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مقدمه
جرایم و مجازاتها در طول تاریخ بشیری همیواره بیا فرهنیگ ،آداف و رسیوم ،باورهیا و
اعتقادات هر جامعهای همراه بیوده اسیت .درحقیقیت ،ایی باورهیا و اعتقیادات دینیی و
هنجارهای اجتماعی هر جامعه بوده کیه مفیاهیم و مقیدار ،شیدت و ییع ،تنبییههیا و
مجازاتها را تعیی میکرده است و در هر تمدن و فرهنلی نیز جرایم ،تخطیی و تجیاوز
به قوانی و هنجارهای پذیرفته شدة اجتماعی آن جامعه بهشمار میآمده اسیت(شیمس،
 ،9386ص .)6هرچند توسل به زندان در حکومتها از دیرباز وجود داشته است ولی تولد
نظامهای زندانبانی و رشد و گسترش ای نظامها بیشتر مربو به زمانی است که زنیدان
و حبس بهعنوان یک کیفر اصیی مورد استفاده بشر قرار گرفت و آن زمان را درواقع نیمه
نخست قرن هجدهم باید بهشمار آورد؛ چراکه در آن زمان بیود کیه توسیل بیه مجیازات
زندان بهعنوان کیفر اصیی مورد توجه قانونلذاران و مجریان نظام عیدالت کیفیری واقیع
گشت .بدی ترتیب و همواره با توسل به مجازات زندان بهعنیوان ییک کیفیر ،رفتیهرفتیه
دیدگاههای اصالحی-تربیتی بشرگرایانه و نیز روشهای کمی و کیفی آن در اجرا رسیوخ
نمود و خود منجر به تأسیس شیوهها ،روشهای اداره و آموزههایی در ای زمینه گردیید
که از آن به نظیام زنیدانبانی ییاد مییشیود(شیمس ،9386 ،ص .)3یکیی از مهیمتیری و
اساسیتری اهدال بنیادی و ریشهای در اصول زنیدانبانی ،در نظیام جمهیوری اسیالمی
ایران ،اصالح و تربیت بزهکاران و بازسازی مجدد روحی و روانی و شخصیتی آنیان بیرای
ورودی شرافتمندانه به زندگی اجتماعی آزاد است .بیازپروری بزهکیار مسیتیزم شیناخت
راهکارهای عیمی ،عمیی و تخصصی در حوزههای مذهبی ،تعییم و تربیت ،حرفهآمیوزی،
حقوق و قوانی جزایی ،کیفرشناسیی و جیرمشناسیی اسیت .جنبیههیای روانشیناختی
شخصیت نابهنجار بزهکاران و متدهای نوی و پیشرفته تعییم و تربیت و اصالح و تهذیب
اخالقی و معنوی بزهکاران نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است .اصیوالً هیدل بیازپروری
آن است که بزهکار را بهصورتی تربیت کنیم که بتواند بهخوبی در جامعه فعالیت کنید و
برای خود و جامعهاش ،شخصی مفید و با ارزش باشد(قانع و دیلیران ،9398 ،ص .)6نکتیه
مهم و قابل تأمل آن است که امروزه در زنیدانهیا کیییه ابزارهیا و امکانیات و تسیهیالت
ساختمان ،تغذیه ،نلهداری ،بهداشت و  ...همه بهمنظور اصالح و تربییت ،تغیییر رفتیار و
بازسازی شخصیت و بهنجار کردن مجرمان نسبت به خود و جامعیهای اسیت کیه در آن
زندگی میکنند .از ای رو مسئیه اصالح و تربیت مجرمان برای بازگشتی سعادتمندانه بیه
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زندگی اجتماعی باید اصل و پایه مسئیه زندانبانی و اصالح و تربیت زندانیان تیقی گردد.
ای مسئیه در دنیا از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز و از همان هنلام تأسیس
زندانهای قرون وسطایی و پس از آن زندانهای مدرن ،میورد توجیه دسیتانیدرکاران و
متخصصان نظامهای زندانبانی بوده است ،چندانکه در قرن هفدهم پاپ کیمان ییازدهم
در زندان س میشل رُم اقیدام بیه تأسییس «خانیه اصیالح» نمیود و ژان مبییون فقییه
فرانسوی در ای زمینه دست بیه تیألی ،کتیاف زد .در قیرن نیوزدهم بیهمنظیور اصیالح
زندانیان «مکتب زندانها» بهوجود آمد و در قرن بیستم نیز تالشها با تأسییس مکاتیب
دفاع اجتماعی ادامه داشت .پس از جنگ جهانی دوم نیز کیفرشناسان بزرگی در زمینیه
اصالح و درمان مجرمان دست بهکار شدند و روشهای مختیفی برای ای مهم پدید آمد.
در کشور ما ایران نیز اندیشههای اصالح زندانها و تربیت مجرمیان بیه دوران مشیروطه
بازمیگردد .با ای همه و از آنجا که زنیدان در دوران پهییوی وابسیته بیه شیهربانی بیود،
مجالی برای پرداخت به آن نبود .پیس از پییروزی انقیالف اسیالمی ،بنید  6اصیل 967
قانونی اساسی (تحت عنوان اقدام مناسب برای پیشلیری از وقوع جرم و اصالح مجرمان)
ای مهم را ازجمیه واای ،قوه قضاییه قرار داد و هماکنون نظام نوی زندانبانی ما نیز بیر
ای مبنا نهاده شده است(شمس ،9387 ،صص.)979-976
با عنایت به اینکه امروزه یکی از مسائل کییدی حال حایر جامعیه ،مسیئیة افیزایش
جمعیت کیفری زندانها میباشد ،لذا بهدست آوردن راهحیی بهجهیت فرآینید اصیالح و
تربیت زندانیان و همچنی جیوگیری از بازگشت مجدد آنان به زنیدان بسییار مییتوانید
مثمر ثمر واقع شود .قوه قضاییه همواره بنابر بند  6اصل  967قانون اساسی بهدنبال ای
مهم است تیا بیا بیهکیارگیری فاکتورهیای موجیود و همچنیی تیدوی آییی نامیههیا و
بخشنامههای مختی ،همواره از جمعیت کیفری زندانها بکاهد .لک بهعقییده میا همیة
ای امور صرفاً زندان را بهطور موقت خیوت کرده و تنها راهحل مناسیب ،مسیئیة خطییر
اصالح و تربیت زندانیان است که در درون زندانها برعهده زندانبانان گذاشته شده است.
درصورتیکه ما زندان را یک مؤسسه آموزشی فرض کنیم و زندانیان را دانشآموزان ای
مؤسسه ،بدون شک در صورتی ای دانشآموزان میتوانند در جامعة خود سودمند باشند
که کییه آموزشهای الزم را بهنحو صحیح و کامیل فراگیرنید و بیه بییان دیلیر ،فرآینید
اصالح و تربیت بر روی آنان از سوی افرادی آموزشدیده و کاربید صورت گییرد .در ایی
پژوهش پس از بررسی گوشههایی از نظام زندانبانی ،درصدد ایی امیر هسیتیم تیا بییان
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نماییم نظام زنیدانبانی نقشیی بسییار پررنیگ را در فرآینید اصیالح و تربییت زنیدانیان،
جیوگیری از بازگشت مجدد آنان به زندان و همچنی تکرار مجدد جرایم ،خواهد داشت؛
لک ای امر در صورتی محقق میشود که زندانبانان بهطور مرتیب آمیوزشهیای الزم را
فراگرفته و به نحو صیحیح و مطییوف و براسیاا اصیول عیمیی و تجربییات عمییی ،ایی
آموزشها را به زندانیان منتقل نمایند.
متأسفانه عییریم اهمیتی که مویوع مطروحه دارد اما پژوهشهیای انیدکی در ایی
زمینه صورت گرفته است .اگر بخواهیم به مجموعیه پیژوهشهیایی کیه در ایی زمینیه
صورت گرفته است اشاره نماییم ،صرفاً میبایست به مجموعه آثار ارزشمند جناف آقیای
عیی شمس اشاره نمود؛ چراکه ایشان با توجه به آنکه سیالهیا در ایی امیر (زنیدانبانی)
تجربیات عمیی گوناگونی داشتهاند و به بیان دیلر ،معضالت و مشیکالت ایی حیطیه را
درک نمودهاند ،معذلک دست به نلارش آثاری چند در ای زمینه زدهاند .برخیی از ایی
آثار که از سوی ایشان نلارش گردیده است عبارتند از« :نظام زندانبانی ایران ،رویکیردی
جدید به نظام زنیدانبانی بازگشیتی سیعادتمندانه ،پژوهشیی دربیاره زنیدانبانی اسیالمی،
جامعهشناسی زندان و  .»...همچنی در ای زمینه دو مقاله نییز از سیوی آقیای محمیود
آقاخانی با عنوان «رفتار با زندانی» و آقای عباا نظیفی تحت عنوان «اخالق زندانبانی»
نلاشته شده و در هریک از ای دو مقاله به بیان مجموعه رفتارها و اخالقیات مورد نییاز
زندانبانان اشاره شده است .اما درخصوص مجموعه مهارتهای مورد نیاز زندانبانان کتابی
ارزشمند نیز بهقیم آقایان عطاءاهلل محمدی ،طاهر تیزدست و سید احمید قیانعی ،تحیت
عنوان «مهارتهای زندگی» نلاشته شده است که از سوی انتشارات سازمان زنیدانهیا و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (نشر راه تربیت) بهچاپ رسیده است .الزم به ذکر اسیت
که درخصوص مهارتهای زندگی ،کتافهای زیادی بهچاپ رسیده است لک باید درنظر
داشت که صرفاً کتاف اشاره شده به مسئیه زندان و زندانبانی پرداخته است و سایر کتب
تنها از جهت عنوان با یکدیلر مشابهت دارند.
در ای پژوهش پس از درک ماهیت و مفهوم نظام زندانبانی و زنیدانبان ،بیه مفهیوم
پیشلیری پرداخته اییم و پیس از بییان ماهییت زنیدان و فیسیفه وجیودی آن ،برخیی از
مهمتری مهارتهای مورد نیاز زندانبانان را نمایان ساختهایم.
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 .9نظام زندانبانی و زندانبان
 .9-9نظام زندانبانی

