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که به دلیل اخال در روند دادگاه، به مدت  افرادی 
بوده،  روانی  وضعیت  دارای  که  افرادی  یا  روز  پنج 
بالقوه می توانند مرتکب رفتار ضد هنجار شوند، در 

زندان نگهداری می شوند.
که همه زندانیان  در این سطور مشخص شد 
برچسب  آنــان،  بر  درحالی که  نیستند؛  قشر  یک  از 
بر  »زندانی« الصاق زده می شود و انگ آن همواره 
باعث  امر  این  زندان خواهد ماند.  کن  پیشانی سا
کــه بــرای  ــده ای شــده  پــدیــد آمـــدن مشکات عــدی
و  متحد  ملل  سازمان  آن،  سوء  تأثیرات  با  مقابله 
استانداردهای  و  قواعد  منطقه ای،  سازمان های 
کــارکــرد  و  اداره  قــلــمــرو،  جــایــگــاه،  در  را  حــداقــلــی 
کرده اند تا از طریق  گرفته و تاش  زندان ها در نظر 
کشورها را  تصویب آن در قالب معاهده بین المللی، 

کنند. ملزم به تبعیت از آن 

سیر تکاملی زندان
آن،  متعاقب  مــجــازات هــای  و  جــرائــم  قدمت 
اما  بازمی گردد؛  انسانی  اجتماعات  شکل گیری  به 
مذهبی  کم،  حا سیاسی  نظام  نــوع  که  جایی  در 
جرائم  ایــن  ماهیت  اوتــوریــتــه،  یا  توتالیتر  یا  باشد 
در  مسلمًا  بــود.  خواهد  متفاوت  نیز  مجازات ها  و 
که احکام مذهبی در آن جریان دارد،  نظام سیاسی 
جرائم و مجازات ها شکل خاصی به خود خواهند 
»حکمرانی«  ماهیت  با  سیاسی  نظام  در  و  گرفت 
مــتــفــاوت، جــرائــم و مــجــازات هــا شکل دیــگــری به 
این تحوالت  اثر  نیز در  زندان  نهاد  خود می گیرند. 
قابل  مطالعه است و شاید بهترین تحلیل تاریخی 

»امیل  را  زنــدان  تولد  نحوه  و  مجازات ها  تحول  از 
کیفری« انجام  دورکیم« در مقاله »دو قانون تکامل 

داده باشد.
مجازات  یک  به مثابه  »حبس«  شک،  بــدون 
عصر  به  جرائم،  از  پــاره ای  قبال  در  شــده  نهادینه 
قدمت  نیز  »زنــدان«  نهاد  البته  بازمی گردد.  حاضر 
سنگ نوشته ها  بــه  تــوجــه  بــا  و  دارد  دیــریــنــه تــری 
را  آن  ریــشــه  کــهــن،  ســـروده هـــای  و  شاهنامه ها  و 
لذا  کــرد.  ماحظه  نیز  باستان  دوران  در  می توان 
این  در  ــدان«  »زن و  »حبس«  میان  تمایز  به  توجه 

تحلیل ها حائز اهمیت است.
کنش  در زمان های بسیار دور، نوع و میزان وا
و  سرکوبگر  و  شدید  بسیار  مجازات ها  و  جرائم  به 
روابــط  مستحکم  ریشه های  به  نیز  امــر  ایــن  علت 
بازمی گشت.  زمــان  آن  اجتماعات  در  اجتماعی 
تبعید،  اعــدام،  در  می توان  را  غالب  مجازات های 
قطع عضو و ناتوان سازی دید. زندان نهادی برای 
بود  مــجــازات  اعــمــال  ــان  زم تــا  مجرمان  نگهداری 
اجرای  برای  نهادی  به عنوان  کمتر  نهاد،  این  از  و 
در  می شد.  گرفته  کــار  به  )حبس(  مجازات  نوعی 
برای  مکانی  به  زنــدان هــا  روم،  امــپــراتــوری  دوران 
کمه یا اجرای حکم  نگهداری مجرمان تا زمان محا
دهم  و  نهم  قرون  تا  می گرفت.  قرار  استفاده  مورد 
نیز  انگلستان  قلمروی  در  زنــدان  کارکرد  میادی، 
سلطنت  اواخر  تا  نیز  ایران  در  بود.  صورت  این  به 
زندان  نهاد  برای  انگلستان  کارکرد مشابه  قاجاریه 

