،Bedford بالقلــم علــى الــورق فــي ســجن بيدفــورد Bunyan الســجن. بحلــول الوقــت الــذي خــط فيــه بنيــان

England (Basingstoke, U.K., 1998), 173–95 and 272–303, esp. 286–90. Also see William Sherman’s essay in 
this volume.

(8) On Henry Bull’s collection, see Susan Wabuda, “Henry Bull, Miles Coverdale, and the Making of Foxe’s Book 
of Martyrs,” in Martyrs and Martyrologies, ed. Diana Wood, Studies in Church History 30 (Oxford, 1993), 
245–58.
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.Boethius كان عالم السجين، وال سيما سجين الرأي، مختلًفا تماًما عن عالم بوثيوس
ــوس  ــم بوثي ــى عال ــرب إل ــان Bunyan أق ــم بني ــل، كان عال ــى األق ــب عل ــد الجوان ــن أح ــك، فم ــع ذل وم
ــرا  ــي إنكلت ــجناء ف ــى الس ــع إل ــرة المجتم ــت نظ ــرين. كان ــادي والعش ــرن الح ــم الق ــى عال ــه إل Boethius من
ــاك  ــوم. هن ــة الي ــة اإلنكليزي ــق باللغ ــم الناط ــي العال ــم ف ــه إليه ــن نظرت ــا ع ــة تماًم ــرة مختلف ــة المبك الحديث
اعتقــاد عالمــي حديــث، وإن كان نــادًرا مــا ُيناَقــش، وهــو أن أولئــك المســجونين مختلفــون مــن نــواٍح رئيســة 
ــا  ــات، أو ربم ــذه االختالف ــة له ــباب المتقدم ــن أن األس ــم م ــى الرغ ــي«. عل ــع »الطبيع ــاء المجتم ــن أعض ع
بشــكل أكثــر دقــة، أوجــه القصــور، تختلــف اختالًفــا شــديًدا -مثــل العيــوب فــي الشــخصية، ونقــص التعليــم 
ــن  ــجناء معطوبي ــرة أن الس ــر- فك ــت أو آخ ــي وق ــا ف ــت جميًع ــد ُطِرَح ــة وق ــوب الجيني ــب، والعي أو التدري
ومختّليــن منتشــرة فــي كل مــكان. وهــي مضمنــة فــي قانــون العقوبــات بمصطلحــات مثــل »إعــادة التأهيــل« 
و»المؤسســات اإلصالحيــة« و»اإلصــالح«. )مــن المســّلم بــه أن الســجناء السياســيين ال يتــم تصنيفهــم دائًمــا 
بهــذه الطريقــة، علــى الرغــم مــن أن الفــرق بيــن الســجين السياســي والمجــرم الجنائــي غالًبــا مــا يكــون حكًمــا 
ذاتًيــا. وعــالوًة علــى ذلــك، فــإن األنظمــة التــي تســجن الســجناء السياســيين غالًبــا مــا تعاملهــم علــى أنهــم 
مختلــون؛ فاحتجــاز االتحــاد الســوفياتي للمنشــقين فــي مستشــفيات األمــراض العقليــة مثــال مثيــر لالهتمــام 
علــى هــذا االتجــاه.( كانــت مثــل هــذه المفاهيــم غريبــة إلــى حــد كبيــر بالنســبة إلــى إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة 
)علــى الرغــم مــن صــوغ مصطلــح »بيــت اإلصــالح« فــي القــرن الســادس عشــر(، حيــث كان االفتــراض أن 

أي شــخص يمكــن أن يكــون ســجينًا.
ســُيذَكر أحــد األســباب المحــددة لهــذا االفتــراض مــرات عديــدة فــي هــذه المجموعــة: مــن المفارقــات، 
ــة، مســجونون بنســبة أقــل  ــة الحديث ــة، فــي المجتمعــات الديمقراطي ــة االجتماعي فــي حيــن أن أعضــاء النخب
بكثيــر مــن األفــراد ذوي المكانــة االجتماعيــة األدنــى، فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة الملكيــة. تعــّرض رجــال 
الحاشــية واألرســتقراطيون واألســاقفة وحتــى أفــراد العائلــة المالكــة للســجن، بشــكل مســتمر. وكمــا الحــظ 
تومــاس ديكــر Thomas Dekker، مــن واقــع تجربتــه: »ُيجَبــر الرجــال مــن جميــع الفئــات على دخول الســجن، 
كمــا تصــّب جميــع أنــواع األنهــار فــي البحــر«(9). واألمــر األكثــر أهميــة، هــو التحــول الهائــل فــي المواقــف 
تجــاه الســجناء الــذي حــدث فــي الفتــرة الحديثــة المبكــرة. خــالل العصــور الوســطى ومــا بعدهــا، كان ُينظــر 
إلــى الجريمــة إلــى حــد كبيــر علــى أنهــا مظهــر مــن مظاهــر الخطيئــة، ومــن ثــّم علــى أنهــا جريمــة بحــق اللــه 
فــي المقــام األول. يتجســد هــذا النمــوذج فــي العديــد مــن روايــات الجريمــة الحديثــة المبكــرة حيــث ُيكَشــف 
عــن المجــرم خــالل الوســائل المعجــزة مثــل آثــار دمــاء واضحــة أو جثــث تنــزف فجــأة فــي وجــود القاتــل. 
ــد مالكــومل جاســكيل  ــه هــو المنتقــم مــن التجــاوزات ضــد نظامــه األخالقــي. يوّك ــات، الل فــي هــذه الرواي
ــًة،  ــم بدائي ــة حــل الجرائ ــرة كانــت فيهــا منهجي ــاس فــي فت ــت الن ــات طمأن Malcolm Gaskill أن هــذه الحكاي
وكانــت آليــة مقاضاتهــا غيــر موّكــدة. يزعــم جاســكيل أيًضــا أن نشــر روايــات العنايــة اإللهيــة هــذه، تراجــع 
فــي أواخــر القــرن الســابع عشــر مــع تحســن أســاليب التحقيــق، مــا قلــل مــن توقــع أن الشــفاعة اإللهيــة كانــت 
ــات  ــرح أيًضــا أن االنخفــاض فــي مثــل هــذه الرواي ــة عليهــا(10). أود أن أقت ــة لحــل الجريمــة والمعاقب مطلوب
يعكــس تراجــع الــرأي القائــل إن الجريمــة كانــت جريمــًة بحــق اللــه: وبشــكل متزايــد، كان ُينظــر إليهــا علــى 

(9) Thomas Dekker, Villanies Discovered by Lanthorne and Candle-Light (London, 1616), sig. K3v
(10) Malcolm Gaskill, Crime and Mentalities in Early Modern England (Cambridge, 2000), 206–26. Also see 