در ابتدا جهت توییح ای گفتار پرسشی را مطرح میکنیم مبنی بر اینکه آییا زنیدانبانی
یک نظام است بهای معنا که شامل کییتی است که دارای اجزای بههمپیوسته هسیتند و
یا اینکه مجموعهای است که با یکدیلر در ارتبا هستند باید گفت که اگر میان اجزای
ای شیوهها ارتبا و همبستلی وجود دارد که بهعنوان یک کل نلریسته شیوند ،پاسیخ
روش است و میتوان بر آن شیوهها نظام نام نهاد ،لیک اگر چنی ارتبا و همبسیتلی
در قالب یک کییت متصور نیست ،در نهادن نام نظام بر آن شیوهها باید تردید داشت .در
مسئیة ذکر شده بهنظر میرسد از آنجا که تمامی جزءبهجزء ای شیوهها در پیی هیدفی
واحد هستند و بهطور پیوسته با هم ارتبا دارنید و از آنجیا کیه مییتیوان ایی اجیزا را
بهعنوان یک کییت (شیوه مرکب از اجزای بههم پیوسته که در پی هدفی واحد هستند و
با یکدیلر ارتبا دارند درنظر گرفت) بدی جهت ،کاربرد واژه «نظام» یا «نظامها» در امر
زندانبانی خالی از اشکال بوده و مناسب بهنظر میرسد(شمس ،9386 ،ص.)96
 .2-9زندانبان

نخستی قدم برای اداره مناسب زندان بهخدمت گرفت نییروی انسیانی آمیوزشدییده و
کارآمد در زندانها است و یک مدیر زندان بایستی از تمامی جهات ازجمیه آموزشهیای
مرتبط و تجربه ،دارای صالحیت کافی برای انجام وایفه خود باشد و تمیامی کارکنیانی
که بهنوعی وایفه مراقبت از زندانیان را برعهده دارند باید درخصوص شیوههای مناسب،
از فناوری روز و تجهیزات محدودکننده بهخوبی آمیوزش دییده باشیند .آنچیه از تعریی،
زندانبان در پژوهش حایر مدنظر ما میباشد بدی شرح است :زندانبان بیه کسیی گفتیه
میشود که وایفه حراست ،مراقبت و کنترل ییک محیدوده مشیخص از افیرادی را کیه
مرتکب جرم شدهاند و در زندان بهسر میبرند را برعهده دارد 9.درواقع میالک از تعریی،
فوق کییه افرادی است که با زندانیان سروکار دارند و واای ،فوقالذکر ،ازجمیه حراست،
مراقبت و  ...را نسبت به آنان عهدهدار شدهاند .ای تعری ،میتواند افیراد متعیددی را در
زندانها دربر گیرد که بهعنوان نمونه برخی از ای افراد عبارتند از :مدیر زندان ،نلهبانان
 .9ر.ک :بخشیییی ،اصیییغر؛ تی یأثیر شیییغل زنیییدانبانی بیییر زنیییدانبانان و خیییانواده آنیییان( ،قابیییل دسترسیییی در:

.)https://isfahanprisons.ir
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مراقب زندانیان و سایر افرادی که بهموجب آیی نامههای قیانونی و ییا موجبیات قیانونی
دیلر وایفه مراقبت ،کنترل و حفاات از زندانیان را برعهده دارند .الزم به ذکر است که
از نظر ما یک زندانبان خوف و ایدهآل کسی است که در ابتدا بتواند با کار کردن بر نفس
خود و بهنوعی خودسازی ،اللوهای الزم را فراگیرد و آن اللوها را بهصورت عینی و عمیی
بهکار برد تا عالوهبر قول و سخ خود ،در عمل و با رفتار خود نیز بتواند شاخصی کامیل
و ایدهآل برای هدایت و اصالح زندانیان باشد.
 .2پیشگیري
پیشلیری حاصل مصدر بوده و در لغت بهمعنیای جییوگیری ،دفیع ،صییانت ،پاسیداری،
ممانعت ،بست جیو ،جیوی وقوع چیزی را گرفت  ،هشیدار دادن دربیاره وقیوع چییزی و
همچنییی آگییاه کییردن و خبییر چیییزی را دادن اسییت(آقابییاالزاده ،9397 ،ص .)7واژه
«پیشلیری» امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعید اسیت :پیشیلیری 9ییا
جیوگیری 6کردن ،که هم بهمعنای «پیشدستی کردن ،پیشی گرفت و به جیوی چییزی
رفت » و هم بهمعنای «آگاه کردن ،خبر چیزی را دادنم است .در جرمشناسی پیشلیرانه،
پیشلیری در معنای اول آن مورد استفاده واقع میشود یعنی بیا بهیرهگییری از کیاربرد
فنون مختی ،بهمنظور جیوگیری از وقوع بزهکاری و با هیدل بیه جییوی جیرم رفیت و
پیشی گرفت از بزهکاری است .از نظر عیمی ،پیشلیری یک مفهوم منطقی تجربی است
که همزمان از تأمالت عقالنی و مشاهدات تجربی ناشی میشود .پیشلیری از جرم یعنی
بهرهگیری از کاربرد فنون مختی ،بهمنظور جیوگیری از وقوع بزهکاری و تحدیید حیدود
آن بهمنظور از بی بردن فرصتهای ارتکاف جیرم .از نقطیهنظیر جیرمشناسیی ،میراد از
پیشلیری ،هرگونه فعالیت سیاسیت جنیایی بیرای تحدیید حیدود امکیان پییش آمیدن
مجموعه اعمال جنایی از راه ییرممک ساخت و یا دشوار سیاخت احتمیال وقیوع آنهیا
میباشید(جیوانفر ،9384 ،ص .)6پیشیلیری در سیاسیت جنیایی دربردارنیده شییوههیای
گوناگونی است که برای جیوگیری از بزهکاری بهکار میرود .ای شیوهها از دیدگاه عیمی
(جرمشناختی) عبارت است از هر اقدام سیاست جنایی با هدل محدود سیاخت امکیان
رویداد جنایی از راه ناممک ساخت  ،دشوار کردن یا کاست از احتمال وقیوع آن ،بیدون
1. Prevention.
2. Intervention.
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آنکه در ای راه بر تهدید کیفر یا اجرای آن تکیه شیود(نجفیی ابرنیدآبادی ،9378 ،ص.)937
مفهوم جرمشناسانه پیشلیری که در اندیشه ناموَرانی چون فری بارور شیده بیود ،در مییان
اندیشمندان امروزی نیز بازتاف داشته است .رمون گس جرمشناا فرانسوی ،پیشلیری را
مجموعه اقدامهایی جز تدابیر کیفری میداند که هدل یایی آن محیدود کیردن گسیترده
جرائم ،ناممک ساخت  ،دشوار کردن یا کاست امکان وقیوع جیرم باشید .میوریس کوسی
جرمشناا کانادایی نیز پیشلیری را تدابیر ییرقهرآمیز یا ییرسرکوبلری میداند که هدل
آن ،مهار بزهکاری یا کاهش امکان وقوع جرم است(نجفی ابرندآبادی ،9386 ،ص.)7
 .9-2انواع پیشگیري

جرمشناسان ،پیشلیری را با توجه به نوع تدابیر پیشلیرانه ،به پیشلیری موسع و مضیق
تقسیم نمودهاند .پیشلیری موسع عبارت است از اقدامات کیفری و ییرکیفری در جهت
خنثی کردن عوامل ارتکاف جرم .در ای مفهوم به هرچه که عییه جرم بوده و بزهکیاری
را کاهش دهد پیشلیری گفته مییشیود .پیشیلیری مضییق عبیارت اسیت از مجموعیه
راهکارهای ییرکیفری که برای مهار بزهکاری مورد استفاده قیرار مییگییرد و بیه گفتیة
ریمون گس هدل نهایی آن محدود کردن امکان پیشامد مجموعه اعمیال جنیایی از راه
ییرممک ساخت  ،دشوار کردن یا کاهش دادن احتمال وقوع آنهاست بیدون ایی کیه از
تهدید کیفر یا اجرای آنها استفاده شود(آقاباالزاده ،9397 ،ص.)7
 .2-2روشهاي پیشگیري

بهلحاظ عیمی و حرفهای ،پیشلیری از جیرم و جیرمشناسیی پیشیلیرانه هماننید دیلیر
گرایشها و زیر مجموعههای جرمشناسی ،مویوعاتی میانرشیتهای هسیتند کیه برپاییه
عیوم و مفاهیم گوناگون قرار دارند .ای عیوم و مفاهیم نیز همانند هر رشتة دیلیر ،مولید
نظریهها و تجربیات عیمی هستند که جنبههایی از آنها نسبی و متأثر از متغیرهایی چون
زمان ،مکان ،شرایط اقییمی ،فرهنگ ،اقتصاد ،محیط اجتماعی و هنجارها و  ...میباشیند.
امروزه پیشلیری در حوزه جرمشناسی ،تا آنجا مورد اهتمام و استقبال واقع گردیده کیه
به یکی از گرایشهای اصیی جرمشناسی کیاربردی بیهنیام «جیرمشناسیی پیشیلیرانه»

9

تبدیل شده است .تعاری ،ارائه شده از پیشلیری بسیار متنوع و بهصورت موسع و مضیق
میباشد .براساا یافتههای جدید ،موفقیت در امر پیشلیری مستیزم همکاری نهادهیای
1. Prevention criminology.
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مختی ،اجتماعی در ای زمینه است .برای مثال ،ارائه آمیوزشهیای گونیاگون در دوران
تحصیل بویژه در کتب درسی ازجمیه روشهای ییرکیفری است کیه مییتوانید موجیب
پیشلیری از بزهکاری و بزهدیدگی کودکان و نوجوانان گردد(محسنی ،9394 ،ص.)67
 .9-2-2انواع پیشگیري از جهت مراحل و زمان ارتکاب جرم

ای شیوة تقسیم ،با الهام از پیشلیری در عیم پزشکی و براساا اللوی سالمت عمیومی
سازمان بهداشت جهانی شکل گرفته و در سه مرحیه اجرا میگردد:
الف) پیشگیري نوع اول :مخاطب آن عموم جامعه بوده و بر دشوار نمودن شرایط ارتکیاف
جرم متمرکز است .ای نوع از پیشلیری ،مرحیه قبل از ارتکاف جرم را دربر میگیرد.
ب) پیشگیري نوع دوم :ناار بر افرادی است که در آستانه ارتکیاف جیرم قیرار دارنید و
هدل آن شناخت و شناسایی اولی نشانههای بزهکاری و مبارزه با آن میباشد .ایی
نوع از پیشلیری ،آستانه ارتکاف جرم را مورد توجه قرار میدهد.
ج) پیشگیري نوع سوم :با هدل مراقبت بر عواقب و مدیریت چالشهاست .ایی نیوع از
پیشلیری ،مرحیه پس از ارتکاف جرم را مدنظر قرار میدهد(محسنی ،9394 ،ص.)67
 .2-2-2انواع پیشگیري از جهت روش و دامنه اقدام

