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فرستاده  انگلستان  مستعمره  سرزمین های  بــه 
کشاورزی یا معادن  می شدند تا بر روی زمین های 

کار شوند. و صنایع وابسته مشغول به 
کرها  کوا نهضت  با  آمریکا،  در  ــدان  زن مفهوم 
بود،  پروتستان  مسیحیت  از  مذهب  فرقه ای  که 
کارکرد زندان بیشتر برای تقویت حس  متولد شد. 
بــود.  بــزهــکــاران  بـــرای  تــوبــه  و  پشیمانی  نــدامــت، 
گردید،  مضمحل  زمان  به مرور  دیدگاه  این  گرچه  ا
این  به  آمریکا،  در  درمــان  و  اصــاح  نهاد  ریشه  اما 

نهضت بازمی گردد.
قدمتی  نیز  ایــرانــی  جامعه  در  زنـــدان  مفهوم 
باید  را  حبس  مجازات  اما  دارد،  باستان  تاریخ  به 
قاجاریه  دوره  اواخــر  در  مصوب  کیفری  قوانین  در 
عمومی  مجازات  قانون  تحول  با  کرد.  جست وجو 
و  حــبــس  مــجــازات  پــهــلــوی،  سلطنت  دوران  در 
از پیروزی  نهاد زندان اهمیت ویژه یافت؛ اما پس 
انقاب اسامی و با تصویب قانون راجع به مجازات 
دلــیــل ماحظات  بــه  اوایـــل دهــه 60،  اســامــی در 
شرعی در خصوص جایگاه مجازات حبس در قلمرو 
جرائم تعزیری و نظر غالب فقهای شورای نگهبان 
کرد و نهاد  وقت، جایگاه مجازات حبس تنزل پیدا 
و  مجرمان  بــرای  نــگــاه دارنــده  جنبه  بیشتر  ــدان  زن
امنیتی  مجرمان  و  متهمان  به خصوص  متهمان، 
داشت. البته این وضعیت در دهه هفتاد و پس  از 
اقتدار زندان و جایگاه مجازات  بر  کرد و  آن، تغییر 

حبس برای چند دهه افزود.

 کارکرد مجازات حبس
که در سیر تاریخی نشان داده شد،  همان طور 
اهداف  مختلف،  تاریخی  ادوار  در  حبس  مجازات 
زندان  نهاد  به تدریج،  و  می کرد  دنبال  را  متفاوتی 
در  حبس  مــجــازات  ــرای  اج بــرای  مکانی  به عنوان 
مجازات  این  کاربردهای  از  برخی  شد.  گرفته  نظر 
را می توان در عباراتی از قبیل داالن اجرای اعدام، 
اعمال  محکوم  به  زندانیان  استقرار  بــرای  مکانی 
و  توبه  محل  متهمان،  نــگــاهــداری  محل  شــاقــه، 
با پروردگار و نهاد اصاح و درمان، خاصه  نیایش 

کرد.
کیفری  حقوق  در  روشنگری  عصر  آغاز  از  پس 
در قرن هجدهم، مقامات زندان اقدام به پردازش 
بــازپــروری  و  ــان  درم ــاح،  اص برنامه های  توسعه  و 
کیفری در  کــردنــد. تــاریــخ عــدالــت  ــرای زنــدانــیــان  ب
کارکردهای  از  گسترده ای  طیف  نمایانگر  آمریکا، 

که مناسب است در اینجا مورد اشاره  زندان است 
گیرد. قرار 

برای  کــارکــردی  منسجم  نظام  دو  آمریکا،  در 
آن  بود. نخستین  گرفته شده  نظر  در  زنــدان  نهاد 
معرفی  آن  از  بعد  و  میادی   18۲1 سال  به  مربوط 
ع،  مــزار در  روزهــا  زندانیان  آن،  اســاس  بر  که  شد 
طاقت فرسا  و  سخت  کارهای  به  معادن  یا  صنایع 
مشغول بودند و شب ها را در زندان می گذراندند، 
اما هر زندانی در درون یک سلول تنگ و تاریک قرار 
می گرفت و باید سکوت مطلق در سرتاسر زندان و 
کم می شد. مسئوالن زندان امیدوار  کار حا محیط 
که این سکوت و انزوا باعث شود زندانیان به  بودند 
فکر جنایات و اصاح خود باشند. با این  حال، این 
خویش،  مطلوب  هدف  به  دستیابی  بــدون  نظام 
به  باعث  سخت گیرانه  قوانین  زیرا  خورد،  شکست 

کشاندن زندانیان می شد. جنون 
شکست  پی  در  زنـــدان،  کــارکــردی  دوم  نظام 
این  در  ــردیــد.  گ آغـــاز   1876 ــال  س در  اول،  نــظــام 
استفاده  مــورد  ســال   30  -16 مجرمان  نظام  نــوع 
قواعد  و  آیین نامه  بــر  مشتمل  و  می گرفتند  قــرار 
انعطاف پذیر در مدیریت و نحوه برخورد با زندانیان 
حسن  قبال  در  زندانیان  نظام،  نوع  این  در  بــود. 
خوب،  غــذای  مرخصی،  زودهنگام،  آزادی  رفتار، 
این  مزایا دریافت  و نظیر  محل استراحت مناسب 
انجام  بــه  مکلف  زنــدانــیــان  همچنین  مــی کــردنــد. 
کنترل  برای  و ورزش هــای مناسب  بدنی  تمرینات 
توانمندی  کسب  و  روان  و  روح  اصـــاح  و  خشم 

جسمی بودند.