Alexandra Walsham, Providence in Early Modern England (Oxford, 1999), 88–89 and 112–14.
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أنهــا جريمــة بحــق المجتمــع(11).
كان لصعــود هــذه المفاهيــم وانحســارها تداعيــات هائلــة علــى الطرائــق التــي ُينظــر بهــا إلــى أولئــك الذيــن 
يخالفــون القانــون وُيعاملــون بهــا. عندمــا كان ُينظــر إلــى الجريمــة علــى أنهــا تعــٍد علــى النظــام اإللهــي، كان 
ُينظــر إلــى المجــرم عــادًة علــى أنــه خاطــئ، ال يختلــف بطبيعتــه عــن أعضــاء المجتمــع اآلخريــن، ألن جميــع 
البشــر )خطائيــن(. فــي هــذا النمــوذج، كانــت الغايــة األســاس للعقــاب دعــوة الخاطــئ إلــى طريــق التوبــة، 
ــر  ــة والنــدم والفضيلــة(12). أدى اســتخدام المجــرم كتحذي ــال مبنــي علــى أعمــال الخطيئ وبذلــك، تقديــم مث
لآلخريــن إلــى تقليــل المســافة األخالقيــة بيــن المجــرم والمجتمــع، حيــث كان يمثــل اإلغــراءات التــي يمكــن 
ألي شــخص أن يخضــع لهــا، ونقــاط الضعــف األخالقيــة التــي يمكــن أن يستســلم لهــا. عــالوة علــى ذلــك، 
قــدم هــذا المفهــوم نموذًجــا يــرى الســجناء مــن خاللــه أنهــم ُيحَبســون بمحاكمــة دينيــة أمــر بهــا اللــه لتطهيــر 

أرواحهــم.
ــى النظــام االجتماعــي، كان  ــة موّجهــة إل ــح ُينظــر إلــى الجريمــة علــى أنهــا إهان ومــع ذلــك، عندمــا أصب
ُينظــر إلــى المجــرم علــى أنــه خــارج المجتمــع ومختلــف بطبيعتــه عــن أعضائــه اآلخريــن. فــي هــذا النمــوذج، 
الهــدف األســاس للعقــاب هــو القضــاء أو علــى األقــل إضعــاف أســباب هــذه االختالفــات، ســواء مــن خــالل 
ــي.  ــاز الوقائ ــرد االحتج ــب، أو مج ــم والتدري ــي، أو التعلي ــم األخالق ــل، أو التعلي ــادة التأهي ــردع، أو إع ال
والنتيجــة الطبيعيــة غيــر المقصــودة، ولكــن الواقعيــة جــًدا، لهــذا النمــوذج هــي أنــه ُينظــر إلــى الســجين علــى 
أنــه مختلــف عــن أعضــاء المجتمــع »الطبيعييــن« وأدنــى منزلــة منهــم، ومــن ثــّم فــإن تجربــة الحبــس تحمــل 

وصمــة عــار قويــة.
ــد  ــر. لق ــور آخ ــأًة لتص ــال فج ــح المج ــم يفس ــجناء ل ــة والس ــا للجريم ــوًرا معينً ــإن تص ــال، ف ــة الح بطبيع
اســتمر تصــور المجــرم علــى أنــه خاطــئ ومخالــف لتعاليــم اللــه، ويجــب توجيهــه، إن أمكــن، إلــى الفضيلــة، 
لعــدة قــرون(13). فــي الواقــع، ال يــزال مــن الممكــن العثــور علــى هــذا التصــور اليــوم، علــى ســبيل المثــال، 
فــي كتــاب األخــت هيلــن برجييــان Helen Prejean بعنــوان الميــت الــذي يمشــي Dead Man Walking والفيلــم 
ــي  ــرت ف ــة ظه ــة اجتماعي ــة، كجريم ــة« للجريم ــة »الحديث ــة للرؤي ــات مهم ــه.  وتوضيح ــي علي ــهير المبن الش
منتصــف القــرن الســادس عشــر، مــع إنشــاء »بيــوت اإلصــالح«. تغيــرت المواقــف تجــاه الفقــراء فــي أعقــاب 
اإلصــالح اإلنكليــزي، حيــث ارتبــط الفقــر بالفشــل األخالقــي وعــدَّ الفقــراء تهديــًدا للنظــام االجتماعــي(14). 
وقــد وفــر هــذا بــدوره األســاس للتصــور الــذي نشــأ فــي القــرن الســادس عشــر، وهيَمــن بحلــول منتصــف 

(11) The development of these opposing ideas regarding sin and crime are trenchantly presented in J. Sears 
McGee, The Godly Man in Stuart England: Anglicans, Puritans, and the Two Tables (New Haven, Conn., 
1976), esp. 68–113.

(12) These goals are elucidated in Peter Lake’s seminal articles on scaffold speeches and murder pamphlets: 
“Puritanism, Arminianism, and a Shropshire Axe Murder,” Midlands History 15 (1990): 37–64; “Popular Form, 
Puritan Content? Two Appropriations of the Murder Pamphlet for MidSeventeenth Century London” in Religion, 
Culture, and Society in Early Modern Britain, ed. Anthony Fletcher and Peter Roberts (Cambridge, 1994), 
313–34; and “Deeds Against Nature: Cheap Print, Protestantism, and Murder in Early Seventeenth-Century 
England,” in Culture and Politics in Early Stuart England, ed. Kevin Sharpe and Peter Lake (London, 1994), 
257–83.

(13) For discussion and examples of this, see Andrea McKenzie, Tyburn’s Martyrs: Execution in England, 1675–
1775 (London, 2007), 55–92.

(14) Margo Todd, Christian Humanism and the Social Order (Cambridge, 1987), 118–47.
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القــرن الثامــن عشــر، ومــا زال معنــا حتــى اليــوم، أن الفقــراء هــم مــن تســببوا فــي الجريمــة بشــكل كبيــر(15) 
إذا كان الفقــر ناتًجــا عــن عيــوب فــي الشــخصية، وإذا كان الفقــراء يشــكلون تهديــًدا للمجتمــع، فقــد اقتضــت 
الضــرورة االجتماعيــة توفيــر أماكــن حيــث يمكــن أن يســتخلص الفقــراء )خاصــة المتشــردين، وكذلــك أيًضــا 
أولئــك الذيــن كانــوا ثائريــن أو متمرديــن( فيهــا دروًســا مــن طرائقهــم الشــريرة، وتدريبهــم ليكونــوا أعضــاء 

