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چکیده:
زندان در معنای عام کلمه ،محلی است که در آنجا متهمان یا محکومان کیفری با قرار یا حکم کتبی
مقامات صالحیتدار قانونی موقت ًا یا برای مدت معین و یا به ﻃور داﺋم نگهداری میشوند .در قانون به
افرادی که در زندان به عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده است،
که به دلیل ارتکاب جرم بکار میروند ،از نظر فیزیکی محدود و توقیف و معموالً از آزادیهای
شخصی محروم میشوند ،زندانی گفته میشود .نتیجه آنکه اسالم به رعایت حال زندانیان و اهتمام
به آسایش آنان و اﻇهار عاﻃفه نسبت به آنها ،توجه ویژه نموده است .اسالم عزیز میخواهد انسانیت
زندانی را از نو بیدار کند و بنای شایسته جدیدی در زندگی او به وجود بیاورد؛ تا جایی که باید
ساختمان زندان دارای تسهیالت رفاهی باشد و زندانی را از سرما و گرما محفوظ نگاه دارد و او در
آنجا احساس راحتی کند؛ در تعلیمات پیامبران الهی نیز توجه به کرامات ذاتی انسان و در نتیجه
تربیت و بازپروری محکومین مورد اهمیت قرارگرفته است .در این پژوهش محقق بر آن است که با
روش کتابخانه ای برخی از حقوق زندانی را مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی :زندان ،حق ،زندانی ،حقوق زندانی.

 .۱دکتری فقه و حقوق عﻀو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان دزفول@dr-naserpour-ir ،
 .2کارشناس رشته فقه و مبانی حقوقmirdoraghi6337@gmail.com ،
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مقدمه
زندان یکی از انواع تعزیرات و امور بازدارنده از تخلفات است ،به عالوه گاه برای جلوگیری از فرار یا
تحت فشار قرار دادن بدهکاران برای ادای دیون ،چارهای جز بازداشت و زندانی کردن آنها نیست
(مکارم شیرازی .)193: 1374،مقوله مدیریت زندان ها در عصر حاضر یکی از پیﭽیده ترین مقوالت
اجتماعی و مدیریتی محسوب می شود .اکنون در تمامی دنیا سعی می شود که از جدیدترین روش
های اصالحی برای نجات زندانی استفاده شود .روش های قدیمی و سنﮓ کوب کردن زندانی دیگر
ﻃرفدار چندانی ندارد .مدیریت زندان ها و دستگاه های نظارتی و حمایتی زندان ها به دنبال روشها
و الگوهای اﺛرگﺬار هستند تا ضمن کاهش هزینه های سنگین نگهداری ،از ورود مجدد و بی رویه
مجرمین سابقه دار جلوگیری نمایند(مهری .)1 :1396 ،این ویژگی انحصاری با استفاده از شیوه های
درمانی موﺛر که تکیه گاهشان روح و ابعاد معنوی انسان ها است ،به معجونی معجزه گر تبدیل شده
است که امروزه آﺛار آن را در برخی از زندانی های ایران می بینیم .بازداشت و حبﺲ افراد نه تنها
موجب زیان مالی فرد در بند و خانواده ی تحت تکفل او میشود ،بلکه موجب تﺄلمات روحی و
صدمات معنوی و حیﺜیتی بسیار نسبت به افراد خانوادهاش هم می گردد .وقتی که بازداشت و زندان
غیرحق باشد این تﺄلمات و جراحات عاﻃفی به مراتب بیشتر خواهد بود .البته زندان به عنوان یکی از
ﻃریق عقوبت انسان هایی که مرتکب بزه و اعمال مهمی می شوند از قدیم االیام در دنیا معمول بوده
است  .به تدریﺞ در اﺛر نفوذ افکار مصلح ،خصوصا تعلیمات پیامبران الهی توجه به کرامات ذاتی انسان
و در نتیجه تربیت و بازپروری محکومین مورد اهمیت قرارگرفته است و در قانون هر کشور برای
جلوگیری از وقوع و تکرار جرایم و مهارکردن مجرمین و افراد خطرناك  ،کیفر زندان پیش بینی شده
است و به همین علت موضوع زندان و حقوق زندانیان مورد توجه قرار گرفته است(مهری. )1 :1396،
گفتار حاضر درصدد آن است که حقوقی را که زندانی از آن برخوردار است بررسی و بیان نماید.
مفهوم شناسی
زندان در لغت نامه دهخدا زندان جایی است که متهمان و محکومان را در آن نگاه دارند(دهخدا،
 )1377این واژه در فرهنﮓ عمید به معنای بندیخانه ،محبﺲ خانه و قیدخانه ،جایی که محکومان و
تبهکاران را در آنجا نگهداری میکنند و محبﺲ است(عمید.)1390،
این کلمه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی به جای حبﺲ پﺬیرفته شده است(انوشه.)1391 ،
از آنجا که منابع دینی مﺜل قرآن و احادیﺚ به زبان عربی هستند لﺬا برای به دست آوردن دیدگاه
دینی در مورد زندان الزم است کلماتی که در مورد (زندان) به کار رفته مﺜل (حبﺲ،محبﺲ) بررسی
شود.