الف) پیشگیري اجتماعی :عبارت است از روشها و اقدامات انجام شده توسط سازمانها
و نهادهای دولتی و ییردولتی ،خارج از نظام عدالت کیفری با هیدل کیاهش عوامیل
خطرناک و زمینهسیاز اعمیال مجرمانیه ییا خشیونتبیار (.)Bruce & Chandre, 2016
پیشلیری رشد مدار (رشد نلر) 9یکی از مهمتری انواع پیشلیری اجتماعی است.
ب) پیشگیري وضعی :به مجموعه اقدامات کاهشدهنده فرصت ارتکاف انواع خاص جرم
اطالق میگردد .فرآیند کاهش فرصت ،از طریق مدیریت ،طراحی یا دگرگیونسیازی
محیط به اصولیتری شیوه ممک تحقق مییابید .بیدی ترتییب ،ارتکیاف جیرم ،بیه
قضاوت تعداد زیادی از مجرمی  ،دشوارتر ،خطرناکتر یا دارای مزایا ،پاداش ،قابیییت
بخشش و معافیت کمتر میگردد (.)Clark, 1997
 .9عبارت است از مداخیه در مراحل مختی ،رشد کودکان و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری ،بهمنظور پیشلیری
از شکلگیری تمایل و گرایش به ارتکاف جرم و شامل اقداماتی ناار بر گروههای خیاص کودکیان و نوجوانیان و
نهادهای اولیه جامعهپذیری مانند خانواده ،مدرسه ،گروه همساالن ،میباشد و هدل از آن ،حذل یا بهبود هوامل
خطرسییاز و ایجییاد عوامییل حمییایتی ،بییرای تقویییت مقاومییت افییراد در مقابییل گییرایش بییه بزهکییاری در آینییده
است(محسنی ،9394 ،صص.)67-68
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آنچه که فرهنگ لغات در معنای لغوی زنیدان بیه آن اشیاره کیردهانید عبیارت اسیت از:
بندیخانه و یا جایی که محکومان و متهمیان در آن نلهیداری مییشیوند(عمیید،9373 ،
ص .)9367برخی از نویسندگان ،زندان را محل نلهداری افرادی دانستهاند که محکوم به
حبس یا مجازات سالب آزادی هستند(صفاری ،9389 ،ص .)998درحالحایر تنها تعری،
قانونی ارائه شده از زندان ،براساا ماده  3آیی نامه اجرایی سازمان زندانهیا و اقیدامات
تأمینی و تربیتی کشور مصوف  9384/9/68میباشد که در تعریی ،زنیدان بییان کیرده
است« :محیی است که در آن محکومانی که حکیم آنیان قطعیی شیده اسیت بیا معرفیی
مقامات قضایی صالحیتدار قضایی و قانونی برای مدت معی یا بهطیور دائیم بیهمنظیور
تحمل کیفر ،با هدل حرفهآموزی ،بازپروری و بازسازگاری نلهداری میشیوند» .الزم بیه
ذکر است که آنچه از تعری ،زندان مدنظر ما میباشد عبارت است از اینکه زندان محییی
است که در آن محکومانی که بهموجب حکم مقامات صالحیتدار قضیایی و ییا قیانونی،
محکومیت آنان قطعی شده است بهجهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شیکات
اعم از حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی و سایر حقوق زندانی بهاستثنای آنچه در حکم
وی قید شده است و بهمنظور اصالح و تربیت و بازپروری بهواسیطه جییوگیری از تکیرار
جرم ،نلهداری میشوند .با توجه به تعری ،ذکر شده چند مسیئیه میدنظر اسیت کیه در
ادامه به آن اشاره میشود.
اوالً زندان ،محل و مکانی بهخصوص است که باید متناسب با اهدال ذکر شیدة فیوق
بنا گردد .ثانیاً زندان بهمنظور فراهم آوردن امنیت اجتماعی و گرفت درا عبرت بیرای
افراد متخی ،و کسانی که قصد ارتکاف جرم را دارند ایجاد شده است .ثالثاً زندان بهجهت
حفظ حقوق شکات و جبران زیانهایی است که بیه آنهیا وارد شیده اسیت .رابعیاً زنیدان
مکانی است که در آن حقوق زندانیان نادیده گرفته نخواهد شد و همچنی بی زندانی و
جامعه حالت ثبات و ارتبا سالم و متقابل برقرار است بهنیوعی کیه حیس انتقیامگییری
مجرمی از جامعه بعد از آزادی کیامالً از بیی رفتیه اسیت .خامسیاً یکیی از بیارزتری و
مهمتری اهدال تشکیل و بهوجود آمدن زندان ،اصالح و تربییت زنیدانی اسیت .درواقیع
زندان محل اصالح و تربیت زندانیان و بازگشت مجدد آنان به اجتماع بهصیورت سیازگار
میباشد .سادساً زندان محل نلهداری محکومانی است که بهموجب مقامات صالحیتدار
1. Prison.
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قضایی و یا قانونی ،حکم آنها قطعی شده است .سابعاً تعیی محل نلهداری زنیدانیان در
داخل زندان برعهده مسؤولی زندان میباشد ،تا با توجه به اویاع و شرایط داخیی زندان
و شییناخت شخصیییت زنییدانی محییل نلهییداری وی را مشییخص نماینیید(شییمس،9376 ،
صص.)97-99
 .9-3فلسفه وجود زندان

پیدایش و فیسفه وجودی زندان ااهراً از دو امر نشأت گرفته است که در ادامه به آن دو
اشاره خواهیم کرد.
الف) عشق به آزادي :نخستی مسئیه در پیدایش زنیدان ،عشیق و عالقیه بییش از حید
انسان به آزادی است .بهواقع سیب آزادی از انسان ،شکنجهای سخت و جبرانناپیذیر
برای وی محسوف میشود .بر ای اساا زندان بهعنوان نوعی تنبییه میورد اسیتفاده
قرار میگیرد(شمس ،9376 ،ص.)66
ب) اصالح و تربیت :در نظام جمهوری اسالمی ایران ،فیسفه وجودی زندان بینش اصالحی
و تربیتی بوده و زندان فرصت مغتنمی است که مددجویان باید از ای فرصیت بیهنحیو
احس برای پاکسازی روح و روان و جسم خویش با توسل بیه معنوییات و آمیوزههیای
دینی بهرهبرداری و استفاده کنند 9.بهنظر میرسد که یکی از روش تری و مهیمتیری
عیل پیدایش زندان مسئیة مهم و خطیر اصالح و تربیت بزهکاران بوده است.
 .4مهارتهاي زندانبانی
 .9-4مهارت کنترل استرس

بهطورکیی هر نوع رویدادی در زندگی انسانها میتواند بهنوعی استرا محسوف گیردد.
هریک از انسانهیا براسیاا محیرکهیای زنیدگی (محیطیی ،اجتمیاعی ،مییان فیردی)
برداشتها و تفاسیر متعدد و متفاوتی از وقایع دارند و اینکه کدامیک از مجموعیه وقیایع
برای افراد استرا محسوف میگردد بستلی به نوع برداشت افراد دارد.
 .9-9-4تعریف استرس

برای اولی بار دانشمندی بهنام هانس سییه مسئیة استرا و واکنش افراد را نسیبت بیه
 .9حمیدی ،ابراهیم؛ فیسفه وجودی زندان در اسالم بینش اصالح و تربیت ،مورخ ( ،9389/6/93قابل دسترسی در:
.)https://www.farsnews.com
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آن مورد بررسی و آزمایش قرار داد .تعاری ،متعددی از استرا ارائه گردیده اما آنچه که
از ای مویوع مدنظر ما هست عبارت است از «یک تجربه هیجانی منفی که با تغیییرات
روانی ،بیوشیمیایی ،رفتاری و شناختی همراه میباشد» .الزم به ذکر اسیت کیه مجمیوع
ای تغییرات بهشدت تحتتأثیر ارزیابی افراد از موقعیتهای استرازا میباشید .ممکی
است یک رویداد در فیردی اسیترازا باشید امیا بیر دیلیری بیدون اسیترا .مجموعیه
رویدادهای آسیب زا چیه شیدید و چیه خفیی ،،در درازمیدت نییز موجیب آسییبهیای
جسمانی ،روانی و اجتماعی میگردد(محمدی ،تیزدست و قانعی ،9389 ،ص.)4
 .2-9-4کار در زندان و استرس

