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Abstract 
Today, both in domestic and international law, 
important rules and regulations are in place to 
respect the rights of prisoners in order to achieve 
therapeutic goals and prevent crime. The 
importance of this research is that in the Islamic 
penal system, imprisonment is considered as a 
secondary and secondary punishment and is 
applied in a few cases, so paying attention to 
human instinct and preserving human values and 
dignity is very important that the prisoner is also 
There is no exception to this and all the efforts of 
the Islamic system are aimed at reforming and 
treating criminals, and in this regard, valuable 
rules and regulations have been developed. The 
purpose of this study is to observe the rights of 
prisoners and to observe ethics and human rights 
behavior in accordance with domestic law and 
international instruments. Accordingly, in this 
article, we want to examine how the rights of 
prisoners have been objectively reflected in 
terms of Imami jurisprudence, Iranian law and 
international law? Currently, the best and most 
explicit legal text in the field of human dignity is 
the executive regulations of the Prisons 
Organization and educational security measures, 
in which the examples and manifestations of 
humane treatment of prisoners are mentioned. 
The passage of the Law on Respect for 
Legitimate Freedoms and the Protection of 
Citizens 'Rights is also a turning point in the 
protection of prisoners' rights and dignity. In 
addition, one of the most important international 
rules on the fundamental principles of the 
treatment of prisoners is the Rules of Procedure, 
adopted by the United Nations General 
Assembly on December 14, 1990. 
Keywords: Prisoners' Rights, Human Dignity, 
Punishment, Security Measures, Social Rights. 

    چکیده    
المللـی، قواعـد و    امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سـطح بـین  

مقــررات مهمــی بــراي رعایــت حقــوق زنــدانیان در جهــت تــأمین 
بینـی شـده اسـت. اهمیـت      اهداف درمانی و پیشگیري از جرم پیش

باشـد کـه در نظـام کیفـري اسـالم،       این پژوهش بدین صورت مـی 
هـاي فرعـی و ثانویـه بـه شـمار آمـده و در        جازاتزندان از جمله م

شود، لذا توجه به کرامت ذاتـی انسـان و    موارد معدودي اعمال می
هــا و حیثیــت انســانی از اهمیــت بســیاري برخــوردار   حفــظ ارزش

باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمـام تـالش و    می
هکار بوده و در کوشش نظام اسالمی در جهت اصالح و درمان بز

اي تدوین شده است. هـدف از   این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده
ایــن پــژوهش رعایــت حقــوق زنــدانیان، رعایــت اخــالق و رفتــار  

المللـی اسـت. بـر     حقوق بشري مطابق با قوانین داخلی و اسـناد بـین  
خـواهیم بررسـی نمـائیم کـه حقـوق       این اساس، در ایـن مقالـه مـی   

الملـل بـه چـه     قه امامیه، حقوق ایران و حقـوق بـین  زندانیان از نظر ف
ــرین و        ــر بهت ــال حاض ــت؟ در ح ــته اس ــی داش ــود عین ــکل نم ش

ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامـه اجرائـی    صریح
باشـد کـه در آن    هـا و اقـدامات تـأمینی تربیتـی مـی      سازمان زنـدان 

ر شـده اسـت.   هاي رفتار انسـانی بـا زنـدانیان ذکـ     ها و جلوه مصداق
همچنین تصویب قـانون احتـرام بـه آزادي هـاي مشـروع و حفـظ       
حقوق شهروندي نقطـه عطفـی در زمینـه حفـظ حقـوق و حرمـت       

هـا   باشد. عالوه بر این، در راستاي کرامت ذاتـی انسـان   زندانیان می
المللی که در زمینه اصول اساسی رفتـار   ترین قواعد بین یکی از مهم

دسـامبر   14قواعـدي اسـت کـه در تـاریخ      با زندانیان وجـود دارد، 
میالدي توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصـویب و   1990

 .اعالم شد
مجـازات،   ی،کرامـت انسـان   یان،حقوق زنـدان : واژگان کلیدي 

  .یحقوق اجتماع ینی،اقدامات تأم
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  مقدمه 
به عنوان واکنش اجتماع در مقابل بزهکاري، همواره شاهد تحوالتی به منظور دستیابی به وسایل   مجازات    

ه است. تردیدي نیست که حقوق موضوعه هر کشوري ها و امنیت اجتماع بود تر دفاع از حقوق انسان مناسب
هاي کیفرشناسی، همواره تحول یافته و در خصوص تعیین و کاربرد ضمانت  با تالش اندیشمندان و آموزه

آزادي یا زندان  هاي مختلف به کار گرفته است. مجازات سالب اجراها تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره
 کرامت اعمال راهکارهاي از رود نیز از این فرآیند مستثنی نیست. یکی شمار می ها به ترین مجازات که از مهم

 سازمان نامه آئین و اساسی قانون مقررات در قوانین دقیق و صحیح اجراي زندانیان، مورد در شخصیت و

 حائز نکته این ذکر زندانی، شخص از جمله ها انسان همه براي ذاتی کرامت اثبات از باشد. پس می ها زندان

 هرگونه زیرا باشد. می حقوق سري یک از او برخورداري زندانی انسانی کرامت الزمه که است اهمیت

 رفتار اي گونه به مجرم با باید و است مجرم کرامت خالف شده، تعیین پیش از مجازات از غیر رفتاري

 غیر نگردد. در محروم خود انسانی و اجتماعی حقوق از او و نشود منفی او به ما نگرش و نگاه نوع که شود

 و ظلم و اجحاف نوعی خود امري چنین و شده متکثر و یافته افزایش آن نوع و مجازات میزان صورت این
 است اجتماعی حقوق برخی از مجرم سازي محروم نوعی مجازات مقتضاي گاهی است. البته مجرم بر ستم

  ).114، 1385باشد(فیروزي، معین و امر باید مشخص این ولی
بر اثر تحقیقات و مطالعات اندیشمندان حقوق کیفري و جرم شناسی به منظور سازگاري اجتماعی     

توان  بزهکار، تدابیر متعددي جهت چگونگی اجراي مجازات زندان صورت گرفت که از آن جمله می
ود ره نمبه انسانی کردن رژیم اجرائی کیفر سالب آزادي و نزدیکی آن با شرایط زندگی آزاد خارج اشا

تأثیر همین افکار و نظریات است که از سوي سازمان ملل متحد اقدامات  ). تحت19، 1380(اولیائی،
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با عنوان قواعد  1955توان به مصوبه  مؤثري در جهت تحقق این اهداف برداشته شده که از آن میان می
همواره سعی خود را بر آن داشته حداقل الزم الرعایه رفتار با زندانیان اشاره نمود. قانونگذار ایران نیز 

هاي جهانی، مخصوصاً مطابق قواعد پیشرفته سازمان  که قوانین و مقررات خود را با تحوالت و پیشرفت
ملل متحد تنظیم نماید. به عبارت دیگر توجه به حقوق زندانیان یکی از معیارهاي اساسی سنجش 

باشد، لذا شناسائی و تعیین معیارهاي  ی میالملل رعایت حقوق بشر در کشورهاي مختلف و در سطح بین
تواند  الملل می ها در نظام حقوقی ایران در مقایسه با حقوق بین حقوق بشر زندانیان و میزان توجه به آن

هاي مختلف حقوق بشر را در کشور ایران ملموس و  نحوه سنجش رعایت حقوق بشر از سوي سازمان
  ).1، 1395نماید (کرمی،روشن 

 بودن شخصی اصل به توجه با زندانی شخصیت و آبرو حفظ و ضرورت این پژوهش، در اهمیت    

خانواده است.  در آن تأثیر و اجتماع در زندانی فرد جایگاه انسان، تبیین ذاتی وکرامت ها مجازات
انجامد و تحمیل  اصالح نشدن زندانیان و ارتکاب مجدد جرم پس از آزادي که به استمرار دامنه جرم می

ینه گزاف بر دولت و اموال عمومی و عدم ثمربخش بودن اقدامات کیفري، تبعات منفی و مشکالت هز
ها و پیشگیري از  آورد. لذا براي جلوگیري از شیوع چنین ناهنجاري اجتماعی زیادي را به وجود می