در مورد لغت (حبﺲ) راغب چنین میگوید :الحبﺲ :مانع شدن از آمد و شد و این واژه در قرآن در
همین معنی به کار رفته است .در آیه شماره  106سوره توبه چنین میفرماید :لحبسونها من بعد
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الصلوۀ ( ...یعنی بعد از نماز از رفت و آمد آن دو نفر ،مانع شوید تا سوگند یاد کنند که ( ...منتظری،
 ) 26 :1387و نیز حبﺲ به معنای محلی که آب را در خود نگه می دارد (یعنی آب انبار) گفته شده
است .در فرهنﮓ لغت صحاح اللغﺔ در مورد معنای کلمه (حبﺲ) چنین آمده است .سجن با کسره
یعنی :زندان و سجن با فتحه یعنی :مصدر و به معنای زندانی کردن می باشد(جوهری)1404 ،
در لغت نامه قاموس آمده است که :سجن با کسره یعنی ،محبﺲ و زندان .صاحب و مسئول آن را نیز
سجان – زندان بان گویند .چنانکه سجین (بر وزن جنین) فرد زندانی را گویند(منتظری:1387 ،
.)26
از مجموع آنﭽه گفته شد ،چنین به دست می آید که مفاد و مفهوم دو واژه :حبﺲ و سجن ،عبارت
است از ،محدود ساختن کسی و منع او از آمد و شد آزادانه و تصرفات آزادانه .لﺬا در کتاب چنین می
گوید :زندان از نظر شرع ،محبوس کردن در یک مکان تنﮓ نمی باشد بلکه عبارت است از اینکه:
شخصی بازداشت شود و از تصرفات دلخواه و آزادانه ،ممنوع گردد .خواه این بازداشت در خانه باشد
یا در مسجد و چه از این ﻃریق که فرد مورد نظر را ،زیر سرپرستی اجباری خود ،درآورد و یا اینکه
وکیل یا ماموری را بر او بگمارند که در همه جا با او باشد و از او جدا نشود سبب است که در روایتی
از رسول خدا (ص) زندانی را ،اسیر نامیده است .بنابراین باید توجه داشت که در فرهنﮓ قرآن و شرع
مقدسی و سنت نبوی (ص) حبﺲ و زندان به معنای جای دادن مجرم و یا متهم در یک مکان تنﮓ و
تاریک (سلول) نیست بلکه فقﻂ به معنای بازداشت میباشد .یعنی از آمد و شد و تصرفات آزادانه او
جلوگیری کردن نه بیشتر( .منتظری)43 :1387 ،
 .1رفاه زندانیان:
یک زندانی به بیماری می ماند که بنابر تشخیص پزشکان بایستی مدتی را در بیمارستان بستری
باشد و ایام نقاهت را تحت نظر پزشک و با رژیم غﺬایی ودارویی مناسب بگﺬراند تا بهبودی خویش را
باز یابد و آنگاه به آغوش خانواده باز گشته وبه گﺬران زندگی وتالش روزمره خویش بﭙردازد .زندانی
بنا به هر دلیلی جرمی را مرتکب وپﺲ از ﺛبوت در مراجع ذیصالح و بنا برحکم صادره از سوی محاکم
شرعی به کیفر زندان محکوم شده است و مدتی را که به اختالف موارد ،مختلف است باید در زندان
بگﺬارند تا پﺲ از ﻃی مدت محکومیت و اصالح و تربیت به آغوش جامعه باز گردد .
.1-1اشتغال زندانیان:
یک زندانی به بیماری می ماند که بنا بر تشخیص پزشکان بایستی مدتی را در بیمارستان بستری
باشد و ایام نقاهت را تحت نظر پزشک و با رژیم غﺬایی و دارویی مناسب بگﺬراند تا بهبودی خویش را
بازیابد و آنگاه به آغوش خانواده باز گشته و به گﺬران زندگی و تالش روزمره خویش بﭙردازد .زندانی
بنا به هر دلیلی جرمی را مرتکب و پﺲ از ﺛبوت در مراجع ذیصالح و بنا برحکم صادره از سوی
محاکم شرعی به کیفر زندان محکوم شده است و مدتی را که به اختالف موارد ،مختلف است باید در
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زندان بگﺬارند تا پﺲ از ﻃی مدت محکومیت و اصالح و تربیت به آغوش جامعه باز گردد(مهری،
.)11 :1396
زندانی پیش از آن که یک مجرم خطاکار باشد یک عﻀو از جامعه انسانی بوده که چه بسا مسئولیت
تﺄمین معاش فرد یا افراد تحت تکفل خود را هم بر عهده داشته است .حال که در اﺛر خطا و اشتباه،
عمدأ یا سهوأ مرتکب جرم شده و محکوم است (آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تﺄمینی و تربیتی
کشور مصوب  )20/9/1384آیا باید نیروی کار آن به هدر رود؟ آیا نباید در بازگشت به جامعه به
عنوان یک عﻀو مفید به عﻀویت جامعه انسانی درآید نه به عنوان یک لکه انﮓ که وجودش برای
سایر افراد جامعه مﻀر و خطرناك است؟ کسانی که از تخصص معینی برخوردار نیستند وﻇیفه ی
اداره ی زندان در قبال این محکومان آن است که ترتیتی اتخاذ نمایند که محکومان ضمن سﭙری
کردن مدت محکومیت در قسمت های فنی وحرفه ای تخصص خاصی که برای جامعه ارزشمند و
مفید باشد فراگرفته و از به هدر رفتن نیروی کار آنان جلوگیری به عمل آید .زیرا بیکاری یک نوع
بیماری روحی و فساد به بارمی آورد و بالعکﺲ .اشتغال به کار یک نوع بهداشت روانی است که افراد
را از بیکاری و تنبلی باز میراند و روحیه ی نشاط و شادابی به آنان می دهد .
