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A B S T R A C T 
Prison is a category which is relevant to the crime and deviation (from laws, 
mysticism and ethics) in society. Throughout human history, there have always 
been those who have acted in contrast to the laws and regulations of society, 
and the governing systems of societies have provided punishments for such 
individuals to avoid society from deviating and to uphold its laws and morals. 
On one side, one of these practices and tools is to punish, and on the other side, 
to return criminals to the normal life in society. Prisons were in the early days of 
Islam, either in Hejaz or in Iraq. At that time, the Holy Prophet and the first 
caliph did not have a particular prison or place to imprison criminals. Prison 
was applied as a harsh punishment with very difficult conditions, more 
specifically against those who acted against the regime. With the advent of the 
Islamic Revolution, the Islamic law on Iranian prisons was implemented. 
Primarily the purpose of classifying prisoners is to avoid and prohibit possible 
harm to the prisoner, as well as to make it easier to keep prisoners, so as to 
make the least issues for themselves and prison officials, and to enhance the 
classification and education and rehabilitation of the prisoners, as well. 
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 چکیده
 

. است مرتبط جامعه در( اخالقیات و عرفیات و قوانین از) انحراف و بزه و جرم با که است ایمقوله زندان

 و اندکرده حرکت جامعه مقررات و قوانین برخالف که اندبوده کسانی همواره انسان تاریخ طول در

 و قوانین از حمایت و جامعه شدن کشیده انحراف به از جلوگیری برای نیز جوامع حكومتی هایدستگاه

 که ابزارها و هاراه این از یكی زندان اند،گرفته نظر در افرادی چنین برای را مجازاتی آن اخالقیات

 جامعه در عادی زندگی به مجرم افراد برگرداندن برای دیگر طرف از و مجازات و تنبیه برای طرفازیک

 اول خلیفه و( ص) اکرم رسول زمان این در ، عراق در یا بودند حجاز در یا ، اسالم صدر در هازندان. است

 از پس دوران در هازندان وضعیت در دقت نداشتند، مجرمان کردن حبس برای مخصوصی مكان و زندان

 ، سخت بسیار شرایط با و خشن مجازات عنوانبه را زندان هاحكومت معموالً که است این نشانگر اسالم

 قانون اسالمی انقالب پیدایش با دادندمی قرار مورداستفاده ، حاکمیت ضد بر کننده اقدام علیه ویژهبه

 از پیشگیری و جلوگیری زندانیان بندیطبقه از هدف اصل در. شد اجرا ایران هایزندان مورد در اسالمی

 ، زندانیان نگهداری شدن ترسهل نیز و شود وارد زندانی به است ممكن که است احتمالی هایآسیب

 و اصالح ، بندیطبقه ترعالی از و کنند ایجاد زندان مسئولین و خودشان برای را مشكل کمترین کهطوریبه

 .است زندانی بخشیتوان و بازپروری و تربیت

 اطالعات مقاله 

 1400شهریور  5 تاریخ دریافت:

 1400 آبان 1 تاریخ پذیرش:

 1400 آبان 1تاریخ آنالین شدن: 

 JLPS-2110-1015: آي دي مقاله

 

 

 کلیدواژگان:

 بندي،طبقه تاریخ، تعریف، زندان،

 .حکومت

  

 

 مقدمه

ای است که با جرم و بزه و انحراف از قوانین زندان مقوله

و اخالق در جامعه مرتبط است. در طول تاریخ انسان  فو عر

اند که برخالف قوانین و مقررات جامعه همواره کسانی بوده

حكومتی جوامع نیز برای  یهااند و دستگاهحرکت کرده

جلوگیری از به انحراف کشیده شدن جامعه و حمایت از 

را برای چنین افرادی در نظر  یقوانین و اخالقیات آن مجازات

 طرفیکها و ابزارها که ازاند، زندان یكی از این راهرفتهگ

برای تنبیه و مجازات و از طرف دیگر برای برگرداندن افراد 

مختلفی در  هاییدگاهمجرم به زندگی عادی در جامعه است. د

مورد مجازات زندان برای مجرمان وجود دارند که برخی بر 

برخی  گذارندیمجرمان صحه م یباین شیوه برای تأد ییدتأ

و کاهش جرم  یبتنها باعث تأدهم معتقدند که زندان نه

که افراد زندانی در کنش متقابل با  شودیبلكه باعث م شودینم

جدید ارتكاب جرم دست پیدا  یهاسایر زندانیان به روش

اینكه فضای زندان بر ارتكاب مجدد جرم به  طورینکنند و هم

گفت  توانیطور خالصه مبهزیادی دارد.  یرهنگام آزادی تأث

شده برای در نظر گرفته یهازندان بخش مهمی از مجازات

، که پرداختن به آن از حیث دهدیجرائم مختلف را تشكیل م

 ینترعنوان کامل. دین اسالم بهرسدیحقوقی ضروری به نظر م

دین الهی که همه مسائل فردی و اجتماعی زندگی بشر را 

صورت آرمانی جامعه نپرداخته قط بهمدنظر قرارداده است، ف
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زندگی بشر و  هاییتبه واقعاست، لذا دین اسالم باتوجه

بودن انسان راهكارها و ابزارهایی برای هدایت  یزالخطاجا

ها و تأدیب کسانی که با عمل خود به زندگی افراد دیگر انسان

رسانند، در نظر گرفته است. مجازات زندان و جامعه صدمه می

عنوان ابزار ها و خلفا بهدین اسالم و توسط حكومتکه در 

شده است، مجازات) تنبیه و یا درمان و اصالح ( در نظر گرفته

در بین مذاهب مختلف اسالمی، چه شیعه و چه مذاهب 

 شده است. مختلف اهل سنت به آن پرداخته

 عناوین مرتبط با واژه زندان  -1

ن صورت : برای تعیین تكلیف متهمابازداشت موقت

گیرد و پیش از آن است که حكم نهایی از سوی حاکم می

شرع و مراجع قضایی صادر شود، بازداشت موقت برای روشن 

 (.157، 1354شدن وضع متهم در اسالم مجاز است)قرشی، 

حفظ امنیت اجتماعی  منظور: محلی است که بهبازداشتگاه

رعایت حقوق شاکی اعم از خصوصی و عمومی و  و

از امحاء و مخدوش کردن صحنه جرم و نیز جلوگیری 

پیشگیری از فرار متهم و حفظ جان وی با رعایت سایر حقوق 

حفظ شئونات وی تا هنگام  یژهوشده( بهمتهم )بازداشت

صدور حكم متهم را با مجوز مرجع قضایی و به تشخیص 

 1375) شمس، کنند، یمسئولین بازداشتگاه در آنجا نگهداری م

 :20 .) 

: علمی است که انواع مجازات و اقدامات هاندانعلم ز

زندانیان و  یتها باشخصتأمینی، طرز اجرا و تطبیق آن

ها در بهبود وضع ها و اصولی را که رعایت آنتشكیالت زندان

ها برای بازگشت به محیط عادی زندانیان و آماده کردن آن

چنین تكالیف دهد، هماجتماعی مؤثر است موردبحث قرار می

و وظایف زندانیان را در حدود حقوق آنان از موقع بازداشت 

و یا در ضمن اجرای کیفرهای سالب آزادی و یا اقدامات 

 (.20پیشین : ) شمس، ، کندتأمینی تعیین می

مراکز بازپروری معالجه متهمان و مراکز بازپروري: 