ا هاي اصالحی تربیتی متناسب ب گسترش بزهکاري ضروري است که حقوق زندانیان، اهداف و برنامه
الملل مورد بررسی قرار گرفته و  شرایط زندانیان بر اساس فقه امامیه، قوانین موضوعه ایران و حقوق بین

 و زندان از ها و کمبودها مشخص و نمایان گردیده و نسبت به اصالح آن اقدام شود. هدف نقص
 هدفی کهبل باشد، نمی خودش اطراف محیط با تعامل و رابطه از شخص کردن محروم تنها مجازات

 صورت این زمینه در که اقداماتی شود. بنابراین می دنبال فرد تربیت و اصالح یعنی این، از واالتر

 پیدا یا و باید حذف باشد نداشته سنخیتی هیچ آن با اگر و باشد هدف این با متناسب باید گیرد می

 بررسی باید و اهمیت بوده يدارا کنند می ایفا نقش زندانی یا زندان با رابطه در که مسائلی شود. پس

  ).93، 1399(ناصرپورومیردورقی،شوند
 افراد حیثیت به هتک حرمت اسالمی، تعالیم از الهام با ،39اسالمی در اصل  جمهوري اساسی قانون    

است:  داشته بیان و اعالم کرده ممنوع باشد که صورت هر به را زندانیان ویژه به محکوم، و مجرم
 هر به است تبعید شده یا بازداشت، زندانی دستگیر، قانون حکم به که کسی حیثیت و حرمت هتک

است. سازوکارهاي تضمین حداکثري حقوق زندانیان در  مجازات موجب و ممنوع باشد که صورت
حوزه حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران، 

المللی  و نیز اسناد بین 1400 مینی و تربیتی کشور مصوبأها و اقدامات ت زندانان می سازئین نامه اجرائآ
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حقوق بشر مورد شناسائی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از لحاظ هدف، 
اي  باشد و روش گردآوري اطالعات کتابخانه کاربردي، از لحاظ روش تحقیق، به صورت نظري می

  بندي به صورت توصیفی خواهد بود. یه و تحلیل و جمعبوده و روش تجز
  ـ تعریف زندان و تمایز آن از حبس1
 باید ناگزیر است، اسالم شریعت در ها عقوبت انواع از یکی زندان، و که حبس این به توجه با   

گردد. فلسفه اصلی زندان عبارت است از: مجازات، دفع شر و  معلوم ها آن اجراي از شریعت اهداف
هاي لغت فارسی، زندان عموماً به معناي بندیخانه، قید خانه،  در فرهنگجلوگیري از فرار مجرم اصلی. 

کنند آمده است. زندان در  حبس و سجن و نیز جائی که متهمان و محکومان را در آن نگاهداري می
م کتبی مقامات متهمان و یا محکومان کیفري با قرار و یا حک جا آنمعناي عام کلمه محلی است که در 

شوند. در ایران مستند قانونی  صالحیتدار قانونی، موقتاً یا براي مدت معین و یا به طور دائم نگهداري می
 کشور مصوب تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان اجرائی نامه آئین 1»1«موجود، بند ب ماده 

  می باشد.  1400

                                                      
ـامه آئین این در که: کیفري مؤسسه ـ ب :است زیر شرح به نامه آئین این در رفته کار به اختصارات و اصطالحات :1 ماده -  1  اختصار به ن
 یا و بازداشت دار، صالحیت قانونی یا قضائی مرجع دستور به محکوم یا متهم که است سازمان زیرمجموعه واحدي شود، می نامیده »مؤسسه«

: از است عبارت آن انواع که شود می نگهداري جا آن در اجتماعی بازسازگاري و تربیت و اصالح هدف با حبس محکومیت تحمل براي
 و اطفال تربیت و اصالح کانون و کاردرمانی اردوگاه بازداشتگاه، باز،  زندان یا اشتغال و حرفه آموزي مرکز نیمه باز، بسته، هاي  زندان

 ضوابط و شرایط از برخوردار و خارجی و داخلی حصار ای پوسته دو داراي که بانی دیده هاي برج با محصور  زندان: بسته  زندان ـ1نوجوانان؛ 
 اشتغال، و آموزي حرفه هاي کارگاه و آموزشی فرهنگی، مکان هواخوري، خوابگاه، ،  زندان از نوع این در. است کامل حفاظتی و امنیتی
  زندان خارجی و داخلی حصار دفاصلح در مناسب حفاظت با است محصوري مکان: باز نیمه  زندان ـ2دارد؛  قرار داخلی پوسته در همگی
 به مجدداً کار، خاتمه از پس و شوند می گمارده کار به مسلح، مراقب مامور نظارت تحت و معین زمان در محکومان، جا آن در که بسته،

 یا درون عمرانی و کشاورزي خدماتی، صنعتی، هاي کارگاه از بخشی ، زندان نوع این. شوند می داده بازگشت اختصاصی یا گروهی خوابگاه
 یا قضائی مقام کتبی دستور با که کیفري تامین قرار تحت متهم موقت نگهداري محل: بازداشتگاه ـ3شود؛  می شامل نیز را بسته  زندان محوطه
 نظامی یا ظامیانت امنیتی، عمومی، هاي بازداشتگاه شامل و است سازمان نظارت یا مدیریت تحت و شده معرفی جا آن به دار، صالحیت قانونی
 ماده اجراي در که روانگردان و مخدر مواد جرایم محکومان تربیت و اصالح نگهداري، براي است محلی: کاردرمانی اردوگاه ـ4باشد؛  می
 مرکز نوجوانان، و اطفال تربیت و اصالح کانون: کانون ـ5شود؛  می تشکیل ،1389مخدر مصوب  مواد با مبارزه قانون اصالح قانون 42
ـ 6باشد؛  می شمسی تمام سال هجده تا جرم ارتکاب زمان در ها آن سن که است محکومانی و متهمان نگهداري براي تربیتی، و تامینی داماتاق

 شوراي تصویب با یا و دادگاه راي موجب به محکومان که است عمومی ندامتگاه اقسام از یکی: باز  زندان یا اشتغال و حرفه آموزي مرکز
 کشاورزي و خدماتی صنعتی، هاي حوزه در کار  به اشتغال یا آموزي حرفه با جا آن در را خود محکومیت مناسب، تامین سپردن با بندي، طبقه
 ندامتگاه درون گروهی خوابگاه به استراحت براي کار، ساعت اتمام از پس محکومان و بوده مسلح مراقب مامور بدون اماکن این. گذرانند می
  می گردند. باز باشد، می سازمان نظارت تحت که آن، از بیرون یا و
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است که محکومین را جهت امنیت اجتماعی و رعایت حقوق در ادبیات حقوقی ایران، زندان محلی    
که در حکم قید شده است به  شاکی اعم از خصوصی و عمومی و رعایت سایر حقوق زندانی به جز آن

منظور اصالح و تربیت و به واسطه جلوگیري از تکرار جرم، با مجوز مرجع قضائی و تشخیص مسئولین 
توان چنین تعریفی را از زندان  رسد، می به نظر می ).28، 1382،نمایند (شمس میزندان در آن نگهداري 

زندان محلی است که محکومین را در جهت حفظ امنیت اجتماعی و رعایت حقوق شاکی، «ارائه داد: 
چه در حکم قید شده به منظور  اعم از خصوصی یا عمومی و رعایت سایر حقوق زندانی به جز آن

رار جرم، با مجوز مرجع قضائی و به تشخیص مسئولین زندان در آن اصالح و تربیت و جلوگیري از تک
  ).25، 1380(اولیائی،» کنند. مینگهداري 

 مقامات معرفی با قطعی محکومین آن در که است شده دانسته محلی زندان، قانون به طور کلی در    
 تربیت و اصالح و کیفر تحمل منظور به دائم به طور یا معین مدت براي قانونی و قضائی ذیصالح

 که این آن وجود با نشده ارائه تعریفی قانون در حبس اصطالح خصوص در اما شوند. می نگهداري
 برخی رو همین. از است شده بینی پیش جرائم اکثر مجازات و رفته کار به کیفري قوانین در بارها واژه

 مقصود که است اند. پرواضح هدانست الزم قانونگذار سوي از را حبس واژه از قانونی تعریفی ارائه