شهید ﺛانی در توضیح سخن شهید اول در لمه می فرماید  :کسی که به خاﻃر دزدی برای سومین بار
به زندان ابد محکوم شده است ،اگر کسی پیدا نشود که مخارج او را تبرعﺄ بﭙردازد و یا حاکم از بیت
المال تامین نکند باید خودش عهده دار مخارجش شود .این عبارت صراحت دارد که باید جهت
اشتغال آنان کاری کرد؟ اصوال بیکاری فسادآور است(مهری .)12 :1396 ،در اینجا اشتغال زندانی دو
مرحله را در بر می گیرد :
)1کسانی که بیش از محکومیت و خارج زندان دارای تخصص معینی بوده و با کار وکاسبی خود
زندگانی خویش و خانواده ی خود را می گﺬرانده اند .ازجهت اشتغال به کار در مورد این زندانیان،
باید حکومت از تخصص آنان استفاده کند .در این صورت باید در زندان یا در مﺆسسات وابسته به آن
کارگاه هایی باشد ،که روزانه زندانیان متخصص با ﻃی مدت محکومیت مشغول کار باشند و درآمد
حاصله بنا بر نظر محاکم شرع به شخص زندانی یا خانواده اش و اگر محکوم به کار اجباری هم شده،
به اداره ی زندان تعلق گیرد .هدف اسالم از مجازات انتقام گیری از افراد نیست ،آن چه پیش از هر
چیز برای اسالم مطرح است ،تربیت و اصالح افراد است .آن گونه که اگر زندانی برای تامین مخارج
خود مالی نداشته باشد ولی قدرت کار داشته باشد مشغول کار گردد(واﺋلی.)225-254 :1378 ،
 )2منظور زمانی است که محکوم ،دوران محکومیت خویش را به نحوی سﭙری کرده یا مورد عفو و
بخشودگی قرار گرفته و از زندان آزاد شده است .در این دوره است که زندانی به جای اینکه در جامعه
پﺬیرش داشته باشد ،همگان به او به عنوان یک مجرم محکوم که مدتی را در زندان گﺬرانده است
نگاه می کنند .ﻃبیعتاً اگر جامعه ای از فرهنﮓ درست برخوردار نباشد برای پﺬیرفتن این افراد به
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عنوان یک عﻀو فعال و نرمال دچار مشکل می شود .متخصصان علم زندان ها معتقدند که زندانی
پﺲ از محکومیت به کیفر سالب آزادی غالباً شغل و موفقیت اجتماعی خود را از دست می دهد و
پﺲ از آزادی از زندان به علت بدبینی و عدم اعتمادی که افراد عادی نسبت به زندانیان دارند به
آسانی آنان را در محیﻂ خود نﭙﺬیرفته و حاضر به ارجاع کار به آنان نمی باشند .داشتن سوءپیشینه و
عدم امکان معرفی ضامن معتبر نیز یکی از موانع مهم اشتغال به کار زندانیان آزاد شده است .هرگاه
قبل از آزادی زندانیان از زندان ،برای اشتغال به کار آنان اقدام نشود ،زندانی به تنهایی قدرت رفع و
حل مشکالت را نخواهد داشت و برای تامین معاش وانتقام جویی از اجتماعی که او را ﻃرد نموده ،به
اجبار مرتکب جرم خواهد شد (.دانش.)285-286 :1368 ،
.2-1مخارج و مسکن زندانی:
منظور از مخارج زندان ،هزینه هایی است که برای ساختمان ،پرسنل اداری و انتظامی و سایر
تشکیالت وابسته به مصرف می رسد .مخارج زندانی ،مخارجی است به صرف خوراك و پوشاك
شخص زندانی می گردد .در اینکه مخارج زندان باید توسﻂ حکومت و از بیت المال هزینه شود،
اختالفی به نظر نمی رسد زیرا همان گونه که در مشروعیت زندان از دیدگاه عقل بیان شد ،حفﻆ
مصالح و امنیت نظام ایجاب می کند که مرکزی برای تنبیه و تادیب مجرمان زندان جز از بیت المال
تامین شده باشد .در زمان امام علی(ع) بود که مکان مخصوص برای زندان اختصاص یافت .آن
حﻀرت در مرکز خالفت خود شهر کوفه ،دو زندان از نی و بوریا به نام های نافع و مخیﺲ ساخت که