مجتمــع منتجيــن.
ــي  ــالح، ف ــت لإلص ــئ أول بي ــالح. ُأنِش ــوت اإلص ــاء بي ــر وراء إنش ــل كان الفك ــى األق ــذا عل ــدو أن ه يب
موقــع قصــر بريدويــل Bridewell المهجــور فــي لنــدن )والــذي أصبــح فــي مــا بعــد اســًما بديــاًل لجميــع دور 
اإلصــالح(، فــي عــام 1553. دور اإلصــالح التــي ُأطلــق عليهــا اســم Bridewells، والتــي اســتبقت فــي بعــض 
النواحــي الســجون الحديثــة، كانــت متميــزًة عــن غيرهــا مــن الســجون الحديثــة المبكــرة مــن حيث أنهــا كانت 
-مــن الناحيــة النظريــة- أماكــن للتدريــب المهنــي واالنضبــاط الصــارم، كمــا أنهــا كانــت مخصصــة للســجناء 
ــم يكــن الســجناء فــي الــدور  ــة، ل ــه، علــى عكــس الســجون الحديث ــد أن مــن أدنــى مســتويات المجتمــع. بي
اإلصالحيــة مذنبيــن بالضــرورة بارتــكاب جريمــة معينــة، ولــم يكونــوا، علــى األقــل فــي األصــل، محكــوم 
عليهــم لفتــرات محددة(16)أثبتــت الفكــرة شــعبيتها، وتمتعــت دور اإلصــالح بنمــو ســريع خــالل حكــم أســرة 
تيــودور Tudor وفتــرة مبكــرة مــن حكــم أســرة ســتيوارت Stuart(17). لكــن، مــع مــرور الوقــت، فقــدت الــدور 
اإلصالحيــة طابعهــا المميــز واســُتخدمت إليــواء مجموعــة منوعــة مــن الجنــاة، بمــا فــي ذلــك الفاريــن مــن 
الجنديــة وأســرى الحــرب والكهنــة الكاثوليــك. وأصبــح مــن المتعــذر تمييزهــا عــن الســجون العاديــة، وفــي 

الواقــع، غالًبــا مــا كانــت ُتســَتخَدم كســجون بديلــة(18).
تظــل الــدور اإلصالحيــة فصــاًل انتقالًيــا فــي التاريــخ االجتماعــي، حيــث ُينظــر إلــى الجريمــة مــن منظــور 
ــراد  ــإن األف ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــب المجرمي ــه لتصوي ــع نفس ــرف المجتم ــر، ويتص ــد كبي ــى ح ــي إل علمان
المعاصريــن األوائــل، فــي الغالــب، قبلــوا نمــوذج المجــرم بوصفــه آثًمــا ضــد النظــام اإللهــي. هــذا يجعــل 
ــه  ــى أن ــى األول عل ــر إل ــث ُينظ ــا، حي ــن عن ــجين غريبي ــر والس ــث المبك ــزي الحدي ــجن اإلنكلي ــن الس كل م
مــكان للتكفيــر عــن الخطايــا، بينمــا ُينظــر إلــى األخيــر علــى أنــه مخالــف لقوانيــن اللــه، وفــي هــذا الشــأن، ال 

ــة الجنــس البشــري. يختلــف باألســاس عــن بقي
***

ســيكون مــن الخطــأ، مــع ذلــك، افتــراض أن تجربــة الســجن الحديــث المبكــر كانــت خاليــة مــن العــار أو 
ــّورت  ــرة ص ــة المبك ــات الحديث ــإن األدبي ــروت Jerome de Groot، ف ــروم دي ج ــظ ج ــا يالح ــزي. وكم الخ
الســجون علــى أنهــا مواقــع للفســاد والشــر، وصــورت الســجناء بشــكل عــام علــى أنهــم مجانيــن وســيئون 

(15) J. A. Sharpe, Crime in Early Modern England, 1550–1750, 2nd ed. (London, 1999), 251–52.
(16) On the creation and development of bridewells see McConville, English Prison Administration, 22–38; A. L. 

Beier, Masterless Men: The Vagrancy Problem in England, 1560–1640 (London, 1985), 164–69; and Joanna 
Innes, “Prisons for the Poor: English Bridewells, 1555–1580,” in Labour, Law, and Crime: An Historical 
Perspective (London, 1987), 42–92.

(17) “At least a quarter of English counties had their own bridewells (some more than one) by the end of the 
sixteenth century; by 1630 a network of bridewells covered the whole of England”; Innes, “Prisons for the 
Poor,” 62. Also see McConville, English Prison Administration, 38–42.

(18) Sharpe, Crime in Early Modern England, 259–60
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ــرون واألجــدر عــدم معرفتهــم. أدى الســجن إلــى ســمعة ســيئة كانــت، فــي أحســن األحــوال، عالمــًة  وخطِ
علــى الفشــل. مــن المســّلم بــه أن الســجناء يمكنهــم المطالبــة -وقــد طالبــوا فعــاًل- بســلطة روحيــة بحكــم 
ــام  ــاس غرانث ــقف The Prisoner Against the Prelate لـــ توم ــد األس ــجين ض ــوان لس ــة العن ــم. صفح اعتقاله
ــذي ســجنه فــي  ــا ومعارًضــا األســقف ال ــام فــي الســجن، مواجًه Thomas Grantham، مــع تصويرهــا لغرانث
كاتدرائيتــه، تقــدم بشــكل صــارخ اّدعــاء رجــل مســجون بالتفــوق األخالقــي بحكــم ســجنه )انظــر الشــكل 1(. 
ومــع ذلــك، فــإن اإلذالل الــذي رافــق الســجن كان جــزًءا ال يتجــزأ مــن هــذه الســلطة الروحيــة التي تقــوم على 
قلــب القيــم العلمانيــة. األخيــر كان األول والضعفــاء يربكــون األقويــاء؛ كان ذلــك بســبب أن الســجناء كانــوا 

بائســين وأشــقياء، وألنهــم عانــوا مــن اإلذالل مــن أجــل الصــالح، فيمكنهــم أن يطالبــوا بالســلطة الروحيــة.

ومــع ذلــك، لــم يرغــب الكثيــر مــن الســجناء فــي المطالبــة بمكانــة الشــهيد فــي ســبيل اللــه. بالنســبة إلــى 
النخــب اإلنكليزيــة علــى وجــه الخصــوص، كانــت خدمــة التــاج عملهــم الرئيــس وســبب وجودهــم. إذا جــاء 
الشــرف والمكانــة مــن خدمــة الملــك، فــإّن الخــزي والعــار يســيران جنًبــا إلــى جنــب مــع االزدراء الملكــي 
الــذي كان الســجن مؤشــًرا جلًيــا لــه. لــم يشــارك حكــم عائلتــي تيــودور وســتيوارت فــي إنكلتــرا فــي إضفــاء 
الطابــع الرومانســي الحديــث علــى المتمرديــن وأولئــك الذيــن يتحــدون الســلطة، حيــث كان ُيعــّد أن النظــام 
ــا. حتــى الشــهداء الدينييــن والسياســيين الذيــن اســتحوذ عليهــم إيمــان راســخ  ــه إلهًي االجتماعــي معتــرف ب
ــدم  ــبح ع ــن ش ــن م ــان قلقي ــن األحي ــر م ــي كثي ــون ف ــوا ال يزال ــمى، كان ــة أس ــل قضي ــن أج ــون م ــم يعان بأنه

والئهــم للتــاج.
لــذا، كان احتمــال أن يــؤدي الســجن إلــى تقويــض ســمعة الشــخص مصــدر قلــق كبيــر للســجين، ألنــه، إلى 
درجــة غيــر معروفــة اليــوم، كانــت إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة مجتمًعا يــدور حــول مفهوم الشــرف الفــردي،(19) 
وكان هــذا مصــدر قلــق خــاص ألولئــك الذيــن فــي قمــة الهــرم االجتماعــي، كمــا يالحــظ مالكــومل ســموتس