های کار برای نگهداری معتادان که محكومان معتاد و اردوگاه

مقامات قضایی برای مدتی در این مرکز نگهداری طبق حكم 

 (  134 -135 :1362)وائلی، ، شوندمی

هایی که : تعلیق اجرای مجازات محكومیتتعلیق مجازات

دارد. ها را معلق میقاضی در زمان صدور حكم اجرای آن

تعلیق بر دو نوع است ساده و مراقبتی. مدت تعلیق یا مدت 

ه سال است موارد آن در قانون آزمایشی از هیجده ماه تا س

تواند مواردی را بر آن اضافه کند. اهداف ذکرشده و قاضی نمی

تعلیق مجازات عبارت است از: جلوگیری از سوء مصاحبت 

دار، کمک به مجرم برای اجتماعی شدن مجرم با زندانیان سابقه

جویی در و بازگشت به زندگی عادی در جامعه، صرفه

ستفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین های زندان و اهزینه

 (. 8 :1379) ولیدی،  .است

: مرکزی است جهت نگهداری کانون اصالح و تربیت

بالغ بزهكار یا بزهكارانی  یراصالح و تربیت تهذیب اطفال غ

که کمتر از هیجده سال تمام سن داشته باشند، که در این مرکز 

برحسب نوع و استعداد این افراد امكانات رفاهی، فرهنگی، 

وجود دارد. کانون اصالح  بدنییت، بهداشتی و تربیآموزحرفه

حكم دادگاه اطفال و تربیت مرکزی است که اطفال بزهكار به

و تربیت و تهذیب اخالق در  یاعلمی و حرفه برای آموزش

 ( 172 :1383شوند)گودرزی بروجردی، آنجا نگهداری می

: تأدیب یا عقوبتی است که از بازدارنده يهامجازات

منظور حفظ نظم مراعات مصلحت اجتماع طرف حكومت به

؛ گرددیدر قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین م

نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه و از قبیل حبس جزای 

محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین 

قانون  17) ماده ، و منع از اقامت در نقاط معین و مانند آن

 (.1370مجازات اسالمی مصوب 

که  است ی: مجازات تكمیلی مجازاتکیفرهاي تکمیلی

نیز محكوم  مجرم عالوه بر محكومیت به مجازات اصلی، بدان

حرام مرتكب قتل شده،  یها. مثل کسی که در ماهشودیم

آن نیز محكوم  سومیکعالوه بر پرداخت دیه به پرداخت 

 (. 37 :1373) سپهری، گردد، یم
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: مجازاتی گویند که بنا بر حكم اصلی مجرم مجازات تبعی

خواه حكم به مجازات اصلی صادرشده  شودیبدان کیفر م

: کیفری مجازات بدلیمحرومیت قاتل از ارث. باشد یا نه مثل 

مانند  گیردیاست که در شرایط خاص جای کیفر اصلی را م

: مجازات اصلیقتل.  یجاپرداخت دیه در صورت مصالحه به

قصاص در قتل، حدود، قصاص و تعزیرات است)سپهری، 

1373 : 36.) 

باید توجه داشت که فرق بین کیفرهای تكمیلی و تبعی  

شوند این است که که هر دو عالوه بر مجازات اصلی اجرا می

در کیفرهای تكمیلی تصریح قاضی ضرورت دارد ولی در کیفر 

 ( . 36 : 1942)جندی،  ،تبعی الزم نیست

 تاریخچه زندان در اسالم و ایران -2

 تاریخچه زندان در اسالم -

 نیت فراوانی به طرق گوناگون از پیشوایان معصومروایا

)ع( رسیده است که مجازات زندان را برای به کیفر رساندن 

« دراسات فی والیه الفقیه»اند؛ صاحب بزهكار تجویز کرده

روایات دال بر مشروعیت زندان از طریق شیعه و سنی را 

:  2ج، 1408) المنتظری، ، داندیاجماالً مستفیض بلكه متواتر م

430.) 

تقطع الید و » فی حدیث فی السرقه قال عبداهللی( عن اب1

الرجل ثم التقطع بعد، لكن أن عاد حبس و أنفق علیه من بیت 

 (.281 : 4، ج 1412) طوسی، ، «المال المسلمین

فی رجل امر رجالً بقتل »( عن زراه عن ابی جعفر)ع( 2

االمر بقتله فی یقتل به الذی قتله و یحبس »رجل)فقتله( فقال 

 .«الحبس حتی یموت

( عن علی بن الحسین)ع( فی الرجل یقع علی اخته. 3

یضرب ضربه بالسیف بلغت منه ما بلغت فان عاش خلد »قال

 (.387 :18، ج  1410فی السجن حتی یموت) حر عاملی، 

اذا قطع الطریق اللصوص و » ( عن علی )ع( قال 4

قتلوا مسلماً ثم اخذوا اشهروالسالح و لم یاخذوا ماالً و لم ی

 (. 323بقال، «) حبسوا حتی یموتوا و ذلک نفیهم من االرض

* دکتر عطیه مصطفی در کتاب )نظم الحكم بمصرفی عهد 

( می نویسد : زندان به این صورت که 289الفاطمیین ، بی تا، 

 کنندیکه متهم یا مجرم در یک مكان تنگ زندانی م بینیمیما م

و عهد ابوبكر نبود، بلكه در آن دوران در زمان پیامبر )ص( 

زندان عبارت بود از: بازداشت شخص و جلوگیری از 

که در کنار  هایییرهتصرفات آزاد. اما اسیران جنگی در حظ

چون در زمان عمر  شدندی، نگهداری مشدیمسجد ساخته م

تعداد جمعیت رو به ازدیاد نهاد، زندان مخصوص جهت 

که  شودیمعلوم م ینجاته شد. ازانگهداری افراد در نظر گرف

ها در رسول اکرم )ص( زندان مخصوصی را برای زندان زن

ها مساعد نبود ناگزیر نظر گرفت، و چون وضع مالی مسلمان

از مسجد را برای این منظور تعیین کرد. بعداً که نیاز  یاگوشه

ها ناچار ساختمانی را جهت در این مورد بیشتر شد مسلمان

حبس کردن افراد خطاکار اختصاص دادند و در پرتو احكام و 

که  دهندیم افقها صراحتاً فتو بینیمیشریعت پیامبر)ص( که م

ساالن باید بزرگ زندان زنان با مردان و نیز زندان کودکان با

 جدا باشد.

: در آن دوران، مكانی به نام گویدیم * ابن همام حنفی

زندان به مفهوم رایج امروز وجود نداشت، بلكه متخلفین، 

، تا کردندیمتهمین و اسیران را در مسجد و دهلیز حبس م

در مكه به چهار هزار درهم خرید و آن را  یاعمر خانه کهینا

شده است که در دوران عمر اد. البته گفتهبه زندان اختصاص د

وجود نداشته است  اشیو عثمان نیز زندان به معنای اصطالح

و در زمان خالفت امام علی )ع( بود که نخستین زندان ساخته 

 (471: 5، ج1412،حنفی) ،شد

گفته است : علی)ع( نخست  بارهین* زمخشری  درا

فع( نامید. پس دزدان زندانی از نی ساخت و آن را )مانع( یا )نا

آن را سوراخ کردند؛ بعد از آن زندان دیگر از گل ساخت  و 

 (405 : 1411 ،زمخشری) ،آن را )مخیس( نامید

عمل زندانی کردن در زمان پیامبر اکرم )ص( معمول بوده 

مكان خاصی برای این مقصود اختصاص داشته باشد  آنكهیب

بود. هدف  هاینه ادیگر ازجمل یهاخانه، مسجد، داالن و مكان
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رفت  و شخص و آمد هاییاصلی از حبس کردن تهدید آزاد

او بود. کمی محكومان به حبس موجب شد نیازی به ساختن 

(. در زمان پیامبر  87زندان در اسالم نباشد)شیرازی، 

 .گرفتیطور جداگانه انجام ماکرم)ص(حبس زن و مرد به

وده و از در زمان ابوبكر، نیز وضعیت به همین نحو ب

ساخت زندان و زندانی کردن خبری نبوده است. برخی بر این 

باورند که نخستین زندان را عمر خلیفه دوم مسلمانان ساخت، 

چون در زمان ایشان اسالم رو به گسترش نهاد و نیاز به مكانی 

احساس  یطورجدی کردن متهمان و متخلفان بهنبرای زندا

به چهار هزار درهم خرید از صفوان بن امیه  یاشد، وی خانه

 (.68 :1416و آن را به زندان اختصاص داد)مصطفی، 

در زمان پیامبر )ص( و ابوبكر جایی را در تاریخ به نام 

، در آن دوران متهم را در مسجد حبس شناسیمیزندان نم

را، مالزم او قرار  اشیندهو طرف دعوی او و یا نما کردندیم

تا نتواند دست به فرار بزند. منظور پیامبر)ص( از این  دادندیم

عمل این بود که متهم از آمیزش با دیگران باز دارد، و هرگاه 

، شدیکه سزاوار حدی از حدود الهی م رسیدیم ییجامتهم به

، تا اینكه در زمان گردیدیاش اجرا مفوراً و بدون درنگ درباره

جرمان تعیین عمر بن خطاب محلی جهت حبس کردن  م

 (.  321)صبحی صالح ، بیروت، ، گشت

زندانی که عمر بن خطاب تأسیس کرد و بعداً به نام زندان 

طور قطع محل آن در مكه بوده ولی از عارم نامیده شد بلكه، به

نظر تاریخ در کدام قسمت مكه قرار داشته شناسایی نشده 

 (131 :1362است.)وائلی ،

آید، پیامبر اکرم)ص( بر میگونه که از متون تاریخی آن

کردند و اسیران جنگی را در بین مسلمانان تقسیم می

ای اوقات گذاشتند، در پارهشان را به عهده آنان مینگهداری

طور موقت در مسجد نگهداری نیز متهمان و اسیران به

های مسجد ها را به ستونشدند و در موارد خاصی آنمی

  (174 :1386بستند.)مروتی، می

پس از فتح مسلمین احكام کیفری اسالم عبارت بود از 

قصاص، حدود، دیات و تعزیرات بود، مسائل شرعی و 

پس،  یجارشد) قند رو بها رعایت نمیاسالمی عمدتاً در زندان

1386: 91.) 