از استحکام چندان ی هم برخوردار نبود  ،لﺬا زندانیان دیوارش را شکافتند و از آن فرار کردند .در
تﺄسیﺲ زندان های مدرن و ﻃرز ساختمان آنها باید آداب و رسوم محلی ،مقتﻀیات زمان و مکان،
وضع زندگی خانوادگی ومحیﻂ اجتماعی زندانی مورد توجه دقیق قرار گیرد( دانش-286 :1368 ،
.)285
.3-1ارتباط زندانی با خارج از زندان
مسئله مورد بحﺚ ،در اینجا این است که آیا در مدتی که زندانی محکومیت خویش را سﭙری می کند
و در زندان است ،می تواند با خارج از زندان از ﻃریق نامه  ،مالقات و مرخصی ارتباط داشته باشد؟ و
اصوال خارج از زندان ،در ﻃول مدت محکومیت چه حکمی دارد؟ مراجعه به روایات دینی و فتوای
فقهای اسالمی موضوع را روشن می سازد .نه تنها از خروج زندانی از زندان مانع ایجاد نکرده اند بلکه
در بعﻀی از موارد گفته اند که باید امام ،زندانیان را برای انجام بعﻀی از عبادات از جمله نماز عید
فطر و قربان بیرون برد .در روایات آمده است که بر امام است که زندانیان را برای حﻀور در نماز عید
بیرون برد و پﺲ از ادای نماز آنها را به زندان باز گرداند .یکی از این روایات می گویند :امام صادق
(ع) فرمود :بر امام است که زندانیان در روز جمعه برای نماز جمعه و در روز عید برای نماز بیرون برد
و هنگامی که نماز را خواندند به زندان باز گردند(مغربی .)532-533 :1383 ،از این روایت هم می
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توان جواز ارتباط با بیرون از زندان را استفاده کرد .البته با توجه به اهداف تربیتی اسالم ،در صورتی
که بیرون رفتن و ارتباط با خارج از زندان به حال محکوم در جهت بهبودی مفید باشد ،احتمال
تاکید آن می رود .بر این اساس و بر پایه یک قاعده ی کلی ،که به حفﻆ امنیت و مصالح نظام
اسالمی مربوط است می توان گفت در صورتی که حاکم اسالمی تشخیص دهد برقراری ارتباط
زندانی با بیرون برخالف مصالح نظام اسالمی و بر علیه امنیت جامعه است می تواند از برقراری چنین
ارتباﻃی ممانعت کند .
.4-1کفالت خانواده ی زندانی:
خانواده ی متشکل از پدر ،مادر و فرزندان ،کوچک ترین واحد جامعه انسانی و رکن اصلی و اساسی
جامعه در تربیت اخالقی و ساختار شخصیتی افراد ،قابل انکار نیست .ارکان اصلی همین واحد کوچک
را پدر و مادر تشکیل می دهند که فقیران هرکدام از آن دو به منزله ی نقص نیمی از بدنه و پیکر
خانواده است .
توصیه های کارشناسان خانواده درجهت استحکام و پایداری آن و هشدارهای آنان از پیامدهای ناگوار
و تلخ ناشی از متالشی شدن خانواده ،گواه صدق این ادعاست .درنظام اسالمی اگر چه هریک از
زوجین استقالل اقتصادی داشته باشند اما ریاست و مدیریت خانواده و تامین معاش و زندگانی افراد
و اعﻀای خانواده بر عهده پدر است .نفقه همسر و فرزندان بر عهده شوهر است .بحﺚ ما این است
هرگاه پدر خانواده مرتکب جرمی شد که بنا به رأی محاکم شرعی محکوم به زندان شده تکلیف
خانواده بی سرپرست اوچه می شود؟ شاید در پاسخ گفته شود زن که خود استقالل اقتصادی دارد و
به اصطالح حداقل ،خودکفاست می تواند امورات خویش را بگﺬراند .فرزندان هم تکلیفشان روشن
است؛ زیرا براساس فقه اسالمی ،حق سرپرستی کودکان به این ترتیب با پدر ،جدپدری ،قیم که پدر
یا جد پدری معین می کند ،است؛ در غیر این صورت مادر و جد مادری و دیگر نزدیکان حق
سرپرستی فرزندان را ندارند .اما این راه حل به قیمت از هم پاشیدن کانون خانواده تمام می شود.