ــكل  ــا بش ــه كان مهًم ــع، إال أن ــتويات المجتم ــع مس ــى جمي ــم عل ــرف مه ــن أن الش ــي حي Malcolm Smuts: ف
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خــاص للطبقــة العليــا والنبــالء(20). ويمكــن مالحظــة ذلــك فــي الحساســية غيــر العاديــة للطبقــات الحاكمــة 
الحديثــة األولــى حيــال الســخرية وحماســتهم فــي التصــدي للقــذف والتشــهير المتصوريــن(21). كمــا توضــح 
العديــد مــن المقــاالت فــي هــذه المجموعــة، قــد يكــون ســجن النخــب الحديثــة المبكــرة، وفًقــا لمعاييرنــا، 
مريًحــا بشــكل مدهــش مــن بعــض النواحــي. لكــن التدميــر المحتمــل للســمعة والمتأصــل فــي أي ســجن ال 
بــد أن يكــون قــد خلــق ضيًقــا نفســًيا بمــا يكفــي إلرضــاء الجميــع باســتثناء أســوأ أعدائهــم. بعــد كل شــيء، ال 
يتوافــق نمــوذج الخاطــئ التائــب بشــكل خــاص مــع كبريــاء الطبقــة العليــا، والنظــر إلــى الســجين نظــرَة أّن كل 
إنســان يخضــع أحياًنــا للخطيئــة واإلغــراء، يتعــارض بشــكل مباشــر مــع الشــعور األرســتقراطي بهويــة النخبة.

عــالوة علــى ذلــك، فــي حيــن كان الشــرف مصــدر قلــق خــاص للطبقــات العليــا، إال أنــه لــم يكــن مصــدر 
ــر  ــًة للخط ــطى عرض ــة الوس ــط« أو الطبق ــوع المتوس ــن »الن ــراد م ــاء واألف ــت النس ــم. فكان ــم وحده ــق له قل
أيًضــا. بالنســبة إلــى المــرأة العصريــة المبكــرة مــن أي مكانــة، كان الحفــاظ علــى ســمعة التواضــع والطاعــة 
أمــًرا رئيًســا، ألن هــذه الســمعة عــززت بشــكل كبيــر فرصهــا فــي الــزواج أو الــزواج مــرًة أخــرى، ومــن ثــّم 
ــجن  ــي الس ــرة ف ــاء فت ــول، أن قض ــن الق ــي ع ــي(22). وغن ــادي واالجتماع ــدم االقتص ــي التق ــا ف ــز فرصه تعزي
ــة  ــة الضعيف ــمل المجموع ــة. تش ــة أو الطاع ــث العف ــن حي ــواء م ــرأة س ــمعة الم ــى س ــي عل ــن أن يقض يمك
ــل  ــان، مث ــى االئتم ــول عل ــى الحص ــدرة عل ــى الق ــادي عل ــم االقتص ــد بقاؤه ــن يعتم ــك الذي ــرى أولئ األخ
الحرفييــن والتجــار وحتــى أصحــاب المنــازل. بالنســبة إلــى هــؤالء األفــراد، كانــت الجــدارة االئتمانيــة دالــة 
علــى صفاتهــم األخالقيــة وكذلــك قيمتهــا االقتصاديــة. يجــب أن يتمتــع المقتــرض بســمعة طيبــة فــي الصــدق 
والرصانــة والجــدارة بالثقــة، وكل هــذا يمكــن أن يتحطــم إلــى غيــر رجعــة عــن طريــق الســجن، بمــا فــي ذلــك 

بالطبــع الســجن بســبب الديــون(23).
بصــرف النظــر عــن فضيحــة الحبــس، فــإن الســجن نفســه ينطــوي علــى المزيــد مــن اإلذالل واإلهانة،   
ــوة  ــجينون برش ــام الس ــو ق ــى ل ــجانين. حت ــة الس ــواء وأمزج ــوع أله ــي الخض ــه كان يعن ــد، أن ــبب واح لس
الســجانين )كمــا كانــت الحــال دائًمــا تقريًبــا مــا لــم يكــن الســجين معدًمــا تماًمــا(، فــإن قوتهــم ال تــزال واقًعــا 
ــًرا  ــد أن هــذا كان مثي ــة، ال ب ــة االجتماعي ــم العالــي والمكان ــراد ذوي التعلي ــى األف ــاًدا، وبالنســبة إل ــا معت يومًي
للحنــق. ناهيــك عــن المصاعــب األشــد قســوة التــي يتعــرض لهــا الســجين مثــل القيــود والتعذيــب. ولكــن 
األهــم مــن ذلــك كلــه، كانــت حالــة تالشــي احتــرام الــذات شــائعًة لــدى الســجناء فــي كل مــكان وزمــان، 

ــة العائلــة واألصدقــاء. الذيــن أصبحــوا فجــأة عاجزيــن عــن مســاعدة وحماي

(20) Smuts, Culture and Power, 8.
(21) See Pauline Croft, “The Reputation of Robert Cecil: Libels, Political Opinion and Popular Awareness in the 

Early Seventeenth Century,” Transactions of the Royal Historical Society, 6th ser., 1 (1991): 43–69; and A. 
J. Fletcher, “Honor, Reputation, and Local Officeholding in Elizabethan and Stuart England,” in Order and 
Disorder in Early Modern England, ed. Anthony Fletcher and John Stevenson (Cambridge, 1985), 92–115. On 
the efforts of elites to rebut or suppress attacks on their honor,see Adam Fox, “Ballads, Libels, and Popular 
Ridicule in Jacobean England,” Past and Present145(1994): 47–83. On the huge volume of defamation 
cases in early modern courts, see Martin Ingram,Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570–1640 
(Cambridge, 1987), and J. A.Sharpe, Defamation and Sexual Slander, Borthwick Papers 5 (York, U.K., 1980).

(22) Laura Gowing, Domestic Dangers: Women, Words, and Sex in Early Modern London (Oxford, 1996), 111–79
(23) Muldrew, Economy of Obligation, 148–54 and 272–308. Also see Susan Amussen, “‘The part of a Christian 

man’: The Cultural Politics of Manhood in Early Modern England,” in Political Culture and Cultural Politics in 
Early Modern England, ed. Susan Amussen and Mark A. Kishlansky (Manchester, U.K., 1993), 225–26.
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***
مــن الواضــح أنــه كان ضرورًيــا أن يتــم تهريــب األعمــال المكتوبــة نظــًرا لوجــود كتابــات الســجن. لحســن 
ــور  ــع، تص ــي الواق ــكان. ف ــز اإلم ــن حّي ــًدا وضم ــر جي ــذا األم ــرة كان ه ــة المبك ــرا الحديث ــي إنكلت ــظ، ف الح
كل مقالــة تقريًبــا فــي هــذه المجموعــة نقــل كتابــات الســجن إلــى الخــارج علــى أنهــا مســألة ســهلة نســبية، 
ــو  ــس ه ــبب الرئي ــراق، وكان الس ــة لالخت ــامية وقابل ــا مس ــتيوارت بأنه ــودور وس ــجن تي ــدران س ــف ج وتص
أن جميــع العامليــن فــي الســجن تقريًبــا، مــن الحــّكام إلــى الســّجانين، اشــتروا مناصبهــم، وكانــوا يتوقعــون 
اســترداد اســتثماراتهم، ليــس مــن الرواتــب ولكــن مــن الســجناء المحتجزيــن لديهــم. كانــت هنــاك مســاوئ 
واضحــة فــي هــذا النظــام، ولكــن مــن وجهــة نظــر الحكومــة كانــت لــه ميــزة أســاس: فقــد ســمح للســلطات 
الحفــاظ علــى شــبكة واســعة مــن الســجون بأقــل تكلفــة. ومــع ذلــك، قــوض هــذا النظــام أمــن الســجون 