ها و ایجاد تشكیالت حكومتی با گسترش قلمرو حكومت 

و نقش صورت یک امر متداول گردید استفاده از زندان به

ها و به دست گرفتن قدرت مهمی در گسترش حكومت

 حاکمان )خلفای اموی و عباسی(گردید. 

در زمان خالفت حضرت علی )ع( برای اولین بار در 

اسالم زندانی احداث شد که نافع نام داشت و زندان دیگری 

 (. 83 :1386مخیس نام داشت)وائلی، 

المی زندان در عهد آن حضرت )ع( بر اساس شریعت اس

زندان در عصر بنی  و توجه به حقوق و شخصیت زندانیان بود.

امیه تغییر کرد تبدیل به کانونی برای مخالفان سیاسی بنی امیه 

شد. عمر اقدام به ساختن زندان نكرد او مسجدی خرید و از 

-84 :1386پس،  یجاراو برای زندان استفاده کرد) قند رو ب

83.) 

ها شیوه و روشى اى زندانمعاویه نخستین کسى بود که بر

ها به چهره کامل گذارى کرد در روزگار معاویه زندانثابت پایه

 :1361ساکت، )، )زندانبان( شد خود درآمد و مجهز به نگهبان

379 .) 

های معاویه کتک زدن زندانیان کار رایجی بود، در زندان

امكانات موردنیاز، تفكیک میان  یرکمبود غذا و آب و سا

زندانیان وجود نداشت. عمر بن عبدالعزیز در این زمان سعی 

کرد مسائل شرعی در میان زندانیان را رعایت کند) قند رو 

 (. 86 :1386بیجار پس، 

عنوان ابزار قدرت در اختیار خلفاى اموى تدریج زندان بهبه

یع و مهمى نزد قرار گرفت و زندان توأم با شكنجه جایگاه وس

ازآن، عباسى پیدا نمود. به فاصله کوتاهى خلفاى اموى و پس

پس از استقرار مذهب اسالم، خلفاى اموى و عباسى، براى از 

بین بردن مخالفان خود اصول حقوق جزاى اسالمى را نادیده 

گرفته و به قتل و ضرب و حبس مخالفین پرداختند. ازجمله 

بر از طرف خلفا لكه ننگى است  السالم(قتل ائمه اطهار)علیهم
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 :1387) محسنی، ، دامن تاریخ که هرگز زدوده نخواهد شد

107.) 

در شهرهاى مهم آن زمان همچون مكه، مدینه، کوفه، شام، 

ترین های مخوفى وجود داشته است، مخوفبصره و ... زندان

امیه را زندان حجاج بن یوسف ثقفى ذکر های دوران بنىزندان

 (.  227: 1378البالغه، ترجمه دشتی، نهج)اندنموده

هزار مرد و سى که در زندان او پنجاهحجاج مرد درحالی»

ها را در یک زندان هزار زن وجود داشت و حجاج همه آن

ها هیچ تفكیكى وجود نداشت و در این زندان «حبس کرده بود

زندانیان در زیر گرماى شدید هوا، تحت آزار و شكنجه قرار 

عباس که همان روش امویان را زندان در عصر بنی تند.گرفمى

ادامه داد؛ گر چه امویان با شعار دفاع از اسالم بر سر کار 

ها در این عصر به دلیل وسعت کشورهای آمدند تعداد زندان

ها بیشتر جنبه سیاسی داشت. اسالمی زیاد بود، گسترش زندان

و سران دیگر های عمومی خلیفه در این زمان عالوه بر زندان

ها های خصوصی بودند، این زندانکشورها دارای زندان

اختصاص به اقشار خاصی مثل بستگان نزدیک خلیفه داشت، 

های های تاریک و نمناك یا چاههای خصوصی که اتاقزندان

عمیق بود در آنجا زندانی با مار و سوسمار، سایر حشرات 

ساعت یا  موذی و حیوانات نگهداری کرده و در عرض چند

رفتند. در این زمان هر زندان برای خود چند روز از بین می

حال تفكیک زندانیان ازلحاظ نظام مخصوص داشت؛ درعین

شد. علت زندانی جنسیت مجرم و جرائم ارتكابی رعایت می

کردن افراد جنبه سیاسی داشت، نحوه رفتار با زندانیان به شكل 

ها ك در مورد آنهای اسفنااسفناکی بود، انواع شكنجه

های زندانیان از حدقه شد گاهی اوقات چشمکاربرده میبه

آوردند. عوامل آزادی اموری از قبیل شكستن در و بیرون می

دیوار زندان یا رهایی از طریق وساطت و شفاعت بود. )قند رو 

 (.88 :1386بیجار پس، 

توان دوران طالیى هاى نخست صدر اسالم را مىدهه

این دوران، حقوق زندانیان  یعنی کرامت انسانى نامیداحترام به 

به سیره پیامبر اکرم )ص( و حضرت على )ع(رعایت باتوجه

شده است. بر کسى پوشیده نیست که در زمان شهادت مى

حضرت على )ع( تنها یک زندانى وجود داشته است و آن، 

میالدی در مجمع  813در سال قاتل آن حضرت بوده است. 

ها به مسیحی در رم مقررات مربوط به اداره زندانروحانیون 

ها باید جنبه ندامتگاه تصویب رسید؛ و طرحی شد که زندان

داشته باشد و برای نیل به این هدف زندانیان را به سیستم 

انفرادی نگهداری شده و به آنان کاردستی آموخته شود، اجازه 

ها ندانخواندن کتب مذهبی را داشته باشند و روحانیون در ز

ها را به راه راست زندانبان را مالقات و با نصایح سودمند آن

هدایت کنند. در اجرای تصمیمات مذکور در همان سال اولین 

زندان به سیستم انفرادی در رم بنا گردید)قند رو بیجار پس، 

1386: 10.) 

 تاریخچه زندان در ایران -

ساوت و مجازات در ایران باستان بسیار شدید و توأم با ق

مانند اعدام،  یشقاوت بود حبس کردن نیز در کنار مجازات

شد؛ حبس جزء مجازات زنجیر کردن و تازیانه زدن اجرا می

اشخاص  سروصداییبرای از میان بردن ب اییلهنبود، بلكه وس

بلندمرتبه بود که وجودشان برای پادشاه و کشور خطر داشت. 

دماتی ممكن بود تا باستان در ایران توقیف مق یهادر دوره

» که نوعی « قلعه فراموشی»مدت غیر محدودی دوام پیدا کند. 

و صدای  سریبود مخصوص نابود کردن ب« قلعه باستیل

 (. 19 :1368)راوندی، ، مجرمان سیاسی بود

مجازات حبس در دوره قاجار بسیار دردناك بود، زندان 

دی است برای سلب آزا اییلهدر ایران مانند سایر کشورها وس

ولی ممكن است عواقب سختی هم داشته باشد.اگر زندانی 

نتواند هزینه زندگی خود را بدهد باید از گرسنگی بمیرد. در 

نقاطی که زندان وجود ندارد برای توقیف مجرمین معموالً از 

، به هر ساق پای محكوم دو قطعه کنندیکند و زنجیر استفاده م

و از سوی دیگر به قفل به زنجیر آهنی  سویکبزرگ چوب از 

در زمان پهلوی روش اداره بندند. یم کردندیمحكمی متصل م

و مخالف با شریعت  یرقانونیها و برخورد با زندانی غزندان

محبوس در زندان زیر کتک و  گناهیاسالم بود؛ گناهكار و ب
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های سیاسی طاغوت ، خصوصًا زندانگرفتندیشكنجه قرار م

رفتارهای ضد  ترینیانهوحش زمان محمدرضا شاه صحنه

های این زمان اموری از انسانی رژیم پهلوی بود، در زندان

های قبیل: بازداشت زاید بر مدت، زدن فحاشی و شكنجه

در کیفیت مالقات زندانیان با  یریگدیگر، جلوگیری یا سخت

کنندگان در ، دادن اطالعات غلط به مالقاتیشانهاخانواده

ثل تیرباران شدن زندانی، وجود خصوص وضعیت زندانی م

های طاغوت، بازجویی مكرر از جو خفقان و اختناق در زندان

ها، ممانعت از بازدید زندانیان و تفتیش وسایل شخصی آن

 .ها و زندانیاناز زندان المللیینب یهاسازمان

در زمان مشروطیت پادشاهان ایران مجرمین و مخالفین و 

ها را شكنجه ترینرحمانهیده و بدشمنان خویش را زندانی نمو

حتی خانواده زندانیان را در  داشتندیها روا مدر مورد آن

)قند رو بیجار پس،  دادند.یمعرض آزار و شكنجه قرار م

1386: 92.) 