همان چیزی که از وقوع آن همگان بیم دارند .آنﭽه مهم است اینکه در غیاب سرپرست خانواده،
خانواده حفﻆ شود و آنﭽه برای حمایت و صیانت خانواده زندانیان باید صورت گیرد این است که
مرجع صالحیت دار مشخص ،به ﻃور رسمی متکفل این خانواده های بی سرپرست و در معرض
متالشی می گردد و اقداماتی را درجهت تامین این اهداف معمول دارد .از جمله اقداماتی که این
مﺆسسه می تواند انجام دهد :اشتغال و کاریابی برای خانواده زندانیان در جهت خود کفاﺋی اقتصادی
آنان ،آموزش وپرورش و نظارت بر حسن اجرای آن برای فرزندان زندانیان ،ترتیب دادن مسافرت های
سیاحتی-زیارتی و عملی برای فرزندان و خانواده ی زندانیان ،ترتیب دادن مرخصی های کوتاه مدت
برای زندانیان جهت سرکشی از خانواده خود و البته برای حفﻆ هرکدام از این موارد باید ضوابﻂ و
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قوانین خاصی تدوین و در محدوه ی مصالح و امنیت نظام و با تﺄیید مراجع و مقامات مسئول صورت
گیرد (مهری.)13 :1396 ،
.2تعامل با زندانیان
مسئله مهم دیگری که پﺲ از بحﺚ رفاه در خور اهمیت است و عدم توجه بدان می تواند لطمه های
جبران ناپﺬیری را بر پیکره ی جامعه وارد سازد بحﺚ چگونگی تعامل با زندانیان می باشد .اینکه آیا
ما مجاز به شکنجه و آزار و اذیت زندانیان می باشیم یا نه؟ آیا زندانیان می توانند در ﻃول دوره ی
زندان خود با نشان دادن حسن نیت و دگرگونی خود ،سبب آزادی خویش را زودتر از موعد فراهم
آورند یا نه؟ در مطالب این مبحﺚ به صورت کوتاه و گﺬرا به بررسی این مطالب خواهیم پرداخت.
.1-2ممنوعیت شکنجه در زندان
حساب حد و کیفر و مجازات شرعی از حساب شکنجه و تعﺬیب عﺬاب های روحی و روانی که به
ناحق ،افراد متهم ،متحمل آن می شوند جداست .حد بر اساس ضوابﻂ و معیارها و موازین فقهی و
شرعی است که تا در محکمه شرعی اﺛبات نرسد ،مجازات قابل اجرا نیست و چون ﺛابت شد تعطیل
آن روا نمی باشد .بالعکﺲ ،شکنجه هیﭻ گونه ضابطه و معیار معینی ندارد .در حالی که حدود و کیفر
عملی است معقول و براساس فلسفه اسالمی و تربیتی شکنجه عملی است وحشیانه و خالف انسانی.
از سوی دیگر مجازات هایی است که در بعﻀی از موارد همراه با کیفر حبﺲ است و محکومان باید
بدان نیز مجازات شوند ،به مواردی از آن اشاره می کنم:
تأدیب وتعزیر :در قتل عمد که اولیای مقتول عفو کنند ،حاکم ،قاتل را زندانی و تﺄدیب هم می کند.
دیگر از موارد آن قاتلی است که فرار کند .در این صورت دیه مقتول از مال قاتل پرداخته می شود.
اگر پﺲ از آن دستگیر شد ،زندانی وتادیب می شود(حرعاملی.)303: 1414 ،
تازیانه :در روایات و فتوای فقها از آن به ضرب یاد شده « در مواردی تجویز گردیده از جمله :عامل
خاﺋن ،کسی که موی زنی را بکند کسی که دیواری را سوراخ ،قفل خانه ای را بشکند و یا بدون مجوز
وارد خانه ای گردد اما هنوز مالی نبرده باشد (.نوری.)135 :1408،
جریمه نقدی :کسی که غالمش را با عﺬاب و شکنجه بکشد ،کسی که موی زن را بکند
(کلینی.)261 :1369،
تشهیر :که در دو مورد عامل خاﺋن و شاهد دروغگو آمده است .