 دانسته مبرهن چنان را امر این قانونگذار و باشد می زندان یعنی آزادي سالب کیفر حبس، از قانونگذار

 دیده نیز حقوقی هاي نوشته در حتی تسامح به که کاربردي است، ندیده آن تعریف به نیازي که

 مؤید نیز ها زندان کیفري جمعیت روزافزون افزایش آن تبع به و قضات سوي از صادره شود. احکام می

 غالب مجازات عنوان چه به آن و نشده گرفته معنا یک به زندان و حبس باشد. دو واژه می نظر همین

 در و ندارد خاص مکان در نگهداري رایج اصطالحی معناي که است حبس بوده شارع نظر مورد
 اعمال معدود موارد در تنها که شده محسوب استثناء مجازات یک اصطالحی معناي در زندان مقابل،

 شده گرفته معنا یک به مذکور واژه دو ایران موضوعه قوانین در که است حالی در این و گردیده می

  باشد.  می مطرح قوانین در اساسی محور یک عنوان به زندان مجازات بر تأکید و
 ضمن زندان که حقیقت این به توجه با ابتدا همان از شارع دهد می نشان فقهی منابع در تدقیق   

 عنوان به آن از سازد، می وارد آسیب جامعه و او خانواده مجرم، به بازپروري، و اصالح در ناکارآمدي

است. در حالی  نموده استفاده جامعه در جرم مرتکبین و خطرناك مجرمین با مقابله براي حربه آخرین
 حداقلی استفاده ضرورت خصوص در فقهی مبانی خالفبر و حقایق این از غافل ایران قانونگذار که
 آن براي غرب از تقلید جز توجیهی که گرفته نظر در را کیفر این جرائم اکثر مورد در زندان، کیفر از

 واژه دو بین تفکیک ضمن قانونگذار که رود می ). امید24، 1396(الهام و همکاران، یافت توان نمی
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 جزاي شالق، نظیر هائی مجازات اعمال افزایش گسترده راستاي در را کیفري قوانین حبس، و زندان

 از مشروعی طریق هر از که آزادانه تصرفات از منع معناي به بلکه زندان معناي حبس نه به و نقدي

  .نماید گیرد اصالح صورت تواند می الکترونیک دستبندهاي مانند نوین هاي فناوري از استفاده جمله
  ـ تاریخچه زندان2
که  پیدایش زندان ظاهراً از سه امر سرچشمه گرفته است: نخست عشق انسان به مسئله آزادي و این    

شود، بنابراین به عنوان تنبیه از زندان  اي دردناك براي او محسوب می سلب آزادي از وي، شکنجه
افکنند تا ضرر  کنند و به زندان می که بعضی از افراد مجرم را دستگیر می استفاده شده است. دیگر این

شوند که اگر  دهد و افرادي متهم می که گاه جنایت مهمی رخ می ها به اجتماع نرسد و دیگر این آن
ها است فرار کند و به جاي امنی  ها آزاد گذارده شوند ممکن است مجرم اصلی که در بین آن آن

شوند و بعد از  و زندانی میبگریزد. بدین جهت تمام افراد متهم موقتاً براي بازجوئی و بررسی توقیف 
گناهان با معذرت خواهی یا جبران خسارت وارده  شود بی هاي الزم انجام می مدت کوتاهی که بررسی

  ).17، 1386دارند (عرب، کیفردادن نگاه میشوند و مجرم اصلی را براي محاکمه و  آزاد می
هاي سازندگان آن نهاد  ه آن و انگیزهآید ناشی از نیاز جامعه ب که در جوامع به وجود می هر نهادي     

اند و با سپري شدن مراحل مختلف  ها نیز بر همین اساس به وجود آمده براي اداره جامعه است. زندان
ها در زیر قصرها و یا در قالع بنا  تاریخی، شکل امروزي به خود گرفته اند. در گذشته معموالً زندان

ها  ها وضع تأثرانگیز داشته و بسیاري از محکومین در زندان نشد و جائی تاریک و ناسالم بود. زندا می
هاي دور،  هاي خشن و بی رحمانه زمان سپردند. اما همین وضع نامطلوب هم از انواع مجازات جان می

هاي هفدهم و هجدهم میالدي برخی فالسفه و  رسید تا جائی که در طول قرن سبک تر به نظر می
  هاي خشن داشتند.  لی کردن مجازات زندان در مقابل سایر مجازاتحقوقدانان سعی در اثبات و اص

زندان در زمان پیامبر (ص) رایج و معمول بوده، اما مفهومش مترادف جایگاه ویژه در این خصوص    
گرفته و مقصود از آن محدودیت آزادي و  نبوده، بلکه توقیف مجرم در خانه، مسجد و... صورت می

ست. در صدر اسالم، زندانی کردن کسی عبارت بود از محدود نمودن او به آمدوشد بزهکاران بوده ا
اي که نتواند با دیگران رفت و آمد و معاشرت داشته باشد و به اختیار خود و به طور آزاد کاري  گونه

کردند و از  اي از مسجد زندانی می ). گاهی نیز مجرمان را در گوشه175، 2،ج1368انجام دهد (فیض،
داند که فرار نکند یا خطی به دور او  قفل و بندي در کار نبود، کسی را مراقب او قرار میکه  جا آن
کردند که قدم از آن دایره بیرون نگذارد وگرنه مسئول است و او هم به  کشیدند و به او سفارش می می

میرالمؤمنین گذارد. ا که مبادا جرمش سنگین تر شود پا از دایره بیرون نمی دالیل خاص اجتماعی و این
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علی (ع) نخستین کسی بود که به ساختن زندان اقدام نمود. بدین ترتیب که آن حضرت ابتدا زندانی از 
نهاد. ولی متأسفانه » نافع«بوریاي فارس ساخت که هم نور فراوان داشت و هم هواي کافی و نام آن را 

وار آن را سوراخ و اقدام به فرار وضع این زندان مورد سوءاستفاده قرار گرفته، به طوري که دزدها دی
گذاشت. در » مخیس«که آن حضرت زندان دیگري از گل و خشت ساخت و نام آن را  کردند. تا این

مورد علت تأسیس زندان توسط حضرت علی (ع) گفته شده که در اواخر خالفت عثمان، حکومت 
، مستلزم مقداري شدت عمل دچار نابسامانی و هرج و مرج گردیده و برگردان اوضاع به حالت عادي

  بود. به همین دلیل امام علی (ع) اقدام به بنا کردن زندان نمودند. 
نفر محکوم بنا گردید.  ششصدداري  شمسی، اولین زندان ایران (زندان قصر) جهت نگه 1308در سال    

مانند اکثر  تحت تأثیر علل ناشی از جنگ جهانی دوم، به تعداد بزهکاران ایران 1320پس از شهریور 
ها  اولین آئین نامه زندان 1347ها را با کمبود جا مواجه ساخت. در   کشورهاي جهان افزوده شد و زندان

لکن به  ،آئین نامه مذکور اصالح شد 1354ها به تصویب رسید و در سال  با توجه به اصول علم زندان
  علت عدم امکانات، اکثر مفاد آن اجرا نگردید. 