بطريقتيــن حاســمتين. 
األولــى، أن الدفعــات التــي يدفعهــا الســجناء للســجانين كانــت مدمجــة فــي النظــام، مــا أدى إلــى إمــكان 
ــا إلــى الســجن مــن أولئــك الذيــن لديهــم أمــوال كافيــة. عندمــا توفــي ســتيفن فالينجــر إدخــال أي شــيء تقريًب
Stephen Vallenger، المســجون فــي ســجن فليــت Fleet الضطالعــه بــدور فــي طباعــة األدب الكاثوليكــي، 
كان مــن ضمــن قائمــة جــرد ممتلكاتــه، مــن بيــن أشــياء أخــرى، ســرير مــن الريــش، مالعــق فضيــة وقصديرية، 

ونقــود، مجوهــرات، ومكتبــة تضــم 101 كتاًبــا(24).
ــب  ــات الكت ــن مئ ــة م ــع مكتب ــر، بتجمي ــي آخ ــجين كاثوليك ــان Francis Tregian، س ــيس تريغي ــام فرانس ق
خــالل فتــرة ســجنه الطويلــة فــي ســجن فليــت Fleet(25). إذا دخلــت الكتــب والمجوهــرات واألطبــاق الفضيــة 

وغيرهــا مــن الرفاهيــات إلــى الســجن، فيمكــن لكتابــات الســجناء أن تخــرج منــه.
ــن ذوي  ــخص م ــدى أي ش ــجن. كان ل ــي الس ــدم ف ــود الخ ــبب وج ــاومة بس ــن للمس ــرض األم ــا تع كم
ــة المبكــرة خــدم، وعندمــا ُســجن الســادة والســيدات،  ــرا الحديث ــة المتوســطة علــى األقــل فــي إنكلت المكان
كانــوا عــادًة يأخــذون معهــم بعــض خدمهــم. اشــتكى ســتيفن جاردينــر Stephen Gardiner، أســقف وينشســتر 
Winchester فــي أثنــاء ســجنه فــي ســجن فليــت Fleet عــام 1547، مــن أنــه لــم ُيســمح لــه إال بطبــاخ وخادَمين 
للســهر علــى راحتــه، وأنــه ُحــرم مــن قســيس أو حــالق أو خيــاط أو طبيــب. فــي وقــت الحــق، خــالل حبــس 
األســقف فــي الســجن الصــارم فــي ســجن البــرج Tower، لــم ُيســمح لــه حتــى بالســير فــي الحدائــق؛ ومــع 
ذلــك، فقــد ُســمح لــه بخادميــن لــم ُيســمح لهمــا، علــى نحــو غيــر عــادي، بمغــادرة تخــوم الســجن(26). فــي 
ــي Fleet، اســتخدم  ــجينًا ف ــا علمــوا أن س ــاص عندم ــس القضــاء الخ ــى أعضــاء مجل عــام 1555، ُصــدم حت
ــم  ــن ألنه ــدم والموظفي ــؤالء الخ ــع ه ــجانون م ــامح الس ــه(27). تس ــه عن ــاك للترفي ــدين هن ــن المنش ــية م حاش
خلقــوا المزيــد مــن فــرص الربــح لهــم -دفــع أربــاب عملهــم أجــور غرفهــم ووجباتهــم- لكــن قدرتهــم علــى 
ــة فــي  ــد انتشــار األعمــال المكتوب ــة تقيي العمــل كوســطاء بيــن الســجناء والعالــم الخارجــي، زاد مــن صعوب

(24) Anthony Petti, “Stephen Vallenger (1541–1591),” Recusant History 6 (1962): 257.
(25) The Oeconomy of the Fleete, ed. Augustus Jessop, Camden Society, n.s., 25 (London, 1879), xiii. For other 

examples of early modern prisoners amassing large libraries, see Molly Murray’s essay in this volume.
(26) J. A. Muller, Stephen Gardiner and the Tudor Reaction (New York, 1926), 169 and 183.
(27) Acts of the Privy Council of England, ed. J. R. Dasent, 9 vols. (London, 1890–1900), 5:135.
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الســجن(28).
ومــن النتائــج األخــرى لشــراء مكاتــب الســجون أنــه كان مــن الصعــب جــًدا فصــل الســجانين أو المديريــن. 
ــم  ــة مــن الســجناء، ول ــات معين ــر مــع فئ ــن بشــكل خطِ ــون متعاطفي ــر الســجون أشــخاص قــد يكون كان يدي
ــذان  ــان الل ــجنان الرئيس ــاري، كان الس ــد م ــي عه ــك. ف ــال ذل ــر حي ــل الكثي ــة فع ــكان الحكوم ــي إم ــن ف يك
ــي  ــك King’s Bench والمارشالس ــش المل ــا بن ــم، وهم ــَتبه فيه ــن( المش ــة )المهرطقي ــا الزنادق ــز فيهم ُيحتج
Marshalsea، يحكمهمــا البروتســتانت المخلصــون الذيــن ســمحوا إلخوانهــم فــي الديــن المســجونين بحريــة 
كبيــرة. واجهــت حكومــة إليزابيــث المشــكلة نفســها بشــكل عكســي، حيــث كان عــدد مــن حــراس الســجون 

ومديريهــا متعاطفيــن بشــكل علنــي مــع ســجنائهم الكاثوليــك(29).
تقــّدم ســيرة تومــاس فيليبــس Thomas Phillips المهنيــة مؤشــًرا صارًخــا علــى المشــكالت التــي يمكــن أن 
 Thomas More مصّمــم مطبوعــات اعتقلــه توماس مــور Phillips يثيرهــا الســجان الفاســد أخالقًيــا. كان فيليبــس
لالشــتباه فــي أنــه مهرطــق فــي عــام 1529. ُأرِســَل إلــى ســجن البــرج، وبقــي هنــاك لســنوات فــي حالــة مــن 
المتاهــة القانونيــة، حيــث لــم ُيتََّهــم ولــم ُيفــَرج عنــه. فــي النهايــة، أصبــح نوًعــا مــا حارًســا مرؤوًســا مشــابًها 
ــمعة  ــيئ الس ــق س ــرك المهرط ــة، ت ــذه الصف ــن. وبه ــجناء اآلخري ــن الس ــؤواًل ع ــي، ومس ــا للوص ــد م ــى ح إل
جــون فريــثJohn Frith يخــرج مــن ســجن البــرج يــوم اإلفــراج عنــه، وســمح للســجناء البروتســتانتيين بزيــارة 
 Nicholas ســيئ الســمعة. بعــد عقــد مــن الزمــان، حّثــه الســير نيكــوالس كارو Thomas Bilney تومــاس بيلنــي
Carew الــذي حصــل علــى منصــب ســيد الحصــان، علــى التحــول إلــى اإليمــان البروتســتانتي، وأقنعــه بــأن 
ــزال يعيــش  ــي ُقطــع عليهــا رأســه، بـــ »اإليمــان الخرافــي« الــذي كان ال ي يشــجب، مــن منصــة اإلعــدام الت