 1332تا اوایل  آیدیآنچه از اسناد و مدارك به دست م

زندان مخصوص نسوان)زنان( در ایران وجود نداشته است. 

 خانهیکزندان نسوان عبارت بود از  1332سال  زیرا تا

در یكی از محالت شهر تهران که دارای حیاط بزرگ  یااجاره

 1332های متعددی بود، ولی در تاریخ فوق یعنی سال و اتاق

ها تصمیم گرفت که به علت گرانی اجاره منزل، اداره زندان

الفاصله زندانیان زن را به زندان قصر منتقل نماید. بنابراین ب

حیات دارالتأدیب که در گوشه شمال غربی زندان قصر وجود 

، داشت تخلیه شد و در اختیار زندان زنان قرار گرفت

 (.170 :1383به نقل گودرزی بروجردی، 1334طباطبایی ، )

بنابراین در مفهوم اساسی زندان مكان مدخلیتی ندارد؛ 

است  بلكه آنچه مهم است جلوگیری از تصرفات آزادانه فرد

در قدیم زندان بیشتر برای نگهداری موقت کسانی بود که در 

انتظار محاکمه و اجرای حكم اعدام و با انواع مجازات بدنی، 

باشد و  شدهیینها تعیا بدون آنكه مدتی برای دوران زندان آن

ها رها سرد و تاریک تا زمان مرگ زودرس آن یهادر دخمه

پرداخت جریمه زندانی شدند، گاهی اوقات هم به خاطر می

تا خویشان و دوستان  داشتندیها را نگه مقدر آنآن کردندیم

کرده موجبات آزادی زندانی را فراهم  یآورپول الزم را جمع

 (.132 : 1371)صانعی ،کردندیم

گذشته زندان بیشتر از جنبه بازداشتی برخوردار  یهاشكل

کاربرده بود و در جهت اجرای برخی اقدامات تنبیهی به

ها مكانی برای نگهداری امروزه بیشتر زندان کهیشد؛ درحالمی

اصالحی و تربیتی است در  یهامجرمین و به کار بردن برنامه

پس از پیروزی  .اندشدهیلها تبدعین محدود ساختن آن

به مسائل مربوط به زندانیان  1357انقالب اسالمی در سال 

انسانی و اسالمی و  به مسائلشد باتوجهتوجه زیادی می

اهداف مجازات قوانینی درباره نحوه رفتار با زندانی، روش 

ها، حمایت از زندگی در حین گذراندن محكومیت اداره زندان

اردیبهشت  17و بعدازآن و غیره وضع گردید. در تاریخ 

ها و امور زندان نامهیینها تحت عنوان آزندان نامهیینآ1361

اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در شورای عالی قضایی 

انقالب و به دستور امام  یریگتصویب گردید. با شكل

خمینی)ره( که فرمودند: زندان باید به دانشگاه تبدیل شود 

منظور نیل به این هدف زندان چهره تازگی به خود گرفت و به

ها و اقدامات انمقدس سازمانی تحت عنوان سازمان زند

به وجود آمد که  1364تأمینی و تربیتی در اواخر خرداد سال 

در جهت اجرای صحیح مجازات حبس یكی از ضروریات 

:  1386شد)قند رو بیجارش ، انقالب اسالمی محسوب می

97.) 

 زندانیان برحسب عناوین مختلف: يبندطبقه -3

ردن و ک یبند، صفیبند: به معنای ردهیبندتعریف طبقه

طبقه به معنی مرتب، صف، رده یک جنس از مردم و در اینجا 

زندانیان است بر اساس جرم،  یبندو رده یبندبه معنی طبقه

 جنس، شخصیت و سن .

 زندانیان در اسالم  يبندجایگاه بحث طبقه -

در علم اصول فقه آمده که آنچه مقدمه برای انجام کار 

 (.261 :1386)مظفر، ، ، حرام استشودیحرامی م
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زمینه ارتكاب گناه و جرم و  شودییعنی آنچه باعث م

مقدمه الحرام ان کانت »مفاسدی را ایجاد کند ممنوع است. 

سبباً له فهو حرام و معصیه کما ثبت فی االصول و إن کانت 

شرطاً و قصد من فعله التواصل الی المحرم فالظاهر کون هذا 

برای حرامی  اییلهوس)هر عملی که ، «الفعل معصیه و حراماً

قلمداد شود، اگر سببی برای انجام آن باشد حرام است و اگر 

شرطی برای انجام آن حرام باشد در صورتی حرام است که با 

 .انجام دادن آن رسیدن به عمل حرام موردنظر بوده است(

بندی درواقع نوعی اقدام توان گفت که طبقهبنابراین می

داخلی زندان یا پیشگیری از  جهت پیشگیری از وقوع جرائم

مفاسدی است که ممكن است به زندانیان سرایت نماید. 

بندی بر اساس اصل مسلم فقهی صورت ازجمله این نوع طبقه

که طوریبندی جنسیتی است؛ بهگیرد جداسازی و طبقهمی

زندانیان زن از مردان جدا و زندانیان نوجوان، جوان و 

شوند. همچنین زندانیان یسال به تفكیک نگهداری مبزرگ

به دلیل بدآموزی تجربی جرائم بازداشتی از زندانیان محكوم

بندی شخصیتی زندانیان شوند. طبقهو......جداگانه نگهداری می

به دلیل اصالح و تربیت علمی آنان امری ضروری است) 

 (.56-57 :1382شمس، 

 بندي در حقوق ایران:جایگاه بحث طبقه -

اصالحی و تربیتی بدون تفكیک و  هایاجرای روش 

نیست برحسب جنسیت)زن و  یرپذبندی زندانیان امكانطبقه

ساالن و پیران(، )اطفال، نوجوان، جوانان، بزرگمرد(، سن 

ازنظر وضعیت قضایی)تحت قرار یا متهم، محكوم(، وضع 

جسمی، روانی، معتادین(، نوع جرائم)سیاسی،  یمارانسالمتی)ب

)مجرمین اتفاقی و تصادفی، مجرمین غیر عادی(، ویژگی جرم

اتفاقی(، برحسب سابقه )مجرمین به عادت و شرور و 

خطر(، مدت یا کم خطریدار، مجرمین بسابقه

( و برحسب المدتیلو طو مدتیانمدت، ممحكومیت)کوتاه

ملیت)ایرانی، افغانی و پاکستانی(. وجه مشترك کلیه زندانیان 

ست از تفكیک میان زن و مرد ایران در این زمینه عبارت ا

زندانی، شاخص عمومی دیگر مربوط به تفكیک میان نوع 

 (. 79 -80 :1377جرائم )عادی، سیاسی(است)عبدی، 

 بندي در حقوق ایران:انواع طبقه -1

بندی که به ذهن اولین نوع طبقه بندي جنسی:الف(طبقه

ی بندگیرد طبقهآید و موردتوجه مسئولین زندان قرار میمی

جنسی و جدا کردن محل نگهداری زنان از مردان است. 