از دهه  زنـــدان  نــظــام  اســاســی در  اصــاحــات 
که به صورت مستقیم به برنامه های  1930 آغاز شد 
بازپرورانه روی آورد؛ اما با وجود تاش های نظری 
برای بهبود عملکرد نظام زندان در آمریکا، به دلیل 
آموزش،  ضعف  مهارت،  فاقد  کارکنان  از  استفاده 
کافی از زندان،  کسب سود  کمبود بودجه و فقدان 
رکود  نرسید.  مطلوبی  نتایج  به  سیستم  نوع  این 
که مقامات  عمیق اقتصادی در آمریکا موجب شد 
یک  به مثابه  زنــدان  به  آمریکا،  در  کیفری  عدالت 
خــصــوصــی ســازی  بــه  ــــدام  اق و  نگریستند  صنعت 
کردند تا از این طریق بتوانند هزینه های  زندان ها 
کاهش داده و سود مالی بیشتری  اصاح و درمان را 
برای  خصوصی سازی  راهبرد  کنار  در  کنند.  کسب 
کیفری  کاهش هزینه های زندان، متصدیان عدالت 
به  محکومان  از  برخی  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
نگهداری در منزل )حبس در  با  را می توان  حبس 

کرد. منزل(، به اهداف اصاح و درمان نزدیک 
میثاق  دوره ای،  چنین  در  ایـــن،  وجـــود  ــا   ب
تصویب  بــه   )ICCPR( ســیــاســی  و  مــدنــی  حــقــوق 
رسید و دولت ها به آن میثاق ملحق شدند. ماده 
با  )10( این میثاق، قواعد حداقلی مربوط به رفتار 

کرد: ح مقرر  زندانیان را به این شر
آزادی  از  که  افرادی  کلیه  »ماده 10-1- درباره 
به  و احترام  انسانیت  با  باید  خود محروم شده اند 

کرد. حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار 
از  استثنایی  مــوارد  در  جز  متهمین  الــف-   -۲
محکومین جدا نگاهداری خواهند شد و تابع نظام 
گانه ای متناسب با وضع اشخاص غیرمحکوم  جدا

خواهند بود.
ب- صغار متهم باید از بزرگ ساالن جدا بوده 
تصمیم  آنــان  مــورد  در  ممکن  اوقـــات  ع  اســر در  و 

اتخاذ بشود.
با  ــــاری  ــت ــ رف مــتــضــمــن  ــا  ــ ــدان ه ــ زن نـــظـــام   -3
ــدف اســاســی آن  کــه هـ ــود  مــحــکــومــیــن خــواهــد بـ
اصاح و اعاده حیثیت اجتماعی آنان باشد. صغار 
بزهکار باید از  بزرگ ساالن جدا بوده و تابع نظامی 

متناسب با سن و وضع قانونی شان باشند«.
عضو  طــرف  دولــت هــای  مـــاده،  ایــن  مطابق 
هدف  به عنوان  توان بخشی  از  استفاده  به  موظف 
خــود  کــیــفــری  ــت  عــدال سیستم  در  ــدان  ــ زن اصــلــی 
کنار این میثاق، سازمان ملل متحد در  هستند. در 
سال 1955، سندی را تحت عنوان »قواعد حداقلی 

با  از پیروزی انقاب اسامی و    پس 
تصویب قانون راجع به مجازات اسامی 
ماحظات  دلیل  بــه   ،60 دهــه  اوایـــل  در 
شــرعــی در خــصــوص جــایــگــاه مــجــازات 
نظر  و  تعزیری  جــرائــم  قلمرو  در  حبس 
غــالــب فــقــهــای شــــورای نــگــهــبــان وقــت، 
و  کرد  پیدا  تنزل  حبس  مجازات  جایگاه 
نهاد زندان بیشتر جنبه نگاه دارنده برای 
مجرمان و متهمان، به خصوص متهمان 
و مــجــرمــان امــنــیــتــی داشــــت. الــبــتــه ایــن 
وضعیت در دهه هفتاد و پس  از آن، تغییر 
مجازات  جایگاه  و  زنــدان  اقتدار  بر  و  کرد 

حبس برای چند دهه افزود. 