فيــه(30).
نتيجــة نقــاط الضعــف المتأصلــة هــذه، كان الســجناء فــي إنكلتــرا الحديثــة المبكــرة فــي كثيــر مــن األحيــان 
قادريــن علــى الكتابــة ونشــر أعمالهــم، مــا قــد يبــدو للعيــون الحديثــة أنــه حريــة مذهلــة. خــالل فتــرة حكــم 
مــاري، علــى ســبيل المثــال، نســخ الســجناء البروتســتانت كتابــات الســجناء البروتســتانت اآلخرين. ثــم ُهّربت 
هــذه األعمــال مــن الســجن لتوزيعهــا علــى إخوانهــم فــي الديــن فــي جميــع أنحــاء المملكــة. تضّمنــت شــبكة 
 ،Nicholas Ridley ــديل ــوالس ري ــل نيك ــر 1555، أرس ــي/ يناي ــون الثان ــي كان ــجون. ف ــدة س ــذه ع ــخ ه النس
ــجن  ــي س ــجون ف ــر John Hooper، المس ــون هوب ــى ج ــا إل ــالة كتبه ــفورد Oxford، رس ــي أوكس ــجون ف المس
فليــت، إلــى جــون برادفــورد John Bradford، المســجون فــي ســجن بنــش الملــك King’s Bench، يطلــب مــن 

(28) William Downton, the servant of the imprisoned bishop John Hooper, was himself imprisoned for smuggling 
his master’s writings out of prison; John Foxe, The Actes and Monuments of these Later and Perillous Dayes 
(London, 1563), 1055.

(29) Thomas S. Freeman, “Publish and Perish: The Scribal Culture of the Marian Martyrs,” in The Uses of Script 
and Print, 1300–1700 (Cambridge, 2004), 237–38; and Peter Lake and Michael Questier, “Prisons, Priests, 
and People,” in England’s Long Reformation, 1500–1800 (London, 1998), 203–4.

(30) British Library, Add. MS. 421, fol. 113r; Thomas More, The Apology, ed. J. B. Trapp, vol. 9, The Yale Edition 
of the Complete Works of St. Thomas More (New Haven, Conn., 1979), 126–27; Narratives of the Days of 
the Reformation, ed. J. G. Nichols, Camden Society, o.s., 77 (London, 1859), 27; Edward Hall, Chronicle, 
ed. Henry Ellis (London, 1809), 827; and Original Letters Relative to the English Refor- mation, ed. Henry 
Robinson, Parker Society, 2 vols. (Cambridge, 1846–47), 2:625.
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برادفــورد Bradford نســخها قبــل نقلهــا إلــى هوبــرHooper (31).  كانــت الســلطات مهتمــة بالتأكيــد بمنــع بعــض 
الســجناء مــن الكتابــة، لكــن ســجناء نظــام الســجون الخــاص بهــم، لــم يتمكنــوا فــي كثيــر مــن األحيــان مــن 
الخضــوع إلرادة الســلطات. علــى ســبيل المثــال، أمــر المجلــس القضائــي الخــاص فــي عهــد إدوارد الســادس 
Edward VI بــأن ُيحتجــز ســتيفن غاردينــر Stephen Gardiner فــي ســجن البــرج مــن دون كتــب أو مخطوطــات 
أو ورق أو قلــم أو حبــر؛ ومــع ذلــك، كتــب خــالل هــذه الفتــرة عمليــن رئيَســين فــي علــم الالهــوت، أحدهمــا 
باللغــة اإلنكليزيــة واآلخــر بالالتينيــة. كان العمــل الثانــي أكثــر مــن ثمانمئــة صفحــة. ُطبــع كال العمليــن بينمــا 

كان غاردينــر Gardiner حبيًســا فــي ســجن البــرج، مــا أثــار غضــب الســلطات العاجــزة(32).
ــى  ــًدا إل ــة ج ــتيوارت Tudor and Stuart كثيف ــودور وس ــجناء تي ــا س ــي كتبه ــال الت ــاق األعم ــة ونط إن كمي
ــة: أن  ــذه المجموع ــي ه ــا ف ــي مقالته ــتفزازي، ف ــكل اس ــوراي Molly Murray بش ــويل م ــن م ــة أن تعل درج
»الســجن الحديــث المبكــر كان موقًعــا للثقافــة، يجــب النظــر فيــه مــع المحكمــة والجامعــة، علــى أنــه مــكان 
مهــم لإلنتــاج النصــي واألدبــي«. ومــن المثيــر لالهتمــام، أن جــون فوكــس John Foxe، المختــص فــي علــم 
ــاري،  ــد م ــي عه ــتانت ف ــال البروتس ــد اعتق ــه بع ــى أن ــث ادع ــابهة، حي ــر متش ــة غي ــى نقط ــار إل ــهداء، أش الش
ــر  ــاك راحــة أكب ــم تكــن هن ــذا ل ــا مــدارس وكنائــس مســيحية صحيحــة، ل ــع الســجون تقريًب »أصبحــت جمي
للقلــوب المســيحية مــن القــدوم إلــى الســجون، لمشــاهدة أحاديثهــم الفاضلــة، واالســتماع إلــى صلواتهــم، 

ــة(34). ــادات ديني ــى إرش ــوا عل ــى يحصل ــة«(33). حت ــارات اإللهي ــظ واالستش ــم المواع ــم، وأعظ وخطبه
ومــع ذلــك، فــإن صــورة الســجون الحديثــة المبكــرة كمواقــع ثقافيــة أو تعليميــة يمكــن أن تكــون مثاليــة 
ــة:  ــت علــى الكتاب ــاك جوانــب مــن الســجن ربمــا حّث ــه كانــت هن ــه أن ــر ريــب. مــن المســّلم ب جــًدا مــن غي
ــه، وفــي بعــض  ــه أو معتقدات ــه فــي خدمــة قضيت ــر، والدافــع عــن اســتحقاق الفــرد أو تفاني وقــت شــاغر وفي
ــاك  ــت هن ــم التشــجيع. ومــع ذلــك، كان ــه السياســيين لتقدي ــن أو رفاق ــه المؤمني ــرة مــن زمالئ ــاالت، دائ الح
أيًضــا عقبــات هائلــة بــل وخطـِـرة. كان أبســطها التهديــد القــوي للصحــة الــذي يشــكله الحبــس فــي الســجون 
الحديثــة المبكــرة. كانــت النظافــة بدائيــة، فــي أحســن األحــوال، حتــى فــي القصــور الحديثــة المبكــرة؛ كان 
 Wood Street ــر ــتريت كاونت ــجن وود س ــن س ــد المعاصري ــف أح ــا. وص ــا حًق ــجون مروًع ــي الس ــع ف الوض
Counter، وهــو ســجن فــي لنــدن، بأنــه »أصبــح مقرًفــا جــًدا إلــى درجــة أن ال أحــد )بحســن نيتــه( سيحشــر 
أنفــه فــي أي مــن القضبــان. وباألحــرى لــن يقتــرب منهــا أكثــر مــن مســافة ميــل تقريًبــا(35). »كانــت الرائحــة 
فــي الســجون ضــارًة جــًدا إلــى حــّد أنــه أصبــح مــن المعتــاد تهويــة الســجون قبــل عقــد جلســات المحكمــة، 
ورّش الخــل فــي قاعــات المحاكــم، حتــى لــو كان ذلــك فقــط لمنــع إصابــة القضــاة والمحلفيــن بالمــرض فــي 