 شوند :زندانیان در این بخش به دو شكل نگهداری می

بندی زنان و : در این نوع طبقهبندي جنسی مشترکطبقه -

صورت مشترك و باهم در یک محل نگهداری مردان به

مقاربتی  هاییماریشوند؛ مشكالت بهداشتی، اخالقی و بمی

 بندی زیاد است.ع طبقهدر این نو

بندی : در این نوع طبقهیرمشترکبندي جنسی غطبقه -

زندانی مرد از زندانی زن جداست. در این نوع بهداشت روانی 

و سایر معضالت ناشی از نگهداری مشترك جنسی بیشتر 

واسطه بندی امنیت زندانیان بهخواهد بود. هدف در این طبقه

خواهد بود. زندانیان زن در  باشندیشرایط خاصی که دارا م

تر خواهند بود جنسان خود آزادتر، راحتزنان و همجمع

 گونهینضمن اینكه در اکثر مذاهب الهی تأکید بر ا

برای زنان و دختران قائل هستند و  هایییمو حر شدهیبندطبقه

کرده  یدونبایدهادر جامعه آزاد نیز آنان را مقید به بعضی با

 (.61 :1382است)شمس، 

در علم اصول فقه به استناد به باب مقدمه واجب و حرام  

اعمال کرد و نیز برای  توانیتفكیک جنسی و سنی را م

ها را از مردان جدا ساخت) زن توانیجلوگیری از مفسده م

 (.  261 :1386مظفر، 

( به نقل از کتاب احكام 289دکتر عطیه مصطفی)بی تا ،  

ن پیامبر اکرم )ص(  زنان در السجون آورده است: که در زما

 شدند.محوطه محصور مسجد حبس می

شده به اینكه در خصوص تفكیک جنسیت زندانیان تصریح

گونه که افراد ها از زندان مردها جدا باشد. همانباید زندان زن

سال در یكجا زندانی کم سن و سال نباید با اشخاص بزرگ

د. و احیاناً از تعبیر ای به وجود نیایشوند تا از این راه فتنه
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شود که جایی که اطفال در آنجا زندانی بعضی فقها معلوم می

شوند نباید زندان نامیده شود، بلكه باید به نامی که مشعر بر می

 (.347 : 1410اصالح باشد معروف گردد) ابن عابدین ، 

بندی مجرمین در این نوع از طبقهبندي سنی:  ب( طبقه

سال، نوجوانان  18صورت اطفال زیر بر اساس میزان سن به

سال به  25ساالن از سال، و بزرگ 25سال، جوانان تا  22تا18

به وضعیت جسمانی و روانی شوند که باتوجهباال تقسیم می

سال به باال نیز به تفكیک  55باید افراد دارای پیران، می

 (.  93 :1375بندی شوند)شمس، نگهداری و طبقه

شود چراکه هنوز مكلف ب زندانی نمیطفل جز برای تأدی

شده است که اطفال کمتر از ها مشخصدر بعضی زندان .نیست

سال وارد زندان  80ده سال تا پیرمردان و پیرزنان باالی 

اند. طبیعی است که نگهداری این طیف اشخاص با شده

همدیگر مناسب نیست. عالوه بر مشكالت بهداشتی، 

وجوانان و جوانان، انتقال الگوپذیری، بحران هویت در ن

تجارب، معموالً نیازهای هرکدام از سنین فوق اقتضای شرایط 

توان نگهداری خاص متناسب با شرایط سنی دارد. چگونه می

کند، شیطنت و نوجوانی که اقتضای سنی وی ایجاب می

ازحد داشته باشد در کنار پیرمرد یا تحرك و سروصدای بیش

 (. 63 :1382، پیرزنی نگهداری شوند) شمس

: اگرچه بعضاً اطفال شامل کسانی بندي سنی اطفالطبقه -

شوند، اما دانند که در کانون اصالح و تربیت نگهداری میمی

اطفال در این بخش دارای تقسیمات گوناگونی است که 

، اطفال 12تا   10سال، اطفال   10تا  8عبارت است از: اطفال 

سال. هرکدام از  18تا  16طفال و ا 16تا   14، اطفال 14تا   12

باشند که سنین فوق دارای شرایط ویژه جسمی و روانی می

صورت علمی بر اساس اصول ارکان نهاد اصالح و باید بهمی

هر کودکی که از او سلب .تربیت جداگانه نگهداری شوند

ساالن جدا شوند، مگر آنكه آزادی شده باشد باید از بزرگ

ای دك تشخیص داده شود. نمونهعدم جداسازی به نفع کو

رسد، بازداشت قبول به نظر میوضوح قابلدست که بهازاین

اطفال همراه والدین خود در شرایطی است که هر دو به دلیل 

، برندتخلفاتی چون مهاجرت غیرقانونی در زندان به سر می

 ( .153 :1380)عباچی، 

 18ن سنین  در این بخش بیبندي سنی نوجوانان: طبقه -

سال است. گاهی اوقات و شكل و شمایل یک فرد  25تا 

شود، ساله داده می 17سال همانند یک طفل  20تا  18نوجوان 

که در این صورت برای اینكه مورد سوءاستفاده قرار نگیرد در 

شوند. زندانیان اصالح و تربیت نگهداری می یهاکانون

نگهداری نوجوان در زندان و در اندرزگاه خاص نوجوانان 

شوند. این نوع زندانیان نیز دارای نیازهای خاص و شرایط می

تناسب شرایط سنی و به توانندیکه مسئولین م باشندیم اییژهو

 یزیرشرایط خاص نگهداری و اصالح و تربیت آنان برنامه

 کنند.

: سنین موردنظر در خصوص بندي سنی جوانانطبقه -

سال است. نیازهای واقعی  35تا 25این زندانیان دارای سنین 

صورت جداگانه در اندرزگاه این بخش از زندانیان که به

اشتغال است و در کنار آن  شوند،خاصی نگهداری می

سوادآموزی. بیشترین آمار زندانیان در ایران شامل این سنین 

است و بیشترین برنامه نیز باید در خصوص این افراد تهیه 

 شود.

در بین  :سالییانجوانی و مبندي سنی بین طبقه -

ساله شرایط خاصی دارند. اینان  40تا  35زندانیان سنین بین 

تمایل به جوانی دارند و از طرف  طرفیککسانی هستند که از

 هستند. سالییاندیگر در شرف انتقال به م

 60تا  40: زندانیان دارای ساالنیانبندي سنی مطبقه -

 بندی سنی هستند. ساله مشمول این نوع طبقه

: زندانیان دارای سنین باالی بندي سنی بزگساالنطبقه -

. الزم است که باشندیبندی سنی مسال مشمول این طبقه 60

یادآور شویم طبق قانون، نگهداری این نوع افراد ممنوع است. 

شده است، ص این اجازه دادهفقط در شرایط بسیار نادر و خا

و رفتار  طلبدینگهداری این سنین شرایط ویژه و خاص را  م

 (.66 :1382) شمس، ، با این افراد باید همانند اطفال باشد
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بندی در این طبقهبندي بر اساس نوع جرم: طبقه ج(