زندان محیی اسیت کیه دارای جیوی مقتدرانیه و منضیبط مییباشید و همچنیی محیل
نلهداری شبانهروزی افراد است .یالباً جمعیت زندانها بیش از ارفییت موجیود اسیت و
ای امر موجب میگردد تا زندانیان در طول اقامت تنشهیا و برخوردهیای زییادی را بیا
یکدیلر داشته باشند .بهطورکیی مجموعه شرایط و عوامل زیر موجب میگردد تا کیار در
زندان یک کار پُر استرا تیقی گردد:
 -9فی مابی تعداد زندانیان و زندانبانان تناسب وجود نیدارد و ایییب زنیدنبانان از نظیر
تعداد کمتر هستند.
 -6بهلحاظ عدم تناسب در تعداد ،نظارت کاهش یافته و آمار رفتارهای آسیبزا افیزایش
مییابد.
 -3زندگی در زندان یکنواخت بوده و محرکهای محیطی اندک میباشد.
 -4زندانبانان یالباً با اموری چون فرار ،درگیری و شورش از جانب زندانیان سروکار دارند.
 -6اییییب زنییدانبانان ای ی تییرا را دارنیید کییه زنییدانیان پییس از آزادی بییرای آنییان و
خانوادههایشان ایجاد مزاحمت نمایند(محمدی ،تیزدست و قانعی ،9389 ،ص.)96
 .2-4مهارت کنترل خشم

پرخاشلری و میزان خشمی که افراد در طول زندگی روزمره خود آن را تجربه میکننید
یالباً با یکدیلر متفاوت است .بهطورکیی خشم مقدمه و الزمه ورود به مرحیه پرخاشلری
است .خشم ازجمیه هیجانات اساسی انسانها بوده و پرخاشلری نیز جنبه عمیی چنیی
هیجاناتی میباشد .اکثر مردم در زمان عصبانیت هیچگاه به مرحییهای کیه بخواهنید بیه
دیلران آسیب برسانند نمیرسند ،اما در مقابل افرادی هستند که درنتیجه خشم و عیدم
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توانایی در کنترل آن ،گاه مرتکب رفتار مجرمانه میگردند(.)Btrum & Verhangen, 2006
 .9-2-4تعریف خشم

از آنجا که خشم ازجمیه هیجانات پیچیدة انسانها است لذا ارائه تعریی ،مناسیبی از آن
کار مشکیی است .معذلک تعریفی که از خشم ارائه گردیده عبیارت اسیت از« :مجموعیه
واکنشهای انسان که ناشیی از عصیبیت ،خصیومت درنتیجیه ناکیامی ،تحقییر ،تهدیید،
بیعدالتی و نظایر اینها میباشید» .الزم بیه ذکیر اسیت کیه خشیم واکنشیی طبیعیی و
احساسی است که ،بهصورت جسمانی و هیجانی از سوی اشخاص نشیان داده مییشیود.
بهطورکیی مجموعه رفتارهای خشونت آمیز را به دو طبقه کیی میتوان تقسیم نمود:
الف) رفتارهاي خشونتآمیز واکنشی :عبارت است از خشم یا پاسخی تالفیجویانه کیه
نسبت به یک عامل تحریکآمیز واقعی یا ذهنی ارائه میشود .الزم به ذکر اسیت کیه
در ای رفتارهای خشونتآمیز اشخاص بدون توجیه بیه هیدل و عاقبیت رفتارشیان،
خشم خود را نشان میدهند.
ب) رفتارهاي خشونتآمیز کنشگرا :یالباً ای رفتارها بدون دلیل خاصی اتفاق میافتند
و مبتنی بر هدل میباشند .افرادی که به ای نوع از رفتارها توسل جستهاند بیر ایی
باور هستند که خشونت روشی کارآمد و مقبول بهجهت دستیابی آنیان بیه برخیی از
اهدال موردنظرشان خواهد بود .بهطور معمول ،مجموعه رفتارهای کنشگرا از زمیان
کودکی بهدست میآیند .بهعنوان نمونه ،کودکی که برای بهدست آوردن وسییه مورد
عالقه خود دوست خود را کتک میزند نمونهای از ای نوع پرخاشلری را از خود ابراز
مینماید(محمدی ،تیزدست و قانعی ،9389 ،ص.)97
 .2-2-4عوامل بروز خشم

مجموعه عیل و عوامل بروز خشم به دو صورت درونی و بیرونی ارائه مییگردنید .اگرچیه
ای عوامل میتوانند بهصورت کامالً مجزا عمل نمایند اما یالباً بیهصیورت ترکیبیی از دو
عامل مزبور ابراز میشوند .بهطورکیی میتوان مجموعه عوامل بروز خشم را در موارد زیر
خالصه نمود.
 .9-2-2-4احساسات جسمی و ذهنی افراد

ای نوع حالتها درواقع مجموعه محرکهای جسمانی و ذهنی هستند که نقطه شروع و
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شدت خشم در افراد میباشند .حالتهای مزبور اموری را چیون خسیتلی ،درد ،مصیرل
انواع مواد مخدر و الکل ،ایطراف و  ...دربر میگیرند(محمیدی ،تیزدسیت و قیانعی،9389 ،
ص .)68عدم کنترل دقییق زنیدانیان ،کیه از طرفیی ناشیی از افیزایش جمعییت آنیان و
همچنی کاهش جمعیت زندانبانان و از طرل دیلر ناشی از عدم داشت مهارتهای الزم
زندانبانان در رابطه با اداره زندانیان است ،یکی از جدیتری عیل ای موارد است.
 .2-2-2-4مشکالت محیطی

اموری چون سروصدای زییاد ،آلیودگی هیوا ،گرمیا و سیرمای شیدید و شییویی ازجمییه
محرکهای محیطی هستند که موجب ابراز خشم از سوی افراد خواهند شید .بیهعنیوان
نمونه ،مواردی چون ازدحام جمعیت در زندانها ،کم بودن نور ،محدودیت در رفتوآمید
و  ...ازجمیه موارد محیطی تأثیرگذار در بروز خشم از سوی زندانیان میباشیند(محمیدی،
تیزدست و قانعی ،9389 ،ص .)68مهمتری مشکیی که در ای زمینه بهطور جدی امیروزه
مدنظر است مسئیة ازدحام جمعیت زنیدانیان اسیت کیه خیود مشیکالت دیلیر ازقبییل
سروصدای زیاد ،محدودیت در رفتوآمد ،عدم رعایت بهداشت و  ...را دربر دارد.
 .3-2-2-4تفکرات شخصی

اینکه دیلران با ما چلونه رفتار میکنند نتیجة برداشتی است که ما نسیبت بیه آنیان در
ذهنمان داریم .نوع برداشت و بروز رفتار ،ارتبا نزدیک و تنلیاتنلی بیا یکیدیلر دارنید.
هنلامی که افراد با یکدیلر در تعامل هستند برداشتهای متفاوتی از خود میکننید کیه
گاهی درست و در برخی موارد اشتباه میباشد .بهطورکیی درصورتیکیه برداشیت میا از
دیلران شامل موارد زیر باشد ،در ای صورت احتمیال بیروز خشیم از سیوی میا افیزایش
مییابد .مسخره شدن ،مورد پرخاشلری قرار گیرفت  ،حیس حقیارت ،میورد اییم واقیع
شدن ،تهدید شدن ،متحمل انواع آسییب شیدن ،شینیدن دروغ ،حیس دور زده شیدن و
نظایر اینها همه و همه بستلی بیه نیوع برداشیت میا از افیراد دارد .الزم بیه ذکیر اسیت
درصورتیکه افراد دیدگاهی خشک و ییرقابل انعطال داشته باشند بسییار زودتیر دچیار
خشم خواهند شد(محمدی ،تیزدست و قانعی ،9389 ،صص .)68-69به بیان دیلیر ،درصید
قابل توجهی از بروز مشکالت ناشی از خشم ،برگرفته از نوع تفکر و برداشت ما نسبت به
دیلران است .لذا انعطالپذیری و مثبتاندیشی در ای مواقع ،تا حید زییادی مییتوانید
مثمر ثمر باشد.
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 .3-2-4شیوههاي کنترل خشم