.2-2عفو و بخشودگی
آیا زندانی قابل عفو وبخشودگی است؟ چه مرجعی نسبت به عفو زندانیان می تواند اقدام کند؟ اصوال
عفو و گﺬشت از خطای خطاکار اندر شریعت اسالمی یک ارزش است .همان اندازه که انتقام یک ضد
ارزش و یک پدیده مﺬموم است ،عفو و گﺬشت قابل ستایش است .در قرآن کریم و روایات پیشوایان
دینی تاکید فراوانی بر عفو و گﺬشت شده است .زندانی می تواند حد باشد و یا تعزیر .آن قسمت از
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موارد زندان که حد است ،اگر از راه اقرار ﺛابت شده و حق اهلل باشد امام می تواند با معیارهایی که
دارد ،زندانی را عفو کند اما اگر در آن حق الناس غلبه دارد باید صاحب حق مجرم را عفو کند .آن
قسمت از موارد زندان که تعزیراتی است نیز دو جنبه دارد  :قسمتی حق الناس است که در صورت
رضایت صاحب حق قابل عفو و گﺬشت است و قسمتی هم که حق اهلل است به دست حاکم اسالمی
است .درصورتی که عالیم اصالح و تربیت و مصالح جامعه و امنیت نظام را در آن تشخیص دهد،
زندانی را مورد عفو و بخشودگی قرار دهد(مهری.)14 :1396،
.3وظایف اجرای احکام حقوق زندانیان
در هر زندان یا اردوگاه واحدی به نام پﺬیرش وتشخیص وجود دارد این واحد محلی است که برای
پﺬیرش شفافیت شخصیت متهمان و محکومان که زیر نظر مسئول مربوط انجام وﻇیفه می نماید.
(ماده ،47آﺋین نامه سازمان زندانها) ﻃبقه بندی زندانیان و امور مربوط به تشخیص ﻃبقه بندی در
حد تقسیم زندانیان ،توسﻂ شورای ﻃبقه بندی در بدو ورود به خوابگاه مربوط انجام می گیرد .پﺲ از
اﻃمینان از این که زندانی معرفی شده از حیﺚ سن و جنسیت و غیره همان مشخصات مندرج در
معرفی نامه مربوط به زندان باشد پﺬیرش صورت می پﺬیرد .پﺬیرش از هنگامی آغاز می گردد که
متهم یا محکوم به موجب برگ رسمی به مهر و امﻀاء مقام صادرکننده قرار یا حکم متهمین
مشخصات کامل متهم یا محکوم و نام ،نام خانوادگی ،شهرت ،نام پدر ،سن ،شماره شناسنامه ،شماره
ملی ،شغل ،نوع جرم و اتهام یا محکومیت ،نوع و میزان مجازات ،شماره قرار یا حکم ،تاریخ شروع
بازداشت به وسیله مﺄمور شناخته شده ی قبلی که باید کارت شناسایی رسمی ملصق به عکﺲ خود
اراﺋه دهند به مراکز اشتغال و حرفه آموزی ،بازداشتگاه زندان و مراکز وابسته تحویل می گردد.
(ماده،48آﺋین نامه سازمان زندانها).
ابتدا متهم یا محکوم به دقت بازرسی و باز بینی بدنی می گردد و از صحت و سالمتی ﻇاهری وی
اﻃمینان حاصل می گردد .زیرا متهمان یا محکومان معرفی شده گاه ممکن است قبل از دستگیری یا
در زمان دستگیری مقاومت نشان دهند که باعﺚ آسیب دیدگی جزﺋی و یا کلی آن ها در مراجع
دستگیر کننده می گردد در این میان زمینه واحد پﺬیرش باید به دو شکل اقدام نماید :
الف) درصورتی که زندانی در زمان معرفی به ﻇاهر سالم و فاقد هرگونه آﺛار ضرب و جرح باشد در
رسید زندانی وضع جسمانی سالم قید می گردد یا بهتر است قید ( به ﻇاهر سالم ) درج شود .
ب) درصورتی که زندانی در زمان معرفی دارای آﺛار ضرب و جرح و آسیب دیدگی باشد در رسید
زندانی وضع جسمانی معرفی شده «ناسالم و نوع مجروحیت یا مصدومیت وی قید می گردد» و
افزون بر آن صورت جلسه که در آن شرح کاملی از نوع مجروحیت جسمانی و اﻇهارات معرفی شده
مجروح یا مصدوم اخﺬ شده و به امﻀاء افسر نگهبان وقت ،مسئول پﺬیرش ،مﺄمور بدرقه کننده و خود
متهم یا محکوم مصدوم تنظیم می گردد.
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ج) درصورت وجود مصدومیت و غیر سالم بودن معرفی شده از تنظیم صورتجلسه و درج سابقه
مراتب بایستی در اولین فرمان به مرجع قﻀایی معرفی کننده با ارسال نسخه ای از صورت جلسه و
خواست و صدور مجوز پیگیری های قانونی و در صورت نیاز مجوز اعزام به بیمارستان خارج از زندان
گردد( .شمﺲ.)1384 ،
.1-3وظایف اجرای احکام درروش نگهداری زندانیان دو جنسیتی:
افراد دو جنسی کسانی هستند که به لحاظ ژنتیکی به یک جنﺲ تعلق دارند و تمایل روانی یا نسبت
شدیدی برای تعلق جنﺲ دیگر از خود نشان می دهد .این افراد با احساس نارضایتی نسبت به
جنسیت کالبد شناختی خود و رفتارهای مصرانه که به ﻃور عمومی مربوط به جنﺲ مخالف است
شناخته می شود .روش معمول در زندان های پیشرفته پیرامون چنین افرادی این است که پﺲ از
ارزیابی روان شناسی ،روان پزشکی جسمانی و اجتماعی باید از رهگﺬر یک برنامه ی ویژه اقداماتی
بدین شرح انجام گیرد:
-1ارزیابی روان شناسی و روان پزشکی به منظور تعیین میزان دوجنسیتی بودن فرد.