  ن از منظر فقه امامیهـ حقوق زندانیا3
مسئله حقوق انسان از جمله مسائلی است که در طول تاریخ بشري مورد توجه ادیان الهی و غیرالهی،     

ها  هاي استیفاي آن اندیشمندان و مکاتب گوناگون حقوقی قرار گرفته و منشاء اقسام، مصادیق و راه
ل ادیان الهی است به این موضوع پرداخته مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. اسالم که خاتم و اکم

و اهمیت و نقش آن را در سعادت و هدایت فرد و جامعه و تحقق عدالت اجتماعی دخیل دانسته و 
ها افزوده است که  بسیاري از اصول و قواعد حقوقی عرفی را امضاء و نیز قواعد جدیدي را بر آن

که اسالم  این دهد. برخالف تصور برخی مبنی بر مجموع این اصول و قواعد، فقه اسالمی را تشکیل می
و فقه جعفري براي مسائل مربوط به زندان مبحثی خاص و جایگاهی را اختصاص نداده و زندان در 
نتیجه ظلم و ستم ستمکاران تشکیل و ضرورت یافته و اسالم مجازات را در سه مقوله حد، دیه و تعزیر 

یات فقهی عالوه بر تصریح به حکم حبس ابد یا موقت برخی منحصر کرده، قابل ذکر است که اوالً روا
هاي اسالمی نیز تصریح نموده و حبس موقت را در خصوص  مجرمین، به وجود زندان در حکومت

ها تصمیم گرفته و حکم صادر نماید، بلکه به  تواند به سرعت در خصوص آن مجرمینی که قاضی نمی
تعیین کند،  ها بینی شده در شرع اسالمی براي جرم آن ت پیشتحقیق نیاز دارد تا بتواند حدود و مجازا

  ).46، 1364واجب دانسته است (مکارم شیرازي،
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برخی اخبار و احادیث بر این موضوع داللت دارند: گروهی خمر خورده و با چاقو با هم درگیر     
ها فوت شدند  که دو نفر از آنها را زندان کرد  ها را نزد امیرالمؤمنین (ع) آوردند. امام (ع) آن شدند، آن

. بنابر این روایت حضرت علی (ع) که حاکم شرع )173 ،19،ج1386حرعاملی،(و یک نفر زنده ماند 
کرده تا بتواند حکم جانی را صادر و اجرا کند و یا از ضایع شدن حق  بوده، مجرم را زندان و توقیف می

ایات بیانگر آن است که اسالم در خصوص کسی و فرار جانی از مکافات عمل جلوگیري کند. این رو
زندان احکامی را صادر نموده است و در اتهامات احراز نشده و جرمی که مجازاتش نامعلوم است و نیز 
براي فشار آوردن به مجرم جهت بیان واقعیت، وجود زندان ضرورت دارد. هیچ حکومت فاجر یا عادلی 

را حفظ نموده و صلح، آرامش و اصالح را در آن برقرار تواند نظام جامعه خود  بدون وجود زندان نمی
ها تعیین  سازد. بسیاري از جرائم حد معین ندارند و حاکم بر اساس تشخیص خود مجازاتی را براي آن

شود، چه بسا امام یا حاکم تعزیر را به مصلحت بداند سپس در  کند که از این موارد به تعزیر تعبیر می می
ند و گاهی صالح را بر عدم تعجیل بداند تا شاید مجرم توبه کند و... مقتضاي اجرایش گاهی تردید ک

تمام این امور توقیف موقت مجرم و آن هم در مکانی به نام زندان یا بازداشتگاه است که با نگهداري 
  توان به حقوق مردم رسیدگی نموده و عدالت را اجرا نمود.  مجرم در زندان می

. بسیاري از علماء و 2مبارکه مائده سوره 33قرآن کریم عبارتند از: آیه شریفه  مبانی فقهی زندان در   
مفسرین معتقدند که نفی در این آیه به معناي حبس و زندان کردن بوده و برخی روایات نیز این آیه را 

گوید: ابوحنیفه و یارانش  ). طبرسی در مجمع البیان می62ق، 1380چنین تفسیر نموده است (ماوردي،
اند که زندانیان به منزله اخراج شدگان از  نفی در این آیه را به معناي زندان دانسته و چنین استدالل کرده
). آیه شریفه 325، 3ق،ج1415اند (طبرسی، این دنیا هستند و از هر تصرفی منع و از اهل خود جدا شده

اند.  بس و زندان تفسیر نموده. مفسران و فقها کلمه امساك در این آیه را به ح3سوره مبارکه نساء 15
شیخ طبرسی در مجمع البیان در خصوص این آیه گفته است که آن زنان را در خانه زندانی کنید تا 

                                                      
 ینْفَوا أَو خلَاف منْ وأَرجلُهم أَیدیهِم تُقَطَّع أَو یصلَّبوا أَو یقَتَّلُوا أَنْ فَسادا الْأَرضِ فی ویسعونَ ورسولَه اللَّه یحارِبونَ الَّذینَ جزَاء إِنَّما -  2
 در و جنگند  مى او پیامبر و خدا] دوستداران[ با که کسانى عظیم. سزاى عذَاب الْآخرَةِ فی ولَهم الدنْیا فی خزْي لَهم ذَلک أَرضِالْ منَ
 هبرید یکدیگر  جهت خالف در پاي شان و دست یا گردند آویخته دار بر یا شوند کشته که نیست این جز کوشند  مى فساد به زمین
  داشت. خواهند بزرگ عذابى آخرت در و دنیاست در آنان رسوائى این گردند تبعید سرزمین آن از یا شود

 یجعلَ أَو الْموت وفَّاهنَّیتَ حتَّى الْبیوت فی فَأَمسکُوهنَّ شَهِدوا فَإِنْ منْکُم أَربعةً علَیهِنَّ فَاستَشْهِدوا نسائکُم منْ الْفَاحشَةَ یأْتینَ واللَّاتی -  3
نَّ اللَّهبِیلًا. و لَهشهادت اگر پس گیرید گواه آنان بر] مسلمانان[ خود میان از تن چهار شوند  مى زنا مرتکب که کسانى شما زنان از س 

  دهد. رقرا آنان براى راهى خدا یا رسد فرا مرگ شان تا دارید نگاه ها  خانه در را] زنان[ آنان دادند
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ها راه گشایشی فراهم سازد. البته این حکم با نزول آیه و  که خداوند براي آن مرگ شان فرا رسد و یا آن
مجرد و غیرمتأهل منسوخ گردید تشریع آئین رجم زناکاران محصنه و جلد زناکاران 

برخی معتقدند که حصر در این جا صرفاً  4سوره مبارکه توبه. 5). آیه شریفه 40، 3ق،ج1415(طبرسی،
  ).150، 3ق،ج1415باشد(طبرسی، ها مدنظر نمی ها به مکه است و زندان کردن آن ممانعت از ورود آن

این روایات از طریق روات طائفه شیعه و سنی  روایات زیادي بر مشروعیت زندان داللت دارد. تعداد    
باشد. به عنوان مثال عبداهللا بن سنان در حدیث صحیحی از امام  مستفیض بوده بلکه در حد تواتر اجمالی می

صادق (ع) روایت کرده که آن حضرت فرمود: مردي به حضور پیامبر اسالم (ص) آمد و گفت: من 
پذیرد. رسول اهللا (ص) فرمود او را زندانی کن. سپس  دهد او را می اي به او دست مادري دارم که هر غریبه

توانی احسان و نیکی باالتر از این در حق مادرت انجام بدهی تا او  حضرت فرمود او را ببند چرا که تو نمی
ر ). غیاث بن ابراهیم به نقل از امام صادق (ع) از پد414، 18،ج1386را از محارم بازداشته باشی (حرعاملی،

داد که او  کرد و چنانچه تشخیص می بزرگوارش نقل نموده که حضرت علی (ع) فرد بدهکار را زندانی می
، 13،ج1386کرد تا به دنبال کسب درآمد برود (حرعاملی، اي است او را آزاد می فرد نیازمند یا ورشکسته

لی (ع) آوردند که ضامن یک ). در موثقه عمار به نقل از ابی عبداهللا (ع) آمده مردي را نزد امام ع148
زندانی شده بود. امام (ع) او را زندان نمود و فرمود دوست زندانی خود را بخوان تا تو آزاد شوي. حریز 

شود مگر سه  گوید امام (ع) فرمود کسی به زندان ابد محکوم نمی در خبري به نقل از اباعبداهللا (ع) می
ا بکشد و زنی که از اسالم مرتد گردد و سارقی که شخص: کسی که فردي را نگهداري تا دیگري او ر

  قبالً به علت سرقت دست و پایش قطع شده باشد و باز مرتکب سرقت شود.
به طور کلی در خصوص رعایت حال زندانیان در شریعت اسالمی مقرراتی وضع شده که حفظ     

مینه اساس و مبناي فتاوا و حقوق زندانیان را در پی دارد که عملکرد و سیره امام علی(ع) در این ز
گذار اندیشه ایجاد زندان اصالحی در  احکام شرعی فقهاي مسلمین قرار گرفته، چرا که حضرت پایه

باشد. مطالبی که درباره رفتار امام علی (ع) با زندانیان در تاریخ به صراحت بیان شده  تاریخ بشریت می
تدوین شده فقهی روشن خواهد شد که انجام  است و با مالحظه مضامین اخبار، آثار و مطالعه کتب