بهطورکیی شیوههای کنترل خشم را به دو دسته میتوان تقسیم نمود کیه در ادامیه بیه
آنها خواهیم پرداخت.
 .9-3-2-4خودآگاهی هیجانی

در مواقعی که ما در موقعیتی خشمبرانلیزانه قرار داریم میزان آگیاهی و شیناخت میا از
هیجانات و احساساتمان در موقعیتهای مختی ،نقش مهمی در کنترل خشیم خواهنید
داشت که به ای مرحیه خودآگاهی هیجانی مییگوینید .هنلیامی کیه افیراد در مرحییه
خودآگاهی هیجانی قرار میگیرند دو عامل مهم در کنترل خشم آنان مؤثر اسیت :یکیی
آنکه با گفت عبارات «م عصبانی نیستم»« ،اکنون بهدلیل ناراحتی بیش از حد ممک
است معقوالنه رفتار ننمایم» و «م خشملی هستم» مانع از تسیط خشم بر رفتارمیان
گردیم و دوم آنکه با گفت جمیة «م خشیملی هسیتم» ،در پیی عییل خشیم خیود
میکوشیم .بهطور معمول عیت عمده خشم ما عوامل بیرونی نمیباشند بیکه نوع برداشت
و تفکر ما از افراد است که یالباً منجر به بروز خشم از سوی ما میگردد که به ای نوع از
برداشتها افکار منفی و ناکارآمد گفته میشود .در بیشتر مواقع افکار منفیی و ناکارآمید
درنتیجة ای باور ییط هستند که همه افراد همیشه میبایست صحیح رفتار نماینید ،امیا
درصورتیکه به ای مهم برسیم که همه افراد همیشه ممکی نیسیت صیحیح و درسیت
رفتار کنند ،لذا ای باور منطقی میتواند نقش بسزایی در میزان کنترل خشم میا داشیته
باشد .بهعنوان نمونه ،زندانبانی که درحال سرشماری و آمار گرفت است و در حی کیار
متوجه میشود که یکی از زندانیان در تختش مانده و برای سرشماری و آمارگیری حایر
نلردیده است ،در ای صورت ممک است افکیار زییر بیه ذهی زنیدانبان خطیور کنید و
درنتیجة ای افکار خشملی گردد :ال )،قصد اذیت کیردن میرا دارد .ف) دروغ گفتیه و
تمارض میکند .پ) قصد گرفت انتقام از م را دارد .ت) قصید انجیام توطئیه جدیید را
دارد(محمدی ،تیزدست و قانعی ،9389 ،ص.)36
 .2-3-2-4خنثی نمودن خشم

بهمنظور خنثی نمودن خشم از دو روش بیندمدت و کوتاهمدت استفاده میگیردد .روش
بیندمدت ،مجموعه روشهایی است که آستانه تحمل میا را در مواقیع بیروز روییدادهای
خشمبرانلیز افزایش میدهند .بهطورکیی با ممارست و تمری قادر خیواهیم بیود خشیم
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خود را کنترل کنیم .ازجمیه مهمتری روشهای بیندمدت عبارتند از :ورزشهای هوازی،
تنفس صحیح و مقابیه با افکار منفی.
در زمان پی بردن به مجموعه افکار منفی میبایست در ابتدا کییه ایی افکیار را زییر
سؤال ببریم و در نهایت با عنایت به مجموعه فنون زیر بهدنبال تغییر آنها باشیم:
 -9بهدنبال ادله مخال ،افکار منفی باشیم.
 -6اگر کسی جای شما بود با قرار گرفت در موقعیت مشابه چه برداشتی میکرد.
 -3درصورتیکه یکی از نزدیکانتان همچون شما برداشت میکرد ،چطور وی را منصیرل
میکردید.
اما مهمتری روشهای کوتاهمدت خنثی کردن خشم عبارتند از :تنفس عمیق ،روش
حواا پرتی (منظور انحرال از مویوع اصیی و سرگرم نمودن خیود بیه موییوعی دیلیر
میباشد) و ترک موقعیت(محمدی ،تیزدست و قانعی ،9389 ،صص.)33-36
 .3-4وظایف اخالقی زندانبانان
 .9-3-4رسیدگی به مشکالت فردي زندانیان

یالب زندانیان دارای انواع مشکالت جسمی و روحی میباشند که در بیشتر مواقع تحتتأثیر
ای مشکالت مجدداً مرتکب جرایم متعددی میشوند .لذا بهمنظور اصالح و درمان آنان ابتدا
باید عیل و عوامل بروز جرایم توسط زندانبانان شناسایی گردد تا درنتیجة آن معییول نییز از
بی برود .یک نمونة مشکالت جسمی ،نقص عضو و یا ییرطبیعی بودن اعضای بدن است که
معموالً به افراد نوعی حس حقارت را میدهد و درنتیجه والدی ای افراد مکی ،هستند کیه
توجه بیشتری به آنان داشته باشند اما بعضاً عکس ای عمل اتفاق میافتد .الزم به ذکر است
که ای گونه افراد ،کییه اشخاص سالم را بهنوعی دشم خود تیقی مینمایند و درواقع ارتکاف
جنایت را برای خود نوعی حق میدانند .در مقابل ،مشکالت روحی است که دربرگیرنده انواع
و اقسام بیماریهای عصبی مییباشید همچیون اییطراف ،افسیردگی ،تیراهیای مرییی،
هیستری ،بیماریهای جنونآمیزی چون اسکیزوفرنی مانیا و نظایر اینها که هملی ازجمییه
مواردی هستند که بعضاً افراد زندانی ،بهدلیل دارا بودن ای شرایط ،ارتکاف عمل مجرمانه را
نوعی حق برای خود میداند(نظیفی ،9374 ،ص.)38
 .2-3-4دوست خوب بودن و تبدیل شدن به الگو براي زندانیان

هر فردی بهخصوص زندانیان بهمنظیور اصیالح و تربییت نیازمنید ییک اللیوی مناسیب
939

جستاري در باب زندانبانی

فصلنامه قضاوت ،شماره  ،97بهار 9398

میباشند .بیشتر مددجویان هنلامی که قصد اصالح و هدایت خود را نیز دارند ،در ابتیدا
اللوهای عینی را مشاهده میکنند و نوع رفتار و نحوه برخورد مربیان با خیود را میدنظر
قرار میدهند .درواقع اللو ،نوعی واقعیت عینی به اجسام و اشیخاص اسیت کیه ابتیدا در
ذه تصور میگردد .بهعقیدة میا زنیدانبان خیوف فیردی اسیت کیه در ابتیدا بتوانید بیا
خودسازی الزم اللوهای صحیح و سالم را بهصورت عینی بهاجرا درآورد؛ چراکه براسیاا
آن رفتار ،گفتار و بهطیورکیی شخصییت وی نمونیه بیارزی بیهمنظیور هیدایت و اصیالح
زندانیان مدنظر قرار گرفته میشود.
برخی از ویژگیهای اخالقی عمیی که یک زندانبان خوف و کامل میبایست همیواره
درنظر داشته باشد عبارت است از :توایع ،صبر و تحمل ،حیا ،توکل به پروردگار ،صیادق
بودن ،امر به معرول و نهی از منکر ،اخیالص بیه خداونید و نظیایر اینهیا کیه هملیی از
ویژگیهای مهم اخالقی عمیی است و زندانبانان را به یک اللوی عینیی مناسیب تبیدیل
مینماید(نظیفی ،9374 ،ص.)38
 .4-4ویژگیهاي رفتار با زندانیان
 .9-4-4باور به فطرت پاک انسانها