-2تعیین نحوه ی زندگی شخص به عنوان یکی از اعﻀای جنﺲ مخالف (فرهنﮓ نوع پوشش)
-3آغاز یک برنامه هورمون درمانی
-4جراحی اندام های جنسی(نظیر برداشتن رحم یا بیﻀه)
-5جراحی ترمیمی اندام های جنسی(نظیر ایجاد آلت تناسلی)
-6اعالم به مرجع قﻀایی و بخش آمار وزارت بهداشت در زمینه تغییر رسمی جنسیت مندرج در
گواهی والدت فرد(مهری.)14 :1396،
ولی در رویه ایران به محﺾ اﻃمینان موضوع توسﻂ پزشک متعهد و پزشک قانونی ،زندانی الزام ًا باید
در محیطی جداگانه نگه داری شود و در زندان انفرادی نگه داری می شود چون بودن درزندان
عمومی اﺛرات سوﺋی به دنبال دارد( مواد213تا،229آﺋین نامه سازمان زندانها.)1384،
.2-3وظایف اجرای احکام پیرامون مرخصی زندانیان:
در این زمینه استفاده از اقسام مرخصی ها به شرایﻂ تحقق مجاز شمرده است .بنابراین در این زمینه
رویه ی عملی جاری در زندان ها مورد قرار می گیرد .در رعایت مفاد آﺋین نامه برای تمامی زندان ها
و واحدهای اجرای احکام الزامی است(مهری.)15 :1396،
مرخصی روزانه :در زمینه اعطای مرخصی روزانه پﺲ از درخواست و تکمیل فرم مرخصی مراتب در
شورای ﻃبقه بندی مطرح و پﺲ از کسب موافقت شورا نسبت به پیگیری سایر موارد از قبیل سﭙردن
تﺄمین مناسب توسﻂ زندانی اقدام می شود و برگه ی مرخصی روزانه پﺲ از صدور با مبادی ذی ربﻂ
جهت اجرا ارسال می شود .هر زندانی موﻇف است پیش از خروج از زندان نسبت به دادن تعهد
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بازگشت به زندان رأس روز و ساعت قید شده اقدام نماید پﺲ از آن برگ خروج صادر خواهد شد(
مهری.)15 :1396 ،
مرخصی ساعتی :زندانی درخواست مرخصی ساعتی بودن حﻀور مﺄمور می نماید .مسئولیت اجرای
احکام زندان پﺲ از بررسی پرونده و درصورت عدم وجود منع قانونی و تخلف از سوی زندانی مراتب
در شورای ﻃبقه بندی مطرح و در صورت موافقت شورا نسبت به مبادی ذی ربﻂ جهت اجرا ارسال
می دارد .مرخصی ساعتی حداکﺜر به وقت اداری 8ساعت و در صورت ضرورت تا قبل از غروب آفتاب
قابل تمدید است(مهری.)15 :1396 ،
مرخصی تحت الحفظ :در بعﻀی از زندان ها زندانی به دلیل عدم داشتن تﺄمین مناسب تقاضای
مرخصی تحت الحفﻆ می نماید مسئولین اجرای احکام پﺲ از بررسی پرونده زندانی و در صورت عدم
وجود منع قانونی و تخلف ا ز سوی زندانی مراتب را در شورای ﻃبقه بندی مطرح و در صورت موافقت
شورا نسبت به پیگیری سایر موارد از جمله مشخص نمودن وضعیت زندانی و مطلع نمودن مﺄمورین
مراتب مجوز خروج زندانی راصادر می نماید(مهری.)15 :1396 ،
مرخصی تشویقی( :آیین نامه جدید سازمان زندان ها  )1384این نوع مرخصی به محکومان اعطا
می شود که در مدت تحمل کیفر در زمینه حرفه آموزی و اشتغال ،حفﻆ و درك مفاهیم قرآن کریم
و نهﺞ البالغه و فراگیری سایر امور بازپروانه نظیر فعالیت های آموزشی ،فرهنگی ،هنری و ورزشی
توفیقاتی به دست آورند درچنین وضعیتی به تشخیص مسئول بازپروری یا مﺆسسه یا زندان مراتب
پﺲ از سایر موارد ازقبیل انجام مقررات اعطای مرخصی روزانه ساعتی تحت الحفﻆ همان گونه که
قبال توضیح داده شد اقدام خواهد شد .