                                                      
 الصلَاةَ وأَقَاموا تَابوا فَإِنْ مرْصد کُلَّ لَهم واقْعدوا واحصرُوهم وخُذُوهم وجدتُموهم حیثُ الْمشْرِکینَ فَاقْتُلُوا الْحرُم الْأَشْهرُ انْسلَخَ فَإِذَا -  4

 دستگیر را آنان و بکشید یافتید کجا هر را مشرکان شد سپرى حرام هاى  ماه چون رحیم. پس غَفُور اللَّه إِنَّ سبِیلَهم فَخَلُّوا الزَّکَاةَ وآتَوا
براي  راه دادند زکات و داشتند برپا نماز و کردند توبه اگر پس بنشینید آنان کمین به کمینگاهى هر در و درآورید محاصره به و کنید
  است. مهربان آمرزنده خدا زیرا گردانید گشاده شان
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هاي تهذیبی و آموزش قرآن و فراگرفتن سواد خواندن و نوشتن در دو  هاي شرعی، تنظیم برنامه عبادت
شده و یکی از  تأسیس گردیده، کامالً مراعات می» و مخیس» نافع«هاي  زندانی که توسط حضرت به نام

نین (ع) زندانیان مکلف را در صورت ترك واجبات و شعائر هاي اجباري بوده است. امیرالمؤم برنامه
کردند تعزیر  نمود و کسانی را که در انجام وظایف دینی سستی و اهمال می دینی با عصا تأدیب می

ها و به طور کلی در تمام شئون زندگی با  شدند. با این وجود روح انصاف در تأمین و اداره معاش آن می
داد و این همان هدفی  داد و آنان را مشمول رعایت و رأفت خود قرار می ر میکمال دقت مورد توجه قرا

گیرد.  ها و توجه به حقوق زندانیان مورد اهتمام قرار می است که در عصر حاضر در مقوله اصالح زندان
دانند گه زندانی جهت شرکت در تشییع جنازه نزدیکانش،  در پرتو این تعالیم است که فقها جائز می

در نمازهاي عید و... بیرون برود و در صورت مبتال شدن به بیماري صعب العالج و نداشتن  شرکت
پرستار در زندان از زندان عفو و در منزل معالجه گردد. همچنین زندانی که به علت بدهی حبس شده 

اخت کند هاي خود را پرد در بیرون از زندان به وي اجازه اشتغال داده شود تا بتواند از درآمدش بدهی
  ).41، 1386(عرب،

انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است که در هر دو بعد نیازمند توجه و تغذیه، تربیت و اصالح      
که فرد زندانی یک انسان است و تمام امتیازات و اوصاف یک انسان آزاد را دارا  جا آناست و از 

ص و قابل توجه انسانیت که آزادي تن که به علت ارتکاب جرم یکی از حقوق شاخ باشد جز این می
گردد.  مند می ها بهره باشد از او سلب شده، بقیه حقوق وي به قوت خود باقی است و از آن می

هاي مادي مثل خوراك، پوشاك، مسکن، بهداشت، درمان و...  که یک انسان آزاد نیازمندي همچنان
ها و  ان طور که یک فرد آزاد داراي نیازمنديها را دارد و هم دارد، یک فرد زندانی نیز این نیازمندي

هاي معنوي از قبیل آزادي اندیشه، آزادي بیان، حضور در مراسم مذهبی، نماز جماعت،  مراقبت
باشد.  هاي مذهبی، اخالقی، علمی و... است، یک زندانی نیز داراي چنین نیازمندي و حقوقی می آموزش

کنیم  شه ایجاد زندان اصالحی در برخورد با زندانیان مشاهده میلذا در سیره امام علی (ع) بنیانگذار اندی
هاي مذهبی، فراگیري قرآن و سوادآموزي زندانیان توجه  که حضرت به انجام عبادت، تنظیم برنامه

ها اهتمام  کامل داشته و همچنین به وضعیت معیشتی، اوضاع زندگی روزمره، خوراك و پوشاك آن
  الزم را داشته است.

شود. حقوق مادي زندانیان، حقوقی است که  ق زندانیان به دو دسته مادي و معنوي تقسیم میحقو    
ها الزمه ادامه حیات مادي و فیزیولوژیکی است، نظیر محل سکنی، امور بهداشتی، داروئی،  رعایت آن

زندانی را از  درمانی، امور تغذیه و... به عنوان مثال، باید ساختمان زندان داراي تسهیالت رفاهی باشد و
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احساس راحتی کند. رسول اکرم (ص) زندانیان را در  جا آنسرما و گرما محفوظ نگه دارد و او در 
ها نور و جا به  نمودند که در آن ها سکونت داشتند حبس می هاي معمولی که سایر مردم در آن خانه

هاي صحابه  ند را نیز به خانهاندازه کافی وجود داشت. ایشان حتی اسیران جنگی که محکوم به اعدام بود
که همه زندانیان را در یک خانه حبس  نمود. یا آن ها زندانی می هاي آن نمود و در خانه تقسیم می

که گروهی از زندانیان را در منزل زنی از طائفه بنی نجار در مدینه زندانی نمود. حقوق  نمود، چنان می
ها سلب شود و سلب  باید نعمت آزادي تن از آن معنوي زندانیان الزمه کرامت بشري است که تنها

باشد. اگرچه ممکن  هرگونه حقوق انسانی دیگر که الزمه انسان بودن و کرامت بشري است ممنوع می
  ). 147، 1382(شمس، است برخی حقوق به اعتباري مادي و به اعتباري معنوي باشند

 ویژه توجه ها، آن به نسبت عاطفه اظهار و آنان آسایش به اهتمام و زندانیان حال رعایت به اسالم   

 در جدیدي شایسته بناي و کند بیدار نو از را زندانی انسانیت خواهد می عزیز اسالم است. نموده

 تربیت نتیجه در و انسان ذاتی کرامات به توجه نیز الهی پیامبران تعلیمات بیاورد. در وجود به او زندگی

  .است رارگرفتهق اهمیت مورد محکومین بازپروري و
  ـ حقوق زندانیان در قوانین ایران4
که فشارها، مشکالت  هاي تعزیزي به حساب آورد، زیرا عالوه بر آن زندان را نباید صدرنشین مجازات   

گذارد، بلکه فراتر داراي آثار منفی بسیاري بر  و آثار منفی بزرگی بر روي فرد زندانی و خانواده وي می
یکی از ابزارهاي بازدارنده متخلفان، مجرمان و کسانی است که به حقوق  روي جامعه است. زندان

دیگران تجاوز می کنند. این ابزار از خصوصیاتی همچون فشار و تنگ گرفتن عرصه بر زندانی 
باشند که این دو خصوصیت، بازتابی منفی بر روحیه فرد زندانی و سالمت و شخصیت  برخوردار می

ن که این دو خصوصیت یعنی فشار و تنگ گرفتن بر وي، آثار اقتصادي و اجتماعی وي دارند؛ همچنا
  ). 2، 1392اخالقی بر حیات جامعه مسلمانان دارد (تسخیري،

توان دستگیر کرد  کس را نمی هیچمطابق اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران،    
اشت، موضوع اتهام باید با ذکر دالیل کند. در صورت بازد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می

بالفاصله کتباً به متهم ابالغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی 
ی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل ئبه مراجع صالحه قضا

مینی و أها و اقدامات ت ان زندانمی سازئنامه اجراین ئآ 108. مطابق ماده شود مجازات می ،طبق قانون
 هر و موهن گفتار و رفتار تندخویی، قبیل از سوء، رفتارهاي ارتکاب ،1400 تربیتی کشور مصوب

 و است ممنوع مطلقاً زندانیان به نسبت مؤسسه کارکنان توسط جسمی و روانی شکنجه و آزار گونه
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قانون اساسی شود.  متخلف فرد کیفري یا انتظامی ی،انضباط پیگرد به منجر تواند می مورد حسب
به ممنوعیت هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا  5ایران نیز در اصل سی و هشتم اسالمی جمهوري

  کسب اطالع اشاره نموده است. 
با خود  تواند زندانی با ورود به زندان معموالً اشیاء و لوازمی به همره دارد که طبق مقررات زندان، نمی   