با آنکه ارتکاف بزه و جنایت همواره به جنبه حیوانی انسان مربیو مییشیود ،میعذلیک
بهدلیل آنکه میبایست با زندانیان بهمنظور اصالح و تربیت برخورد گیردد لیذا توجیه بیه
پاکی فطری آنان حتی در افراد مجرم موجب میگردد تا شرایط الزم بهمنظور هیدایت و
تربیت آنها هرچه زودتر فراهم شود .الزم به ذکر است که برای تحقق ای امور میبایست
کییه امکانات ،ابزارها و لوازم اصالحی و تربیتی موجود در زندان ،مناسب با ویعیتهیای
روحی ،روانی ،اخالقی و بهطورکیی شخصیت فرد زندانی باشد(آقاخانی ،9376 ،ص.)67
 .2-4-4پذیرش بدون قید و شرط

بهمنظور اصالح و تربیت زندانیان ،یم آنکه میبایست همیواره بیهصیورت ییک انسیان
آسیبدیده وی را درنظر بلیریم ،همچنی بایستی از کییه قضاوتهای اخالقی و قیانونی
نسبت به وی دوری نماییم؛ زیرا مرجعی که میبایسیت کیار قضیاوت را انجیام دهید بیه
وایفة خود بهنحو احس و مطیوف عمل کرده است .فیذا یک زندانبان خوف نیز باید بیه
وایفه خود که همانا اصالح و تربیت و تغییر شخصیت زندانی اسیت بیهنحیو مطییوف و
کامل عمل نماید و از هرگونه قضاوتهیای اخالقیی و شخصیی نسیبت بیه فیرد بزهکیار
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خودداری نماید(آقاخانی ،9376 ،ص.)67
 .3-4-4دقت ،باریکبینی ،صبر و امیدواري

زندانها محل نلهداری افرادی است که مثال بارز آسیبهای اجتماعی ،روانیی ،زیسیتی،
تربیتی و خانوادگی جامعه میباشند .لذا دقت و باریکبینیی در کوچیکتیری حیاالت و
رفتار زندانیان نهتنها ما را نسبت به عیل و انلیزههای رفتاری بزهکاران آشینا مییسیازد
همچنی موجب میگردد تا در اعمال و بکارگیری روشها و اقدامات اصالحی و تربیتی،
برخورد صحیح و مقتضی صورت گیرد .با توجه به آنکه شکلگییری رفتیار بزهکارانیه در
فرد زندانی مدت زمان طوالنی را بهخود اختصاص داده است ،لذا از بی بردن آثیار ایی
رفتارها و اصالح و تربیت زندانیان نیز به همان میزان ،به صبر و صرل مدت زمیان قابیل
مالحظهای نیازمند اسیت .بنیابرای صیبور بیودن در رونید اصیالح و تربییت زنیدانیان و
همچنی تغییر افکار ،رفتار و بهطیورکیی شخصییت بزهکیاران امیری ییروری و الزامیی
میباشد که همواره بایستی مدنظر زندانبانان قرار گیرد(آقاخانی ،9376 ،ص.)68
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نتیجه
با عنایت به فضای خاص حاکم بر زندانها و همچنی وجود فرهنگهای خاصیی کیه در
زندانها حاکم است ،درمواردیکه بزهکاران در دوران گذران حبس خیود رهیا گردنید و
تنها به جنبه سزادهی حبس بسنده گیردد ،نیهتنهیا نمییتیوان از تکیرار مجیدد جیرایم
جیوگیری نمود بیکه باید منتظر بود تا چه در فضای زنیدانهیا و چیه پیس از خیروج از
زندان نیز شاهد تکرار مجدد جرایم باشیم .باید به ای نکته توجه داشت که زنیدانهیای
نظامهایی که فاقد برنامههای مؤثر اصالحی و تربیتی کارآمد در دوران حبس میباشیند،
روزبهروز متورمتر خواهند شد .تکرار مجدد جرایم ،بزرگتری تالی فاسید ایی نظیامهیا
محسوف میشود که نشان از ناکارآمدی و یع ،ای زندانها میباشد .در فرآیند اصیالح
و تربیت زندانیان یکی از مهمتری اقدامات ،افزایش سطح بهداشت روانی و عیزت نفیس
در همه بزهکاران با هر نیوع جیرم و ویژگییهیای شخصییتی مییباشید .درصیورتیکیه
برنامههای اصالحی و تربیتی ما بهشکیی درست و عیمی و با بکیارگیری نییروی انسیانی
مؤم  ،متخصص ،عالقهمنید و کارآمید صیورت گییرد بییشیک تیأثیرات بسییار میؤثر و
سازندهای بهجهت افزایش میزان عزت نفس زندانیان و خودشکوفایی آنها خواهد داشت.
اگر زندانیان نسبت به شخصیت خود آگاهی و شیناخت پییدا کننید و همچنیی بیا
جامعه و با خدای خود بهنحو صحیح و مطیوف ارتبا برقرار نمایند ،میزان عزت نفس در
آنان افزایش یافته و به خودشکوفایی روحی و روانی خواهند رسید و در نهایت در افکیار،
رفتار و شخصیت آنان تغییرات سازنده و مطیوف صورت میگیرد که ای تحوالت موجب
میگردد تا زندانیان پس از آزادی از زندان مجدداً مرتکب جرم نلردنید بیکیه بیهصیورت
کامالً سعادتمندانه به زندگی خود در جامعه ادامه دهند .بیه عقییدة میا نظیام زنیدانبانی
نقشی بسیار پررنگ را در فرآیند اصالح و تربیت زندانیان ،جیوگیری از بازگشیت مجیدد
آنان به زندان و همچنی تکرار مجدد جرایم خواهد داشت .زندانبانی درواقع نظامی است
میانرشتهای و چندبعدی .یک زندانبان خوف فیردی اسیت کیه عیالوهبیر داشیت عییم
مدیریت ،بهمیزان قابل توجهی (حداقل متوسط به باال) بیر عییومی چیون ،روانشناسیی،
جامعهشناسی ،عیوم تربیتی و مددکاری اجتماعی و سایر مهارتهای مورد نیاز ای شغل
تسیط داشته باشد و بتواند بهنحو مطیوف و عیمی کییه دادههیای درییافتی خیود از ایی
عیوم را در فرآیند اصالح و تربیت زندانیان بکار گیرد .در ای صورت اسیت کیه مییتیوان
انتظار داشت که نظام زندانبانی در فرآینید پیشیلیری از تکیرار مجیدد جیرایم از سیوی
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زندانیان و همچنی بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه مؤثر واقع گیردد .واقعییت ایی
است که از مهمتری و اصییتیری نییروهیای تأثیرگیذار بیر روان ،رفتیار و بیهطیورکیی
شخصیت زندانیان ،زندانبانان میباشند .لذا بهمنظور اینکیه ایی افیراد بتواننید تیأثیرات
بسیار مطیوف و سازندهای بر شخصیت زندانیان بلذارند میبایست در انتخاف آنان نهایت
دقت و وسواا را بهخرج داد؛ چراکه صرل داشت تخصص و دانش در زنیدانهیا کیافی
نمیباشد ،بیکه افزون بر دانش ،انلیزه و عالقهمندی و عشق به کار نیز الزامی مییباشید.
لذا اگر کارکنان دارای تخصص کافی و الزم باشند اما از انلیزه و عالقه الزم نسبت به کار
خود برخوردار نباشند نخواهند توانست تأثیرات سیازنده و مطییوبی را بیر روی زنیدانیان
داشته باشند .معذلک در ساختار نظام زندانبانی میبایست سیعی گیردد کیه زنیدانبانان
افزونبر داشت دانش ،تخصص و تعهد ،دارای انلیزه ،عالقه و عشق به کار نیز باشیند تیا
در نهایت ،اهدال چنی نظامی نیز برآورده گردد.
با عنایت به کییه مطالب ذکر شده ،در ادامه پیشنهاداتی را بیهجهیت کیارایی هرچیه
بهتر و مؤثرتر نظام زندانبانی ارائه خواهیم نمود.
 -9یرورت ایجاد دستورالعملهای اجرایی بهجهت وحدت رویه در مناطق آموزشی.
 -6بهرهگیری و استفاده از اساتید مجرف بهمنظور آموزش عیوم و دانش مورد نیاز نظیام
زندانبانی.
 -3بهرهگیری و استفاده کامل از تکنولوژی آموزشی.
 -4برگزاری آموزشها در قالب کالا درا و ایجاد تنوع در ارائه آموزشها.
 -6رعایت عدالت آموزشی بهجهت بهرهگیری کییه کارکنان از دورههای برگزار شده.
 -7یرورت تشکیل نهادهای نظیارتکننیده بیر عمیکیرد زنیدانبانان در درون زنیدانهیا
بهصورت کامالً عیمی و مطیوف.