ــاء المحاكمــات(36). أثن
ــة  ــا يقــرب مــن مئ ــه ســجناء فــي ســجن بنــش الملــك King’s Bench عــام 1579 أن م زعــم التمــاس َكَتب
ســجين ماتــوا هنــاك بســبب الحّمــى فــي الســنوات الســت الســابقة. ولــم تتحســن األحــوال بعــد قــرن ونصــف 

(31) Freeman, “Publish and Perish,” 241–43.
(32) Muller, Stephen Gardiner, 202, 204, and 214.
(33) John Foxe, Acts and Monuments of Matters Most Speciall in the Church (London, 1583), 1521
(34) Lake and Questier, “Prisons, Priests, and People,” 201.
(35) Robert Speed?, The Counter Scuffle (London, 1635), sig. E1r
(36) Christopher Harding, Bill Hines, Richard Ireland, and Philip Rawlings, Imprisonment in England and Wales: A 

Concise History (Beckenham, U.K., 1985), 95.
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القــرن؛ ذكــر تقريــر برلمانــي عــن ســجن مارشالســي Marshalsea أنــه خــالل شــتاء 1728-1729، مــات مــن 
ثمانيــة إلــى عشــرة ســجناء كل يــوم بســبب الجــوع أو المــرض(37). تعــرض األثريــاء والنخــب لخطــر مماثــل 
 Edward تقريًبــا، بســبب المــرض إن لــم يكــن ســوء التغذيــة، مثــل الســجناء اآلخريــن. تمّتــع إدوارد أندرهيــل
Underhill، وهــو رجــل متقاعــد ُأرِســَل إلــى ســجن نيوجيــت Newgate عــام 1554، بميزتيــن كبيرتيــن مقارنــة 
بالســجناء اآلخريــن: لقــد حصــل علــى منحــة أســبوعية قدرهــا عشــرين شــلنًا مــن اللــورد فرانســيس راســل 
ــبوعين،  ــون أس ــي غض ــك، ف ــع ذل ــجن. وم ــر الس ــاة مدي ــع بمحاب ــجنه وتمت ــرة س ــوال فت Francis Russell ط
وقــع فريســة »مالريــا شــديدة جــًدا«. وعلــى الرغــم مــن زيــارات الطبيــب والرعايــة المســتمرة مــن زوجتــه، 
 Underhill تضاعــف مرضــه إلــى درجــة أنــه ُأفــرج عنــه بضمانــات. بحلــول هــذا الوقــت، لــم يكــن أندرهيــل
قــادًرا علــى المشــي وكان ال بــد مــن حملــه علــى درج ســجن نيوجيــت ونقلــه إلــى المنــزل علــى نقالــة. وكان 

هــذا بعــد شــهر واحــد فقــط داخــل أســوار الســجن(38).
ــوا  ــن يعيش ــة ل ــي الكتاب ــون ف ــن يرغب ــجناء الذي ــأن الس ــًدا ب ــي ج ــال الحقيق ــن االحتم ــر ع ــرف النظ بص
ــى  ــول عل ــّكل الحص ــة. ش ــة الالزم ــواد الكتاب ــى م ــول عل ــي الحص ــة ف ــا صعوب ــاك أيًض ــت هن ــاطة، كان ببس
هــذه المــواد تحدًيــا فــي بعــض الســجون أو لبعــض الســجناء. كان يمكــن ارتجــال بدائــل لأقــالم والحبــر، 
لكــن العثــور علــى تجهيــزات ورقيــة كان يمثــل مشــكلًة أكبــر. كتــب نيكــوالس ريدلــي Nicholas Ridley ردوًدا 
فــي الهوامــش والمســاحات الفارغــة للرســائل المرَســلة إليــه؛ اســتخدم جــون جيــرارد John Gerard غــالف 
الــورق مــن الهدايــا المرَســلة إليــه. وفــي مناســبات أخــرى، أدى نقــص الــورق ببســاطة إلــى منــع المســاجين 

مــن الكتابــة(39).
ــب  ــة يج ــد نقط ــذا يوّك ــرة. وه ــة كبي ــال صعوب ــواد ب ــى الم ــول عل ــن الحص ــرى، كان يمك ــات أخ ــي أوق ف
ــن  ــر. )م ــكل كبي ــة بش ــاوت متباين ــرة: تتف ــة المبك ــجون الحديث ــق بالس ــة تتعل ــي أي مناقش ــا ف ــز عليه التركي
المثيــر لالهتمــام مقارنــة أنظمــة الســجون المتســاهلة نســبًيا التــي وصفتهــا مــويل مــوراي Molly Murray  هنــا، 
ــاالت،  ــض الح ــي بع ــز Robyn Adams(. ف ــن آدام ــة روب ــي مقال ــة ف ــة الموضح ــجناء الصارم ــة الس ومراقب
كانــت الســلطات قلقــة بمــا يكفــي بشــأن كتابــات الســجين لبــذل جهــد حقيقــي لقمعهــا. ُفتَِّشــت الزنازيــن، 
ــر(40). كانــت الســلطات فــي  ــة وقلــم وحب ــات أو أوراق مهّرب ــا عــن كتاب ــان بحًث والســجناء فــي بعــض األحي
بعــض األحيــان يقظــة بمــا يكفــي للقبــض علــى أولئــك الذيــن يحاولــون تهريــب كتابــات مــن الســجن(41). 
ــا  ــت، كم ــاص للتنص ــكل خ ــا بش ــة دائًم ــت عرض ــجن كان ــي الس ــة ف ــائل المكتوب ــًة، أن الرس ــر غراب واألكث
 John Gerard فــي النهايــة(42). شــرح جــون جيــرارد Babington اكتشــف المشــاركون فــي مؤامــرة بابينجتــون

(37) Ibid., 93–94.
(38) Narratives of the Days of Reformation, 145–54.
(39) For examples, see Freeman, “Publish and Perish,” 243–44; and John Gerard, The Autobiography of an 

Elizabethan, trans. Philip Caraman (London, 1951), 117–18.
(40) For examples of such tactics, and their frequent success, see Certain Most Godly, Fruitful and Comfortable 

Letters of Such True Saints and Holy Martyres, ed. Henry Bull (London, 1564), 195–96; and Foxe, Actes and 
Monuments (1563), 1056, 1191, and 1419 

(41) Apart from the case of Hooper’s servant, William Downton, which has already been men- tioned, Nicholas 
Ridley’s brother-in-law George Shipside was also apprehended trying to convey the bishop’s writings out of 
prison (Bull, Certain Most Godly . . . Letters, 54).