. از محاسن کنندیبندی ممجرمین بر اساس جرم ارتكابی طبقه

زندانیان  هاییصونیت زندانیان از بدآموزبندی ماین نوع طبقه

دارای جرائم متفاوت است، برای مثال در صورت عدم رعایت 

بندی ممكن است مجرمین سارق در بین زندانیان مواد طبقه

مخدر و معتاد به اعتیاد نیز گرایش پیدا نمایند و پس از آزادی 

اس بندی بر اسشده باشند. از معایب طبقهبه مواد مخدر آلوده

با  کهیطورجرم، تخصصی شدن مجرمین در آن جرم  است به

تجمع زندانیان دارای یک جرم در یک محل شگردهای 

مختلف آن نوع جرم از راه تجربه به سایر مجرمین منتقل 

خواهد  تریشود، لذا مجرم در جرم ارتكابی خود تخصصمی

بندی باهدف عدم انتقال تجارب زندانیان شد.  این نوع طبقه

 .با سایر زندانیان است یاحرفه

بندی بر این نوع طبقهبندي بر اساس شخصیت: طبقه د(

 گیرد،یاساس نوع و تیپ شخصیت روانی زندانیان صورت م

مختلف شخصیتی و  هاییپت یلهوسبندی، بهدر این نوع طبقه

صورت شخصیتی را جدا ساخته و به هاییپمصاحبه، انواع ت

به نوع و متخصصین و مراقبین باتوجه کنندیمجزا نگهداری م

ارتباط  کنندیشخصیت زندانی، وی را در محل نگهداری م

 .خاصی با وی خواهند داشت

در این نوع بندي بر اساس نوع قرار یا حکم: ( طبقهه

بندی زندانیان بازداشتی و متهمین در بازداشتگاه و طبقه

ی تأکید بند، در این نوع طبقهباشندیمحكومین در زندان م

شود حتماً زندانی که حكم او صادر نشده است تا صدور می

 .حكم قطعی باید در بازداشتگاه نگهداری شود

بندی در این نو ع طبقهبر اساس نوع زندان:  يبندز( طبقه

بندی خواهد ، بسته( طبقهبازیمههای)باز، نزندانیان در زندان

 کنندیم شد. در این بخش از زندان مسئولین قضایی تالش

های باز و بیشترین آمار زندانیان موجود خود را در زندان

نگهدارند و در زندان بسته  بازیمهبخش دیگر را در زندان ن

تعداد اندکی از زندانیان نگهداری شود. معموالً در کشور ما و 

در بعضی کشورهای دیگر با ترتیب ابتدا زندانی را در زندان 

؛ و دهندیبعد در زندان باز قرار مو  بازیمهبسته و سپس به ن

مرور با جامعه که زندانیان به کنندیبرای این اقدام توجیه م

ارتباط خواهند داشت و پس از قطع کامل ارتباط وی با جامعه 

، کندیبعد از گذراندن شرایطی که زندان برای آنان تعیین م

 صورت تدریجی به جامعه متصل خواهند شد. و به یآرامبه

در زندان  هایبندی نوع زندان ابتدا ورودباید در طبقه لذا

و بعد در زندان بسته نگهداری   بازیمهباز و سپس در زندان ن

زندانیان که معموالً افراد دارای جرائم  % 80شوند. حدود 

زندانیان که دارای  %10های باز،باشند در زندانسبک می

مابقی  %10باز و یمهشرایط میان باز و بسته هستند، در زندان ن

های بسته با شرایط خاص این نوع زندانیان محكوم در زندان

 .ها نگهداری شوندزندان

این نوع بندي بر اساس میزان محکومیت: ر( طبقه

بندی بر اساس میزان محكومیت زندانی صورت خواهد طبقه

های سنگین از محكومین گرفت و محكومین دارای محكومیت

بندی در شوند. این نوع طبقهمی سبک جدا نگهداری

بندی بر اساس جرائم کشورهای مختلف تحت عنوان طبقه

 .امنیتی و غیرامنیتی نیز مطرح است

در این نوع بندي بر اساس تعداد سابقه: و( طبقه

بندی زندانیان بر اساس تعداد سابقه نگهداری خواهند شد طبقه

سابقه ه و یا کمدار از زندانیان بدون سابقو زندانیان سابقه

دار به به اینكه زندانیان سابقهکنند. باتوجهجداگانه نگهداری می

ارتكاب جرم عادت دارند، اصالح و تربیت آنان با مشكالت 

شود. لذا ضروری است که زندانیان ای مواجه میعدیده

 .دار از سایر زندانیان جدا شوندسابقه

بندی طبقه در این نوع صورت ترکیبی:بندي بهي( طبقه

توان همه موارد فوق را مدنظر قرارداد یعنی عالوه بر می

تفكیک جنس و سن که الزامی خواهد بود؛ پس از شناسایی 

توان اعمال کرد. این نوع شخصیت تفكیک جرم را نیز می

بندی بسیار ایده آل است و در صورت داشتن امكانات طبقه

) .اهد بودبندی مجرمین خوبهترین روش نگهداری و طبقه

 (.95 :1375شمس، 
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 بندي زندانیان مصوب سازمان ملل در مورد طبقه -2

باید در  هایطبقات یا انواع متفاوت زندان -.م.س.م 8ماده 

به باتوجه نهادیکمجزایی از  یهانهادهای مجزا یا قسمت

جنسیت، سن، سوابق مجرمانه، علت قانونی بازداشت و 

شوند که به ها نگهداری میالزامات مربوط به رفتار با آن

 ترتیب زیر است : 

های مجزا الف( مردان و زنان تا سرحد امكان در زندان

نگهداری خواهند شد. در زندان یا نهادی که مردان و زنان 

ه مربوط به زندان باید کامالً مجزا شوند، کل محوطپذیرفته می

 باشد.

ب( زندانیان محاکمه نشده باید جدا از زندانیان محكوم  

 اندشدهینگهداری شوند. ت( افرادی که به خاطر بدهی زندان

و سایر زندانیان امور مدنی بایستی از افرادی که به علت جرائم 

 اند مجزا نگهداری شوند.شدهجنایی زندانی

ان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری د( زندانی 

 (.66 :1382) شمس، ،شوند

کم بر مبنای زندانیان باید از یكدیگر جدا باشند یا دست»

ویژه بر مبنای سن و سنگینی کیفری جرمشان و نیز به

های اصالحی که قرار است در استعدادهای آنان و تفكیک

شان ییر و دگرگونیها به کار بسته شود و مرحله تغمورد آن

 (. 336 :1378فوکو،  « ) تقسیم شوند.

بندی زندانیان جلوگیری و در اصل هدف از طبقه

احتمالی است که ممكن است به  هاییبپیشگیری از آس

تر شدن نگهداری زندانیان، زندانی وارد شود و نیز سهل

کمترین مشكل را برای خودشان و مسئولین زندان  کهیطوربه

بندی اصالح و تربیت و طبقه تریند و از اهداف عالایجاد کن

 (. 62 :1382) شمس، ، زندانی است یبخشبازپروری و توان

های مخصوص ازنظر نگهداری محكومین عادی در زندان

 ها حائز اهمیت زیاد است.حفظ نظم و آرامش در زندان

 

نظر فقها و دانشمندان اسالمی در خصوص بحث  -4

 بندي: طبقه

زنان در جهت رفع فتنه زندانی جداگانه قرارداده برای 

گونه که بر ضرورت جدا کردن خردساالن از شود .همانمی

: ق1410)ابن عابدینی، ، شده استساالن نیز تصریحبزرگ

347.) 

محل حبس زنان از مردان جدا باشد تا کار به فتنه نكشد. 

ز منظور دفع فساد و امقتضای شریعت اسالم این است که به

بین بردن زمینه حرام، باید زندان مرد از زن، و بچه از 

 سال جدا باشد.بزرگ

در این زمینه در زندان:  بنديیمنظرات در تقس يبندجمع

راستای یكی از اصول فقهی اسالم  مطالبی گفته شد که عنوان 

باشد، حرام  هر عملی که مقدمه بر انجام فعل حرامی»آن 

ابطه نامشروع و زنا حرام است، مثالً در اسالم در ر« است

 یرپذطبیعی است که وقوع چنین حرامی بدون مقدمه امكان

، بلكه قبل از هر چیز مقدمه و شرایط محیط جرم یستن

فراهم شود. لذا اسالم قبل از هر چیز تالش دارد  بایستیم

مبارزه با معلول که جرم است به علت مبارزه و درواقع  یجابه

ری کند. در اصل بهداشت قبل از درمان از وقوع جرم پیشگی

که یقیناً هم ازنظر مادی و هم ازنظر معنوی با هزینه کمتری 

ها اعم از صورت خواهد گرفت، در خصوص نوع ارتباط

ارتباط مردان با یكدیگر، زنان با یكدیگر، مرد و زن، محیطی 

، نوع صحبت کردن و گفتار طرفین، گیرندیکه در آن قرار م

دستورات خاص دارد تا از  لباس، نوع مراسم و نوع پوشش و

ذات  هرگونه خالف و جرمی و هر نوع عملی که برخالف

بنابراین رعایت این اصل  پاك بشری است جلوگیری شود.

تنها در جامعه منشأ خیر و برکات زیادی تواند نهمهم فقهی می

کوچک  یاها نیز که جامعهبرای بشریت باشد، بلكه در زندان

به  هایبندبیرونی است، قطعاً در رعایت طبقه یاجامعه در دل

این امر مهم که نشأت گرفته از فقه ناب اسالم است توجه 

تواند موجب پیشگیری از وقوع مجدد جرم و شده و می
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تأمین سالمت روانی زندانیان و سالمت محیط جامعه  ینچنهم

 .زندان شود

 و مدت حبس  انواع -5

 حکومت امام علی )ع(:انواع حبس در  -

: ازنظر مدت حبس که چند روز و یا چند ماه جزایی( 1

طور موقت یا ابدی است، و جزایی ازلحاظ طبیعت زندان که به

زندان مجرد است بدون اشتغال به کار و تحمل ضرب و کتک 

 و یا زندان توأم با اعمال شاقه و ضرب و زدن است. 