936

جستاري در باب زندانبانی

فصلنامه قضاوت ،شماره  ،97بهار 9398

فهرست منابع
الف .منابع فارسی

 .9آقاباالزاده ،لیال؛ انیواع پیشیلیری از جیرایم از منظیر قیرآن کیریم ،مجییه مطالعیات
راهبردی عیوم انسانی ،شماره سیزدهم.9397 ،
 .6آقاخانی ،محمود؛ رفتیار بیا زنیدانی ،ماهنامیه اصیالح و تربییت ،دوره قیدیم ،شیماره
پانزدهم.9376 ،
 .3بخشی ،اصغر؛ تأثیر شغل زندانبانی بر زندانبانان و خانواده آنان( ،قابیل دسترسیی در:
.)https://isfahanprisons.ir
 .4جوانفر ،عباا؛ پیشلیری از جرم و جایلاه قضایی در آن ،مجیه اصالح و تربیت ،دوره
قدیم ،شماره سی و نهم.9384 ،
 .6حمیدی ،ابراهیم؛ فیسفه وجیودی زنیدان در اسیالم بیینش اصیالح و تربییت( ،قابیل
دسترسی در.)https://www.farsnews.com :
 .7سازمان جهانی بهداشت؛ برنامه آمیوزش مهیارتهیای زنیدگی ،ترجمیه ربابیه نیوری
قاسمآبادی و پروانه محمدخانی ،نشر معاونیت امیور فرهنلیی و پیشیلیری سیازمان
بهزیستی کشور ،تهران.9379 ،
 .7شمس ،عیی؛ پژوهشی درباره زندانبانی اسالمی ،نشر اداره کیل زنیدانهیا و اقیدامات
تأمینی و تربیتی خراسان ،مشهد.9376 ،
 .8شمس ،عیی؛ رویکردی جدید بیه نظیام زنیدانبانی بازگشیتی سیعادتمندانه ،نشیر راه
تربیت ،تهران.9386 ،
 .9شمس ،عیی؛ نظام زندانبانی ایران ،نشر راه تربیت ،تهران.9387 ،
 .98صفاری ،عیی؛ کیفرشناسی ،تحوالت و مبانی و اجیرای مجیازات سیالب آزادی ،نشیر
جنلل ،تهران.9389 ،
 .99عمید ،حس ؛ فرهنگ عمید ،جید دوم ،نشر امیرکبیر ،تهران.9373 ،
 .96قانع ،امیرریا؛ عالی ،مرییه؛ درویش ،حس و رمضیانیان فهنیدری ،هیادی؛ تبییی
اصول و مبانی تربیت اسالمی در اصالح و تربیت زندانیان ،مجیه هدایت و بازپروری،
شماره پنجم ،تهران.9398 ،
 .93محسنی ،فرید؛ جرمشناسی ،نشر دانشلاه امام صادق ،تهران.9394 ،
 .94محمدی ،عطاءاهلل؛ تیزدست ،طاهر و قانعی ،سید احمد؛ مهارتهای زندگی ،نشر راه
937

جستاري در باب زندانبانی

9398  بهار،97  شماره،فصلنامه قضاوت

.9389 ، تهران،تربیت
 پیشیلیری از، عییحسی ؛ (تقرییرات) مبیاحثی در عییوم جنیایی، نجفی ابرندآبادی.96
.9386 ، تهران، بهکوشش مهرداد رایجیان اصیی و شهرام ابراهیمی،جرم
 مجیه تحقیقات، عییحسی ؛ پیشلیری از بزهکاری و پییس محیی، نجفی ابرندآبادی.97
 شیماره بیسیت و پینجم و بیسیت و،حقوقی دانشکده حقوق دانشلاه شهید بهشتی
.9378 ، تهران،ششم
، شماره هفیتم، دوره قدیم، ماهنامه اصالح و تربیت، عباا؛ اخالق زندانبانی، نظیفی.97
.9374 ،تهران
 منابع التین.ب
18. Bruce , David & Gould, Chandre, The War against Cause of crime: Advocacy
for Social Crime Prevention in the face of Tougher Law Enforcement. June
2016, (in: www.researchgate.net/publication/301275797).
19. Btrum, Randy & Verhangen, David, Assessing and Managing Violence
Risk in Juveniles, the Guilford press, 2006.
20. Clark, Ronald, Situation a crime prevention: successful case studies, 2nd
ED, Itarrow and tteston Publishers, Guilderlond, New York, 1997, (in:
http:// www. pop center.org).

937

Judgment, No. 97, Spring 2019

A Research on Prison Officer Position
Foroud Shokouh Mosghani*
Amirreza Ghane**
Received: 27/12/2018
Accepted: 25/05/2019
Abstract
Principally, the tools available in the prison, as well as the actions and
measurements of the prison authorities, are aimed at correcting and
rehabilitating prisoners. Today, most countries in the world, with all kinds of
government and level of development, have come to realize that inmate
inflation in prisons is increasing day by day, and prison sentences are finally
coming to a standstill in spite of the fact that all countries around the world
are trying to correct and train criminals, and to make arrangements for all
prisoners not to return to prison after their release or al least to reduce the
rate of return to prison. It should always be emphasized that prisons are
dynamic institutions that human beings are among the most important and
constituent elements of it. It should be borne in mind that prisons do not
consist solely of buildings, fences, walls, and in one word inanimate beings.
Therefore, prison failure or success cannot be managed solely by means of
guidelines, laws, and by-laws that enacted by the state. It should be noted
that human elements must be considered at every stage. The research and
data collection method in this study is descriptive with reference to library
resources, articles, rules, regulations and bylaws.
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