وجود داشت.
به مثابه مکانی  زندان  اواخر قرن هجدهم،  از 
داد.  کــارایــی  تغییر  حبس  مــجــازات  اجـــرای  بــرای 
و در قرن  آغاز  زودتر  انگلستان  این تحول در  البته 
شانزدهم، زندان به محلی برای بازپروری مجرمان 
این  و درمان شناخته شد. هدف  کانون اصاح  و 
برای  آنان  کردن  مهیا و  زندانیان  بازپروری  تحول، 
بود. شاید  زندگی جدید  آغاز  و  به جامعه  بازگشت 
علت سبق زمانی این تحول در نهاد زندان در نظام 
انگلستان، به مقتضای تحوالت اقتصادی و انقاب 
انقاب صنعتی  بود.  انگلستان  صنعتی در جامعه 
کار  نیروی  حضور  مستلزم  انگلستان،  جامعه  در 
کثری و توانمند بود. الزمه این امر نیز آن بود  حدا
کننده نظیر تبعید  که مجازات های سرکوبگر و طرد 
مجازات های  و  شود  حذف  امکان  حد  تا  اعــدام  و 
تــربــیــت زنــدانــیــان،  ــرای  بـ اصــاحــی نظیر حــبــس، 
زندانیان  این  از  بخشی  همچنین  شود.  جایگزین 

مقدمه
ــا و  ــه ه ــف ــؤل ــری و م ــف ــی ک ــادهـــای  ــهـ امـــــــروزه نـ
را  کیفری  عدالت  نظام  در  موجود  مــجــازات هــای 
عملکرد،  و  ــرد  ــارک ک پــیــدایــش،  جهت  از  ــوان  مــی ت
را  آن  اجتماعی  شــرایــط  و  داد  قـــرار  تحلیل  مـــورد 
کرد. این امر را در حوزه ای از علوم جنایی با  بررسی 
قرار  کاوی  وا کیفری« مورد  عنوان »جامعه شناسی 

می دهند.
و  »زنــــــدان«1  اصــطــاحــات  مــــوارد  بیشتر  در 
ــار مــی رونــد،  کـ ــای یــکــدیــگــر بــه  »حـــبـــس«۲ بــه  جـ
دوم،  اصــطــاح  خلق  معقول،  بــه طــور  درحــالــی کــه 
بــود. در  گــروی وجــود اصطاح نخست خواهد  در 
کیفری )و در پاره ای از موارد، اجرای  اجرای احکام 
است،  »حکم«  متعلق  »حبس«  مــدنــی(،  احکام 
صدور حکم حبس منوط به وجود زندان و اجرای 
افــرادی  بــود.  خواهد  ــدان  زن داخــل  حبس،  حکم 
»زندانی«3  می شوند،  حبس  حکم  متحمل  که  را 
حقوق  تــحــوالت  ــر  اث در  نماند  گفته  نا می نامند. 
قرن  در  جــرم شــنــاســی  علم  شکل گیری  و  کیفری 
بیستم، واژه »زندان« جای خود را به »نهاد اصاح 
و درمــان« یا »بــازپــروری«4 داد. در حال حاضر در 
نظام حقوقی ایاالت متحده آمریکا، زندان را با این 

اصطاح می شناسند.
کنان این نهاد، مرتکب  در تصور غالب همه سا
که به موجب ارتکاب آن جرم، زندانی  جرائمی شده 
بر فرض پذیرش صحت این مطلب، به  گشته اند. 
دلیل گستردگی و طبقه بندی جرائم از حیث شدت 
و موضوع جرم و انگیزه های ارتکاب، می توان تصور 
گسترده ای  طیف های  در  زنــدان  کنان  سا که  کرد 
قابل  طبقه بندی خواهند بود و نمی توان مشابهت 

و یکسانی غالبی در میان آن ها دید.
کنان زندان، »زندانی«  با  وجود این، همه سا
می شوند  »بازداشت«5  که  افــرادی  بلکه  نیستند، 
کفالت قرار  )موضوع قرار بازداشت موقت، وثیقه یا 
خواهند  نگهداری  زنــدان  محل  در  نیز  می گیرند( 
نیز  کنان دیگری  زندان ها پذیرای سا امروزه،  شد. 
که به دلیل عدم پرداخت دیون  افرادی  هستند، 
شــده انــد،  نــگــهــداری  زنـــدان  در  غیرمالی،  و  مالی 

1-  prison

۲-  imprisonment

3-  Inmate, prisoner

4-  correction

5-  detainee

ــای  ــازات هـ ــجـ مـ و  قـــدمـــت جـــرائـــم    
اجتماعات  شکل گیری  به  آن،  متعاقب 
که  جایی  در  امــا  بــازمــی گــردد؛  انسانی 
ع نــظــام ســیــاســی حـــاکـــم، مــذهــبــی  ــــو ن
ماهیت  اوتــوریــتــه،  یــا  توتالیتر  یــا  بــاشــد 
نــیــز متفاوت  مــجــازات هــا  و  ایـــن جــرائــم 
سیاسی  نظام  در  مسلمًا  بــود.  خواهد 
دارد،  جــریــان  آن  در  مذهبی  احــکــام  کــه 
جــرائــم و مــجــازات هــا شکل خــاصــی به 
گرفت و در نظام سیاسی  خود خواهند 
جرائم  متفاوت،  »حکمرانی«  ماهیت  با 
و مـــجـــازات هـــا شــکــل دیـــگـــری بـــه خــود 

می گیرند. 