به داخل آسایشگاه ببرد. لذا باید ترتیبی اتخاذ شود که در بدو ورود زندانی، تکلیف چنین اشیائی 
ها  آئین نامه اجرائی سازمان زندان 6»17«مشخص گردیده تا از این بابت نگرانی نداشته باشد. بند ح ماده 

آئین  7»259«موده است. ماده  به این موضوع اشاره ن 1400و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 
نامه مذکور به تعیین تکلیف اشیاء و اموال زندانی به هنگام انتقال به زندان دیگر و در نهایت در زمان 

لزوم مطلع نمودن زندانی از مقررات زندان در آئین نامه مذکور  8»62«آزادي اشاره نموده است. در ماده 
  بینی شده است. پیش

بینی شده است تفکیک و  ی که در مقررات موضوعه ایران براي زندانیان پیشیکی دیگر از حقوق   
ترین هدف مجازات زندان که همان  باشد. این مهم به منظور دستیابی به مهم طبقه بندي زندانیان می

                                                      
، اقرار یا سوگند،  شهادت  به  . اجبار شخص ممنوع است  اطالع  اقرار و یا کسب  گرفتن  براي  شکنجه  سی و هشتم: هر گونه  اصل -  5

  .شود  می  مجازات  قانون  طبق  اصل  از این  . متخلف و اعتبار است  فاقد ارزش  و سوگندي و اقرار  شهادت  و چنین  مجاز نیست
 حـ  :است زیر شرح به نگهبان افسر وظایف اهم. کند می وظیفه انجام حفاظت یگان فرمانده نظر تحت مؤسسه نگهبان افسر :17 ماده -  6

 و نقلیه وسایل خروج و ورود ها، آن بدنی دقیق بازرسی و مراجعان و زندانیان اطالعات درج ورودي، درب در بازرسی نحوه بر نظارت
 بر نظارت و مؤسسه به ممنوع اقالم و اشیاء ورود از جلوگیري و تجهیزات دیگر بازرسی همچنین و استثناء گونه هر لحاظ بدون ها آن بازرسی

  اشیاء. صاحب کد یا مشخصات درج با اختصاصی کیسه یا صندوق محل در مراجعان، از دریافتی امانی اشیاي نگهداري امر
 با را وي غیرمالی و مالی اسناد قیمتی، اشیاي شخصی، لوازم وسایل، متما زندانی آزادي هنگام است مکلف مؤسسه :259 ماده -  7
  .کند مسترد را مؤسسه به متعلق لوازم و وسایل است مکلف نیز زندانی. دهد تحویل صورتجلسه یا رسید اخذ

 با اداري وقت يابتدا در روزانه تشخیص، بخش مسئول یا قضائی امور واحد مسئول وي، تفویض با یا مؤسسه رئیس :62 ماده -  8
 نظام انضباطی، و رفاهی بهداشتی، امنیتی، ضوابط از اعم زندانیان تکالیف و حقوق تفهیم با و کند می مالقات وارد تازه یان  زندان
 و اصالح هاي برنامه در مشارکت شیوه قانونی، هاي ارفاق از برخورداري و بندي طبقه شیوه و شرایط مالی، و امتیازي اعتباري، هاي
 با متناسب و گروهی یا فردي نحو به را مربوط هاي سامانه در گزارش و اعتراض درخواست، پیگیري و ثبت شیوه و اشتغال و ربیتت

 و تهیه بنر، نصب فیلم، نمایش مانند مختلف طرق از تشخیص دوره در همچنین. دهد می آموزش ها آن به سنی و تحصیلی وضعیت
 امکانات گذاشتن اختیار در زندانیان، تکالیف و حقوق و مقررات سازمان، نامه آئین الصهخ بر مشتمل آموزشی هاي جزوه توزیع

 در دادگستري وکالي کانون یا و قضائیه قوه خانواده مشاوران و وکال مرکز همکاري با قضائی مشاوره گویاي هاي تلفن( مخابراتی
  .گیرد می انجام مستمر طور به زندانیان سازي آگاه و آموزش ،)نامه تفاهم انعقاد قالب
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و  9»22«باشد. در این راستا در مواد  اصالح و تربیت مجدد زندانی و بازگرداندن وي به اجتماع است می
، 11»153«در خصوص غذاي زندانیان در مواد الذکر مقرراتی پیش بینی شده است.  آئین نامه فوق 10»24«
  . است شده بینی پیش مقرراتی الذکر فوق نامه آئین 13»155«و   12»154«

                                                      
 زندانیان بندي طبقه امر در نظارت و ریزي برنامه استان، هر هاي   زندان تخصیص و تفکیک در واحد رویه ایجاد منظور به :22 ماده -  9
 ،قضائی معاون سازمان، رئیس وي، نماینده یا کشور کل دادستان حضور با »بندي طبقه مرکزي شوراي« نامه، آئین این چارچوب در

 این دبیر عنوان به سازمان تربیت و اصالح معاون. گردد می تشکیل سازمان، منابع و مدیریت توسعه معاون و تربیت و اصالح معاون
 به کشور سراسر هاي   زندان کل مدیران از یک هر. نماید می هماهنگ بار یک ماه سه هر براي حداقل را جلسات برگزاري شورا،
  .کنند می شرکت شورا جلسات در قبلی هماهنگی با مربوط، استان زندانیان نديب طبقه وضعیت بررسی هنگام

 و متهمان براي بندي طبقه و تفکیک براي کلی تصمیمات اتخاذ ـ الف :است زیر شرح به بندي طبقه شوراي وظایف :24ماده  -  10
 که مواردي خصوص در موردي صمیمت اتخاذ همچنین و بندي طبقه مرکزي شوراي مصوبات رعایت با جدیدالورود، محکومان
 اتخاذ ـ است؛ ب نموده اعتراض زندانی که مواردي در یا و کرده مخالفت بندي طبقه براي سجازا سامانه پیشنهاد با مؤسسه رئیس

 و رفاهی امور سطح خصوص در سازمان سوي از ابالغی دستورالعمل هاي و سیاست ها اجراي براي الزم تدابیر و تمهیدات
 کیفري؛ هاي مؤسسه انواع به انتقال شرایط داراي زندانیان وضعیت بررسی ـ پ مؤسسه؛ از بخش هر یا طبقه هر تفصیلی خصوصیات

 در همچنین و باز نیمه  زندان در اشتغال عدم یا اشتغال هاي درخواست بررسی ـ ث زندانیان؛ مرخصی هاي درخواست بررسی ـ ت
 اساس بر بازداشتی متهمان توبه ادعاي بررسی ـ ج است؛ سازمان نظارت تحت که ؤسسهم از خارج یا اشتغال و آموزي حرفه مراکز
 بر مبتنی محکومان، توبه ادعاي بررسی همچنین و مؤسسه رئیس انتخاب به روحانیون از یکی یا اجتماعی مددکار مشروح گزارش
 مرجع به ارائه براي وي، توبه ادعاي بودن صحت به مقرون و زندانی تنبه بر مبنی مستدل گواهی صدور و زندانی اعتباري درجه
محکوم؛  مجازات تخفیف و عفو مجازات، اجراي تعلیق مشروط، آزادي درخواست به نسبت اظهارنظر و پیشنهاد ـ چ مربوط؛ قضائی

 62 و 57 ،56 مواد موضوع الکترونیکی، هاي سامانه نظارت تحت آزادي یا و نیمه آزادي نظام به حبس مجازات تبدیل پیشنهاد ـ ح
  کیفري. دادرسی آئین قانون 553 ماده و اسالمی مجازات قانون
 صادره تغذیه هاي دستورالعمل اساس بر و استان هر مدیرکل توسط سال، هاي فصل تناسب به زندانیان غذائی برنامه :153 ماده -  11
 و درمان و بهداشت واحد مسئول نظارت تحت سسهمؤ. شود می ابالغ ها  مؤسسه به و تصویب سازمان درمان و بهداشت دفتر سوي از
 ها استان کل مدیران. کند می اقدام کیفیت داراي و مرغوب اولیه مواد تحویل و تهیه و اعتبار تامین به نسبت تنظیمی برنامه اساس بر
  .کنند اقدام مصوب نامهبر و اعتبار محدوده در غذائی برنامه تغییر به نسبت محل هر اقلیمی اوضاع و شرایط به توجه با باید
 طبخ مصوب، تنوع و کیفیت کمیت، با مطابق و یکسان صورت به مؤسسه هر کارکنان و زندانیان تمام براي غذا نوع :154 ماده -  12
 شام و ناهار صبحانه، وعده سه در محل، هر هوائی و آب شرایط با متناسب و مصوب غذائی هاي برنامه اساس بر. شود می توزیع و