را ادله اولیه برای : عبارت است از اینكه کسی تمهیدي( 2

مجرد بودن او به دست بیاید، تدبیر توقیف و بازداشت در 

 شود.مورد او عملی می

: و این نوع زندان برای کسی است که مالی را تهدیدي( 3

 گردد.غصب کرده است که تا برگشت دادن آن مال، زندانی می

: مانند اینكه کسی چیزی را فروخته زندان براي اشیاء( 4

و یا اجیر کسی شده است و از  ،ورزدیز تسلیم ماست و ا

گونه اشخاص به زند که اینانجام دادن تعهد خود سرباز می

جای اند بهروند تا آنچه را که متعهد شدهزندان می

 (. 278-279 :1362بیاورند)وائلی، 

 انواع حبس ازنظر فقهاي اسالم:  -

 ( زندان ویژه جهت کسانی که به علت عدم پرداخت1

( 3( زندان مخصوص برای دزدها  2اند بدهی به زندان افتاده

 .زندان برای سایر خطاکاران

بعضی از فقهای اسالم به پیروی از ادله زندان را به سه 

 اند:نوع تقسیم کرده

: زندانی است که در آنجا به اصالح اول( زندان اصالحی 

عذاب شود بدون اینكه زدن و زندانیان توجه و بذل عنایت می

دادن و به زنجیر کشیدن در کار باشد. این زندان برای کسانی 

های سبكی مرتكب شده و اصالح آن بدون است که جرم

 یرپذزدن با اعمال شاقه وادار کردن امكان یدوبندتوجه به ق

 گویندینیست طبعاً مدت این زندان که به آن دارالتأدیب م

 کوتاه خواهد بود.

ندانی است که امروز به آن زندان ز دوم( زندان آزمایشی: 

شود بسیاری از فقها احتیاطی و یا زندان برای تحقیق گفته می

است  شدهیاند که محبوسی که برای تحقیق زندانتجویز کرده

، گیردیخیلی مختصر از راه زدن و مانند آن مورد عذاب قرار م

ابراز کند و به آنچه  ورزدیتا حقی که از گفتن آن امتناع م

 جای آورده است اعتراف کند.هب

: زندانی است که در آنجا  سوم( زندان عذاب و شکنجه 

کنند)وائلی، و به اعمال شاقه وادار می زنندیزندانی را کتک م

1362 :122- 121.) 

 :انواع حبس ازلحاظ مدت آن -

منظور حبسی که مدت آن معین است  معین: يهاحبس (1

جرم ارتكابی زندانی تعیین و در متون فقهی متناسب با نوع 

و  ، حبس ابدسالهیکماهه، شش یهاگردیده است نظیر حبس

 غیره. 

که مدت آن تعیین  ییهانامعین: حبس یهاحبس (2

نگردیده و این امر با صالحدید حاکم و قاضی شرع 

است)حبس تعزیری(. این حبس مورد تأیید و راهنمایی 

پیشوایان دینی بوده و در متون فقهی و قوانین دینی بسیار 

 (.134-135: 1386) قند رو بیجار پس، ، است

 مدت حبس ازنظر مذاهب چهارگانه: -

: حبس در شریعت بر دو گویدیم استاد عبدالقادر عوده

نوع است حبسی که مدتش معین است و حبسی که مدتش 

نامعین است. حبسی که مدتش معین است شریعت آن حبس 

قرارداده است و با  یتاهمهای تعزیری ساده و کمرا کیفر جرم

های کند. کمترین مدت حبسآن مجرمان عادی را مجازات می

آن در میان فقها مورد اتفاق محدود یک روز است و حداکثر 

گویند نباید از شش ماه تجاوز کند و ها مینیست. بعضی

اند الزم است حداکثر آن به یک سال نرسد، و بعضی گفته

ها اند. شافعیگروه دیگر حداکثر را به ولی امر واگذار کرده

اند که باید به یک سال اند و گفتهمدت حبس را محدود کرده

کنند و مذاهب دیگر حبس را تبعید قیاس نمی نرسد اما ظاهراً

 کنند که به همراه حبس زدن هم باشد، البتهحتی تجویز می
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ها در بازداشتن که معلوم شود که یكی از عقوبتدرصورتی

 (. 313 :1405،  عوده)، مجرم از گناه کافی نیست

اما مذهب امامیه و سایر مذاهب )غیر از مذاهب چهارگانه 

ورد مدت زندان قائل به نامحدود بودن اهل سنت( در م

نیستند؛ زیرا زندان در نزد آنان جزء تعزیرات است و تعیین 

تعزیرات به حاکم واگذارشده است و زندان در نظر آنان یا ابد 

است یا موقت. و زندان در نظر امامیه و اسماعیلیه و زیدیه که 

ک ها یكی است حداقل زندان در نظر آنان یمصادر احكام آن

 .روز است

انواع حبس ازلحاظ کیفیت محافظت و مراقبت از  -

 محبوسین:

با محافظت کامل عبارت است از زندانی که  زندان بسته:

بانی است و این نوع های دیدهکامالً محصور بوده و دارای برج

زندان برای نگهداری آن دسته از محكومینی است که به 

ها دی نگهداری آنبنتشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه

 ها و مؤسسات وابسته به مصلحت نباشد.در سایر زندان

: در حد متوسط حفاظت زندانی است که باززندان نیمه

طور گروهی با تعداد کافی مأمور محصور بوده و زندانیان به

کردند و پس از خاتمه کار مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می

 گردند.یهای خود برممجدداً به آسایشگاه

زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب،  زندان باز :

که زندانی مدت محكومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا 

گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و به خدمت می

هایی که به همین منظور ترین آسایشگاهها در نزدیکشب

جار پس ) قند رو بی نماید،یشده است استراحت متعیین

،1386: 39-38.) 

 انواع حبس ازنظر اهداف آن: -5

ها را به زندان بندییممكارم شیرازی دریک تقس اهللیتآ

دوازده نوع تقسیم کرده که هفت نوع آن تحت عنوان 

های نامعقول های معقول و پنج نوع دیگر آن زندانزندان

 باشند. می

 

 هاي معقولزندان -الف

: این نوع زندان معموالً برای مجازاتیزندان ایذایی و ( 1

ها را سلب اند، آزادی آنکسانی است که مرتكب خالفی شده

کنند تا متوجه زشتی اعمال خود بشوند و در آینده از تكرار می

چنان اعمالی خودداری کنند، و دیگران نیز عبرت بگیرند. این 

ترین نوع زندان از قدیم تاکنون بوده است و هر معمول

 متی برای خود چنین زندانی داشته است .حكو

: این نوع زندان در مورد کسانی است زندان اصالحی( 2

، اند و یا اینكه به عادت بدی گرفتارندکه مرتكب خالفی شده

ها ها در آن)مانند معتادان به مواد مخدر( که اندرز و آموزش

پیكر ها را از ای جزء این نیست که آنگذارد، چارهتأثیر نمی

جامعه جدا کنند، و مدتی کوتاه یا طوالنی در زندان بمانند و 

 اصالح شوند و اعتیاد خود را ترك گویند.

: گاهی حادثه مهمی مثل قتل نفس زندان احتیاطی( 3

نشده، ولی فرد درستی شناختهدهد که قاتل بهدرجایی رخ می

یا افرادی متهم به قتل هستند بدون شک باید درباره قاتل 

قیق شود، ولی ممكن است متهم فرار کند و بعد از به دست تح

آمدن مدارك کافی برای ارتكاب جرم دسترسی به او ممكن 

کنند، پس نباشد در اینجا متهم یا متهمین را موقتاً بازداشت می

شوند و اگر گناه باشند با عذرخواهی آزاد میاز تحقیق اگر بی

سند. این نوع زندان رگناهكار باشند به سزای اعمال خود می

جا معمول است. حبس ها در همهمانند انواع دیگر زندان

احتیاطی نوعی اقدام حفاظتی است که در مورد متهمی که 

هنوز درباره او تصمیم نهایی و قطعی اتخاذ نشده است این 

قصد کیفر دادن نسبت به یک اقدام احتیاطی است نوع حبس به

 د.که فرد نتواند احیاناً فرار کن

: این زندان بیشتر برای کودکان است که ( زندان تأدیبی4

ها داده شود مشمول قوانین نیستند، ولی اگر آزادی مطلق به آن

گیرند، لذا در مقابل سوءاستفاده کرده راه انحراف را پیش می

افكنند تا تأدیب و تربیت ها را به زندان میای از گناهان آنپاره

شوند ان در آنجا نگهداری میشوند. مرکزی که این کودک



 

 
 

187 

 

1400 پاییز ، 3شماره  ، 1دوره  نشریه حقوق و مطالعات سیاسی  

تحت عنوان کانون اصالح و تربیت است اطفال و جوان کمتر 

 شوند .از هیجده سال در آنجا نگهداری می

: معموالً زندانی سیاسی به کسانی ( زندان سیاسی5

ها مخالف مصالح جامعه و سیاسی آن هاییتکه فعال گویندیم

جامعه نیست نظام موجود است، گاهی نیز مخالف مصالح 

بلكه موافق آن است ولی با مصالح یا مطامع رژیم حاکم تضاد 

دارد)مانند زندانیان سیاسی در زمان طاغوت و زندانیان بسیاری 

 از کشورهای دنیای امروزی(

منظور استیفای : این نوع حبس به( زندان استحقاقی6

خواه حقوق فردی باشد یا  گیردیانجام م شدهیعحقوق ضا

منظور از استحقاق در اینجا گرفتن حق است مثالً  اجتماعی.