(42) For other examples of prison letters being intercepted by the authorities, see Foxe, Actes and Monuments 
(1563), 1427–28, 1444–45, 1459, 1631, and 1823–24; also see Robyn Adams’s essay in this volume.
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ــة أن  ــرارة فقــط- بغي ــد تعريضــه للح ــه عن ــذي يمكــن قراءت ــال -ال ــر البرتق ــب بعصي ــه كت ألحــد مراســليه أن
يعــرف المراســل مــا إذا اعُتِرَضــت الرســالة وُقِرَئــت. كان القمــع فــي َأوِجــِه فــي كثيــر مــن األحيــان، لكــن ال 
يمكــن أن يســتمر علــى المــدى الطويــل ألن هــذه التدابيــر تتعــارض مباشــرة مــع نظــام الرســوم والرشــاوى 

ــجون. ــروري إلدارة الس الض
ــاج ثقافــي، لكــن مــن اإلنصــاف التســاؤل عمــا إذا كان هــذا بســبب، أو علــى  كانــت الســجون مواقــع إنت
الرغــم مــن، طبيعــة الســجون الحديثــة المبكــرة. هــل قدمــت الســجون فرًصــا معينــة شــجعت علــى الكتابــة 
ــرادى الســجناء؟ وهــل كانــت  ــداع ف ــم وإب ــة لتصمي ــات مجــرد نتيجــة جماعي ــرة الكتاب أو ســهلتها؟ أم أن وف
ــن  ــة- م ــجون الحديث ــة بالس ــر -مقارن ــبة األكب ــرد أن النس ــة لمج ــع ثقافي ــرة مواق ــة المبك ــجون الحديث الس
ــجون  ــي الس ــة ف ــد الكتاب ــل تقالي ــرى دوًرا، مث ــل أخ ــل أدت عوام ــا؟ أو ه ــجونة فيه ــة المس ــب المتعلم النخ
)الــذي استكشــفته ريفــكا زيــم Rivkah Zim مــن خــالل مســاهمتها فــي هــذه المجموعــة(؟ هــل كان انحــراف 

ــة؟ ــل الســجون إلــى مواقــع ثقافي ــل عوامــل أســاس لتحوي ــن األوائ وفســاد الســّجانين الحديثي
إن تحليــل الســجون الحديثــة المبّكــرة كمواقــع ثقافيــة مطلوبــة وبــدأت فــي هــذا المجلــد، أمــر مرغــوب 
جــًدا مــن عــدد مــن وجهــات النظــر التأديبيــة. علــى المســتوى األكثــر وضوًحــا، مقــدار الكتابــة فــي الســجون 
فــي تيــودور وســتيوارت Tudor and Stuart فــي إنكلتــرا، واإلشــارات إلــى الســجون والســجناء التــي انتشــرت 
ــا  ــرة، تجعــل اإللمــام األســاس علــى األقــل بممارســات الســجون وإنتاجهــا ضرورًي ــات تلــك الفت فــي أدبي
ــودة  ــدد وج ــرة بع ــة المبك ــة الحديث ــجون اإلنكليزي ــات الس ــد كتاب ــرة. توج ــة المبك ــة الحديث ــم الثقاف لفه
كافييــن، ال لتكــون جديــرة باالهتمــام كنــوع أدبــي ولكــن لتكــون أيًضــا دليــاًل قّيًمــا للتحقيــق فــي تخصصــات 
ــجون  ــي الس ــوا ف ــن عان ــى مم ــة العظم ــون األغلبي ــجون ال يمثل ــاب الس ــن أن كّت ــم م ــى الرغ ــرى. عل أخ
الحديثــة المبكــرة )مــن حيــث أنهــم كانــوا عموًمــا -ولكــن ليــس دائًمــا- محتجزيــن فــي أوضــاع أفضــل(، 
ــودور  ــات وممارســات الجريمــة والعقــاب فــي ســجون تي ــًرا علــى نظري إال أن كتاباتهــم ســلطت ضــوًءا كبي

ــة(43). ــتيوارت اإلنكليزي وس
ــى  ــبة إل ــن بالنس ر بثم ــدَّ ــجون ال تق ــات الس ــل كتاب ــأنه أن يجع ــن ش ــده م ــذا وح ــن أن ه ــم م ــى الرغ وعل
ــة  ــاة الديني ــي الحي ــق ف ــكل عمي ــرت بش ــجن أث ــة الس ــع، ألن تجرب ــوالت أوس ــا مدل ــن، إال أن له المؤرخي
ــون  ــر والمعمداني ــكان والكويك ــتانت واإلنجلي ــك والبروتس ــى الكاثولي ــرة. عان ــة المبك ــة الحديث اإلنكليزي
-جميــع الجماعــات الدينيــة اإلنكليزيــة تقريًبــا- فــي الفتــرة الممتــدة بيــن القرنيــن الســادس عشــر والســابع 
عشــر، ســجن قادتهــم والعديــد مــن أتباعهــم. احتفظــت كل مجموعــة دينيــة بكتابــات الســجن وروايــات عــن 
َســجن أعضائهــا فــي أدب الشــهداء. بالنســبة إلــى الكاثوليــك والمنشــقين، أّلــف الســجن والتهديــد المســتمّر 
ــجون  ــة الس ــا بطبيع ــيع معرفتن ــن دون توس ــا، م ــزي تماًم ــالح اإلنكلي ــم اإلص ــا فه ــم. ال يمكنن ــه مجتمعاته ب

ــرة. ــة المبك ــرا الحديث ــي إنكلت ــجن ف ــة الس وتجرب

(43) It should be remembered that religious offenders, in particular, could be appallingly treated.
 Hull prison, for example, had a notorious reputation for its miserable conditions. A 1581 account main- tains 

that the numerous Catholic prisoners held there received a penny a week for food. During Lent, they subsisted 
on bread, ale, and small quantities of salted fish. More seriously, they had no access to fresh water and had 
to drink and bathe with water from the sewers and the drains. See Richard Rex, “Thomas Vavasour M.D.,” 
Recusant History 20 (1991): 444. Other religious prisoners—for example, Marian Protestants and Quakers—
had their own horror stories.
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أود أن أشــكر كاثليــن لينــش Kathleen Lynch علــى المحادثــات التــي ســاعدت فــي توضيــح بعــض األفــكار 
الــواردة فــي هــذه المقدمــة وإلــى بيــل شــيرمان Bill Sherman وروث آهنيــرت Ruth Ahnert علــى تعليقاتهمــا 

القيمــة علــى المســودات الســابقة.
***
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