 هفته هر در. شود می گذاشته زندانیان اختیار در سالم آشامیدنی آب و چاي با باشد کافی هاي ویتامین و کالري داراي که الزم تغذیه
 براي الزم تجهیزات و وسایل راستا این در. شود می داده گوشت با غذاي و لبنیات سبزیجات، میوه، زندانیان به بار دو حداقل
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اسالمی ایران تصریح گردیده، یک اصل  جمهوري اساسی قانون 14نهم و بیست امري که در اصل    
د غیرزندانی اختصاص ندارد. زندانیان نیز مانند دیگر شهروندان عادي اجتماع از کلی بوده و تنها به افرا

 و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان اجرائی  نامه این حق برخوردار خواهند بود. به همین جهت آئین
به این مهم توجه داشته و ضمن مواد متعدد به ابعاد مختلف موضوع پرداخته  کشور تربیتی

   ).134، 1380ئی،است(اولیا
دارد: دولت موظف است با رعایت  اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران مقرر می    

نیاز جامعه به مشاغل گوناگون براي همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوي را براي احراز 
باشد و هیچ  می» همه افراد«ق عبارت مشاغل ایجاد نماید. زندانی نیز بنا بر قطع و یقین یکی از مصادی

علتی مبنی بر تخصیص این حق به افراد غیرزندانی وجود ندارد. لذا دولت وظیفه خواهد داشت نسبت به 
و  15»188«زندانیان همانند افراد دیگر اجتماع موجبات اشتغال را فراهم آورد. این موضوع در  مواد 

  آئین نامه مذکور تصریح شده است. 16»189«
یکی دیگر از حقوقی که الزم است براي فرد زندانی به رسمیت شناخته شود باخبر نمودن وي از     

باشد. به عالوه خانواده و بستگان زندانی نیز باید از چنین حقی برخوردار  فوت و بیماري نزدیکان می

                                                                                                                                   
 نظر و برنامه طبق بیمار زندانی. شود می تدارك و تهیه آشپزخانه محوطه و ظروف تنظیف و خواربار اولیه مواد فساد از جلوگیري
  .کند می استفاده خاص غذائی رژیم از شده تعیین مدت در مؤسسه بهداري تایید با معالج پزشک

 سازمان هماهنگی با و استان هاي   زندان کل اداره سوي از رمضان مبارك ماه در آنان غذائی برنامه و زندانیان روزانه برنامه :155 ماده -  13
 دینی، هاي اقلیت شامل مؤسسه پزشک یا و تربیت و اصالح واحد تایید با مورد حسب رمضان مبارك ماه به مربوط مقررات. شود می اعالم
  .کند می اتخاذ را الزم دابیرت خصوص این در مؤسسه رئیس. شود نمی نیستند، داري روزه به مکلف شرعاً که افرادي و بیمار افراد

  ، در راه سرپرستی  ، بی ، ازکارافتادگی پیري  ، بیکاري از نظر بازنشستگی  اجتماعی  از تأمین  بیست و نهم: برخورداري  اصل -  14
.  همگانی  حقی است ، و غیره  بیمه  صورت  به  پزشکی  و مراقبت هاي  و درمانی  بهداشتی  خدمات  ، نیاز به و سوانح  ، حوادث ماندگی
  مالی  و حمایت هاي  ، خدمات مردم  از مشارکت  حاصل  و درآمدهاي  عمومی  درآمدهاي  از محل  قوانین  طبق  است  موظف  دولت
  .کند  افراد کشور تأمین  یک  یک  را براي  فوق
 کیفیت تولید، میزان و نوع حیث از خدماتی و کشاورزي صنعتی، هاي مؤسسه و ها کارگاه امور بر نظارت مسئولیت :188 ماده -  15
  .است مؤسسه یا کارگاه رئیس عهده بر موارد دیگر و تخصصی و فنی مسائل و قراردادها دیگر انعقاد و فروش و خرید کار، کمیت و

 مؤسسه از جخار یا داخل خدماتی و کشاورزي صنعتی، هاي مؤسسه و ها کارگاه در زندانیان استراحت و کار ساعت :189 ماده -  16
 هماهنگی با خدماتی و کشاورزي صنعتی، هاي مؤسسه یا کارگاه مسئول طرف از کار، کیفیت و نوع و محل موقعیت به توجه با

  .شود می اجرا و تعیین مربوط، نامه شیوه مطابق مؤسسه رئیس
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مر مطلع گردند. بوده تا چنانچه زندانی دچار بیماري شده و یا فوت نموده باشد بالفاصله از جریان ا
شود.  زندانی کردن افراد به عنوان مجازات تنها در سلب حق آزادي یا آمدوشد آزادانه وي خالصه می

گردد. واقعیت این  بنابراین تحدید دیگر حقوق وي در واقع تضییع حقی از حقوق فردي محسوب می
ها از جمله مسائلی  ل آناست که عدم اطالع از سالمتی خانواده و نزدیکان و چگونگی اوضاع و احوا

کند. در مقابل خانواده زندانی نیز به دلیل  است که فکر و ذهن اکثر زندانیان را همواره به خود جلب می
باشند.  تشویش و اضطراب ناشی از زندانی شدن فردي از افراد خانوداه، نگران چگونگی وضعیت او می

بستگان وي قائل شده تا به نحوي از وضعیت  لذا شایسته است این حق را براي زندانی و خانوداه و
توان نتیجه گرفت که قانونگذار  مذکور می نامه آئین 17»152« ماده طبقناگوار همدیگر باخبر گردند. 

ایران بدین وسیله خواسته است رئیس زندان را مکلف نماید تا در صورت بروز حوادثی چون فوت 
  ین امري مطلع سازد. براي زندانی، خانواده و بستگان وي را از چن

دولت موظف است همه امکانات  ایران اسالمی قانون اساسی جمهوري 18طبق بند سوم اصل سوم   
خود را براي آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان براي همه و در تمام سطوح به کار برد. اصل 

و به آن جهت که به  مذکور دولت را مکلف به تهیه امکانات تربیت بدنی رایگان، براي همه نموده
اند، لذا این تکلیف دولت، شامل زندانیان نیز  صورت یک اصل کلی و عام الشمول بیان شده

 کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان اجرائی نامه آئین 19»79«خواهد بود که در ماده 
  تصریح شده است. 1400 مصوب

                                                      
 قانونی، پزشکی به و اطالع يو خانواده به را زندانی فوت مراتب اجتماعی، مددکار طریق از مؤسسه رئیس :152 ماده -  17

 داراي قضائی مرجع دستور و قانونی مراحل انجام از پس جسد. کند می گزارش مربوط قضائی مرجع و اجرا قاضی
 در. شود می تحویل وي خانواده به و جلسه صورت متوفی شخصی لوازم فهرست و شود می قانونی پزشکی تحویل صالحیت،
 ـ تبصره .شود می اقدام قضائی مرجع دستور برابر و جلسه صورت مراتب تحویل، از ها نآ امتناع یا خانواده فقدان صورت
 معاونت نزد خارجه، امور وزارت به انعکاس جهت را خارجه اتباع فوت گزارش وقت اسرع در استان هاي   زندان مدیرکل
  .کند می ارسال سازمان احکام اجراي و قضائی

  ود را برايخ  امکانات  ، همه دوم  اصل مذکور در  اهداف  به  نیل  براي  است  موظف  ایران  یجمهوري اسالم  سوم: دولت  اصل -  18
  . عالی  آموزش  و تعمیم  تسهیل و  سطوح  در تمام  همه  براي  یگانرا  بدنی  و تربیت  و پرورش  آموزش - 3کار برد:   امور زیر به