گاه کسی طلبی از دیگری دارد که در عین توانایی بر پرداخت 

کند، در اینجا گاهی بدهكار را به از ادای دین خودداری می

فشار قرار بگیرد و حاضر به ادای حق افكنند تا تحتزندان می

ی ادای دین محض اینكه اعالم آمادگی براطلبكار بشود و به

چون هدف و فلسفه زندانی شدن او  شودیکرد از زندان آزاد م

 است . یافتهیانپا

: گاهی اوقات مردم تحت تأثیر ( زندان حفاظتی7

نظیر انقالب و اتفاقاتی که  گیرندیرویدادهای مختلف قرار م

شود. موجب برانگیخته شدن هیجانات و احساسات مردم می

ت ممكن صورت پیدا کند در مورد ندراین نوع زندان که به

ها عصبانی هستند کسانی است که مردم سخت از آن

 کهیدرحال افتدیکه اگر آزاد بمانند جانشان به خطر مطوریبه

مستحق اعدام نیستند،  در اینجا حكومت که حافظ منافع مردم 

افراد  گونهیناست تا زمان فرونشستن آتش خشم مردم مدتی ا

کند تا به عادی شدن شرایط زندان منتقل می ییواررا به چهارد

 ها را آزاد سازند.و رفع خطر آن

 هاي نامعقولزندان -ب

زندانی است که هیچ هدف معقولی ( زندان انتقامی: 1

ندارد، و فقط جباران یا اربابان برای انتقام گرفتن از مردم آزاده 

ها به دل دارند ناحق از آنیا رعایایی که کینه و عداوتی به

و از  پوسندیکه در آنجا م شدهیدهبسا دکنند. و چهاعمال می

 . روندیبین م

جباران برای : ها( زندان براي در هم شکستن مقاومت2

روحی یا جسمی مبارزان راه حق را در هم  یهااینكه مقاومت

ها را با انواع افكنند و گاه آنها را به زندان میبشكنند آن

. سازندیروحی و جسمی توأم م یهاتحقیرها و شكنجه

ها برای افراد ضعیف و متوسط مؤثر است و زندان گونهینا

و  دهندیها پس از آزادی مسیر خود را تغییر مبسیاری از آن

 .آیندیصورت آلتی در دست جباران درمحتی گاهی به

این زندان منظور از بین بردن رابطه رهبري: ( زندان به3

مخصوص رهبران سیاسی و مذهبی است که وقتی جباران از 

برای گسستن رابطه پیروان با  آیندیها به ستوه مت آنمبارزا

افكنند. نكته جالب این ها را به زندان میاین رهبران بزرگ آن

ها در اکثر موارد نتیجه معكوس زندان گونهیناست که ا

تر و تر و رهبران عزیزتر، بزرگدهد، یعنی پیروان منسجممی

 شوند .تر میمعروف

وجود یک مرد  شودیگاه ماحمت: ( زندان براي رفع مز4

عالم، مخترع، فرمانده و خالصه یک مرد الیق، مزاحم 

افراد را به زندان  گونهینخودکامگی ارباب زورگو است و ا

خاطر و بدون وجود مزاحم به افكنند تا آسودهمی

خود ادامه دهند. حتی گاهی جباران پلید و  هاییخودکامگ

که شوهران زنان زیبا را به زندان اند کثیفی در طول تاریخ بوده

 اند تا همسران آنان را تصاحب کنند.افكنده

نوع زندان در طول  ترینیبعج( زندان به خاطر پاکی: 5

گناهی گرفتار آن هستند که افراد به خاطر بی ییهاتاریخ زندان

شوند؛ و باید قبول کرد که در یک محیط ننگین و آلوده می

دامن بودن البته عیب نیست و پاك گناه بودن کم گناهیبی

 یهاها و طرح، زیرا که نقشهشودیبزرگی محسوب م

و در طول تاریخ یوسف و  ریزدیگناهكاران را بیرون م

پاك   اندخواستهیاند، چراکه مبه زندان جباران رفته هایوسف

گناهی کم گناهی نیست در دیوار عشق، یوسف از باشند. بی

ندان رفته است کامالً روشن است که دامان پاك خود به ز
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فلسفه عقلی و شرعی ندارد)  گونهیچها هزندان گونهینا

 (. 28 -32 :1375شمس، 

 گیريیجهنت

استقرار نظم و امنیت و اصالح وضع نابسامان جامعه و  

که نیكوکاران به  نمایدیبرقراری عدالت اجتماعی ایجاب م

کردار نیک خویش، تشویق شوند و متخلفین از قانون تنبیه و 

عنوان یكی از طرق به جزای اعمال خود برسند. زندان به

شوند از که مرتكب بزه و اعمال مضر می ییهاعقوبت انسان

تدریج اثر نفوذ در دنیای معمولی بوده است و به االیامیمقد

تعلیمات پیامبران الهی توجه به  افكار افراد مصلح، خصوصاً

تربیت و بازپروری محكومین  یجهکرامت ذاتی انسان و درنت

مورد اهمیت قرار گرفت، و در شریعت مقدس اسالم برای 

جلوگیری از وقوع تكرار جرم یا جرائم و مهار کردن مجرمین 

و مقررشده به همین  بینییشو افراد خطرناك کیفر زندان پ

زندانیان موردتوجه فقهای دین علت موضوع و حقوق 

اند که متهمان یا قرارگرفته است. هرچند زندان را محلی دانسته

 داریتمحكومان کیفری با قرار و حكم کتبی مقامات صالح

طور دائم در آنجا قانونی موقتاً یا برای مدت معین یا به

که  آیدیشوند، از بررسی متون اسالمی به دست منگهداری می

شریعت اسالم عبارت است از تعویق شخصی یا زندان در 

از هرگونه  بایستیجلوگیری از تصرفات آزادانه وی که م

 شكنجه و آزار به دور باشد خواه در خانه باشد یا در مسجد.

پژوهش مذکور چنین به دست  ینهگرفته درزماز مطالعات انجام

ن ها با انساها و مكان؛ که جرم همیشه و در تمام زمانآیدیم

به نام جرم در این اجتماعات  اییدههمراه بوده هر زمان پد

برای رویارویی با آن  اییوهها به ششد انسانشناخته می

اند این زدهاند و به نشانه واکنش به مقابل آن دستبرخاسته

در تحول تاریخی خود از عوامل گوناگون فرهنگی و  هایوهش

ند. هدف از انواع اشدهاجتماعی تأثیر پذیرفته و دگرگون

مختلف قوانین کیفری اصالح فرد گناهكار، حفظ شرافت در 

جوامع بشری، تأمین صالح همگان و از بین بردن کلیه مفاسد 

زندان و زندانی در اسالم و حقوق ایران  یگاهاست. توجه به جا

؛ که دیگر زندان آن مكان سرد و تاریک گذشته دهدینشان م

ها انداخته و فقط جهت تنبیه و الچکه زندانیان را در سیاه

شد نیست، بلكه مكان و ساختمان کاربرده میارعاب زندانی به

زندان بر طبق دیدگاه اسالم و توجه به شخصیت زندانی و 

شده است و زندانی هم در برآورده شدن نیازهای آن ساخته

شده است که بر طبق این مكان فردی الیق و محترم شناخته

اسالم چنین انسانی حق حیات داشته و باید  موازین شرعی و

برای بازگشت مجدد وی به جامعه تالش کرد. عالوه بر اینكه 

های اصالحی و تربتی مجرمان زندان در زندان تأکید بر روش

های مجازات حبس و تقلیل مجازات به است؛ جایگزین

های مختلف هم برای بعضی از افراد واجد شرایط زندان شیوه

 شده است. رفتهدر نظر گ
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