مرخصی به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی (ماده ی،219آﺋین نامه اجرایی سازمان زندانها) :این نوع
مرخصی همانند مرخصی تشویق اعطا خواهد شد( .شمﺲ)1384،
.3-3وظایف اجرای احکام پیرامون مالقات زندانیان :اصوال تمامی محکومان و متهمان تحت
نظارت کامل مقررات مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می باشند و این ارتباط از
ﻃریق مالقات و مکاتبه صورت می پﺬیرد .در آغاز محاکمه وکیل مدافع شخص بازداشت شده حق
خواهد داشت با او مالقات کند و هیﭻ یک از مﺄمورین انتظامی یا اداری و قﻀایی نمی توانند به هیﭻ
وجه از مالقات جلوگیری نمایند(.مهری )15 :1396 ،اقسام مالقات هارا می توان در این شرح
برشمرد:
مالقات تلفنی :هر زندانی می تواند هفته ای یک بار با حﻀور خانواده و بستگان درجه یک در سالن
مالقات تلفنی با خویشاوندان خود مالقات نماید .اولین مالقات عموما با مراجعه خانواده و بستگان
زندانی به زندان شروع می شود و پﺲ از درخواست خانواده ،مراتب از سوی رﺋیﺲ زندان و یا جانشین
وی به اجرای احکام زندان جهت بررسی درخواست ارسال می گردد .اجرای احکام با بررسی پرونده
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زندانی و اﻃمینان از عدم منع قانونی مالقات و ممنوع المالقات بودن ،مراتب را به واحد مالقات زندان
جهت اجرا برابر مقررات مربوط ارسال می دارد(مهری.)15 :1396 ،
مالقات حضوری :هر زندانی متاهل در صورت درخواست کتبی خود و یا همسرش به رﺋیﺲ زندان
مراتب ازسوی رﺋیﺲ به اجرای احکام ارجاع و پﺲ از بررسی پرونده ی زندانی درصورت نداشتن منع
قانونی و ممنوع المالقات بودن مﺬکور با رعایت کلیه جوانب شرعی و قانونی به واحد مالقات ابالغ و
پﺲ از آن زندانی می تواند با همسر خود به مدت تعیین شده مالقات خصوصی ویژه داشته باشد.
روش های اعطای مالقات نیز با رعایت شرایﻂ مقرر در آﺋین نامه ی زندان ها اجرایی و سایر شرایﻂ
موجود در زندان بستگی دارد .در هر صورت رعایت مفاد و آﺋین نامه در تمامی موارد ضروری می
باشد و مسﺆلیت حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط دراعطای مرخصی های مﺬکور برعهده ی
مسﺆالن و کارشناسان اجرای احکام زندانهاست(مهری.)16 :1396 ،
.4-3اجرای احکام درخصوص ازدواج زندانیان
چنانﭽه زن و مرد زندانی خواستار ازدواج باشند مراتب به اجرای احکام زندان ارسال می شود تا
درصورت نداشتن منع قانونی و پﺲ از مکاتبات الزم با قﻀات پرونده ی ایشان و کسب مجوز و نیز
پیگیری برای حﻀور در دفتر واحد احکام و یا مددکاری ،اقدامات الزم انجام خواهد گرفت و کلیه
اقدامات افزون بر درج سوابق در پرونده ی زندانی به مراجع قﻀایی مربوﻃه نیز اعالم خواهد شد و
ازدواج در زندان ممکن است بین زن و مرد که هر دو در زندان تحمل کیفر می کنند باشد که به
ندرت چنین موردی پیش می آید و نیز ممکن است همانند اکﺜر موارد ازدواج توسﻂ زندانی زن و
مرد یا مردی آزاد و غیر زندانی صورت گیرد(مهری.)16 :1396 ،
نتیجه گیری
هدف از زندان و مجازات تنها محروم کردن شخص از رابطه و تعامل با محیﻂ اﻃراف خودش نمی
باشد بلکه هدفی واالتر از این ،یعنی اصالح و تربیت فرد دنبال می شود .بنابراین اقداماتی که در این
زمینه صورت می گیرد باید متناسب با این هدف باشد و اگر با آن هیﭻ سنخیتی نداشته باشد باید
حﺬف و یا پیدا شود .پﺲ مساﺋلی که در رابطه با زندان یا زندانی نقش ایفا می کنند دارای اهمیت
بوده و باید بررسی شود .باید با مطالعه و اقدامات سنجیده ،شرایﻂ را به گونه ای فراهم کنیم که
شرایﻂ اصالح برای فرد زندانی فراهم آمده و خانواده ی وی نیز حفﻆ شده و فرد پﺲ از گﺬراندن
دوران محکومیت بتواند وارد جامعه شده و توسﻂ جامعه پﺬیرش شود ،نه اینکه ﻃرد شده و به عنوان
عﻀو فاسدی برای همیشه معرفی گردد .بر این اساس الزم است که در نظام قﻀایی اسالمی که بر
پایه اندیشه علوی و فقاهت جعفری شکل می گیرد ،ضمن نظارت برحسن اجرای قوانین موجود ،و
برﻃرف نمودن خألهای قانونی ،حقوق متهم مورد حمایت قرار گیرد(مهری.)17 :1396 ،
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