 به توجه با و بندي طبقه اصول اساس بر مددجویان و زندانیان از طبقه هر که دکن اتخاذ ترتیبی است مکلف سازمان :79 ماده -  19
 آموزش قبیل از تربیتی و فرهنگی متنوع هاي برنامه و تفکیکی و تخصصی آموزشی هاي دوره از مدون، تربیتی و اصالحی هاي برنامه
 مؤسسه هر در. شوند برخوردار داوطلبانه ورتص به آن مانند و هنري و ورزشی مذهبی، فرهنگی، علمی، غیررسمی و رسمی هاي
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  ـ حقوق زندانیان در اسناد بین المللی5
 برند، می سر به حبس در که افرادي با رفتار جمله از ها، انسان با رفتار شیوه به متحد ملل سازمان   

 گرفته اختیار در المللی بین حقوقی ابزار چندین مذکور سازمان دلیل، همین . بهدهد می نشان توجه

 باشد می اه زندان درون در بنیادي هاي آزادي و بشر حقوق تضمین و ها حفاظت آن هدف که است
 عنوان هیچ به و شناسد نمی زندان چون حدومرزي هیچ گونه بشر بنیادي حقوق). 28، 1392(ماسوري،

 حقوق از را وي شخص، هر بر آزادي سالب کیفر تحمیل رو این از نیست، بردار تعطیل حقوق این

 بنیادي حقوق نافی آزادي سلب دیگر، عبارت به و کند نمی محروم است بشر نوع به متعلق که اساسی

  . باشد می نیز شدگان بازداشت و زندانی افراد تمامی شامل حقوق این بنابراین نیست، بشر
المللی یکی  هاي بین ها و توسعه این تفکر در اسناد و اندیشه توجه به کرامت انسانی و شخصیت انسان   

اي  است. این امر انگیزه از موضوعاتی است که ذهن بشر هزاره سوم را به شدت تحت تأثیر قرار داده
ها کمیسیون، اعالمیه، پروتکل، میثاق نامه و دیگر مقررات در سطح نظام  مهم براي تدوین بیش از ده

ها اعم از مجرم یا غیرمجرم، جانی یا غیرجانی، زندانی یا  الملل بوده است. مطابق این برداشت، انسان بین
دین، ثروت و جایگاه اجتماعی، شایسته تکریم و احترام  غیرزندانی صرفنظر از هر نوع رنگ، نژاد، زبان،

باشند. لذا انجام هرگونه رفتار یا اعمال خشونت آمیز، تحقیرکننده و معارض با شئون انسانی نسبت به  می
باشد. قدر مسلم، افرادي نیز که به عنوان بزهکار در چنگال عدالت  ها امري مذموم و نکوهیده می انسان

شوند هرچند براي مدتی از آزادي  ها سپرده می و پس از صدور احکام قضائی به زندانشوند  گرفتار می
ها به منزله پایان راه و آخرین چاره و عالج نیست. بلکه باید با تکریم  شوند، حبس آن خود محروم می

یابی علل و عوامل بزهکاري ایشان، سعی در اصالح و بازپروري و  حقوق معنوي آنان و با ریشه
ها به آغوش جامعه نمود. بدین ترتیب حقوق اساسی انسانی توسط قوانین و  گشت شرافتمندانه آنباز

الشمول بوده و جنبه  اند. برخی از این اسناد و مقررات بین المللی عام مقررات بین المللی تضمین شده
ی حقوق مدنی و جهانی دارند، مانند منشور ملل متحد، منشور بین المللی حقوق بشر، میثاق بین الملل

                                                                                                                                   
 اساس بر است، آنان مطلوب رفتارهاي کننده تعیین که طبقه هر مختص تربیتی و اصالحی تفصیلی هاي برنامه و اقدامات مجموعه

 در با و منشاها ینا تعدیل یا رفع هدف با و علمی اصول بر مبتنی شده، شناسائی زندانی، وضعیت پرونده در که »جرم ارتکاب منشاهاي«
 تبصره موضوع( تربیت و اصالح تخصصی کمیته توسط مؤثر، احوال و اوضاع دیگر و مؤسسه در زندانیان اقامت مدت طول گرفتن نظر
 ها برنامه این انجام براي مناسب شرایط مؤسسه رئیس. گردد می اعالم مؤسسه رئیس به اجرا جهت و تصویب ،)نامه آئین این 27 ماده یک
 از یک هر درخواست به تواند می کمیته. دارد نظارت مؤسسه، تربیت و اصالح واحد طریق از آن صحیح اجراي بر و کند می راهمف را

  .نماید تصمیم اتخاذ ها، برنامه در بازنگري به نسبت اصالحی، هاي برنامه اثرگذاري میزان بررسی با مددکاران، یا زندانیان
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سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی و برخی دیگر از این مقررات در قالب 
  ).88، 1395شوند (کرمی، اي تعریف می اسناد منطقه

 حقوق المللی بین ترین اسناد جهانی حقوق بشر، شامل منشور ملل متحد، منشور حقوق بشر، میثاق مهم   
الملل  باشند. در حقوق بین می فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، حقوق المللی بین میثاق سیاسی و و مدنی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که  173/47تنها سندي که اقدام به تعریف زندان نموده  قطعنامه 
مجموعه اصول حمایت از کلیه افرادي که تحت هر شکلی از بازداشت یا «میالدي  1988در نهم دسامبر 
ترین حقوق زندانیان، حقوق مدنی و  به موجب آن به تصویب رسید. یکی از اساسی» حبس قرار دارند

تصریج گردیده  20میثاق حقوق مدنی و سیاسی 14سیاسی آنان است که در قسمت دوم بند سوم ماده 
ز است. بدیهی است مدت زمان الزم و تسهیالت مناسب براي دفاع بستگی به مسائل گوناگونی دارد ا

که آیا متهم  جمله: نوع و ماهیت اتهام، پیچیدگی اتهام و دالیل توجه آن، شمار اتهامات وارده و این
 21نماید. اصل سی و پنجم پردازد یا از طریق اعطاي وکالت مبادرت به دفاع می خود شخصاً به دفاع می

طرفین دعوا حق دارند  ها قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران بر این امر تأکید دارد در همه دادگاه
ها امکانات  براي خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براي آن

تعیین وکیل فراهم گردد. بر این اساس، زندانیان نیز از حق داشتن وکیل برخوردار خواهند بود و این از 
  گردد.  جمله حقوق اساسی آنان تلقی می

 تمامی حال شامل حقوق این شناسد. نمی زندان نام به حدومرزي هیچ بشر جهانی کلی حقوقبه طور    

 احترام از برخورداري و زندگی حق: از عبارتند حقوق این باشد. نیز می زندانی و شده بازداشت افراد

 حق؛ بهداشت از برخورداري حق؛ سوءرفتار و شکنجه اعمال از ماندن محفوظ حق فردي؛ حیثیت به

؛ تبعیض نوع هر از بودن برکنار حق؛ قانون عادالنه اجراي از برخورداري حق ؛انسانی شأن به حتراما
 به احترام حق مذهب؛ آزادي حق وجدان؛ آزادي حق اندیشه؛ آزادي بردگی؛ حق از بودن برحذر حق

  ).30، 1392(ماسوري، فردي شکوفائی حق ؛خانوادگی زندگی
حقوق بشري ممنوعیت هرگونه اعمال شکنجه آمیز به هر شکل ممکن  المللی و در بیشتر اسناد بین   

 1948 مصوب بشر حقوق جهانی اعالمیه 5که ماده  مورد تأکید مؤکد قرار گرفته است. عالوه بر آن

                                                      
 و دفاع براي شدن آماده منظور به مناسب تسهیالت و وقت از دارد حق شود، واقع جرمی ابارتک به اتهام مظان در هرکس -  20
  .باشد برخوردار کرده انتخاب خود که وکیلی با ارتباط

را   وکیل  انتخاب  نمایند و اگر توانائی  انتخاب  خود وکیل  دارند براي  حق  دعوي  ها طرفین  دادگاه  سی و پنجم: در همه  اصل -  21
  .گردد  فراهم  وکیل  تعیین  امکانات ها آن  باشند باید براي  داشتهن
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رهائی از شکنجه یا رفتارهاي تحقیرآمیز را از جمله حقوق اساسی افراد برشمرده است، کنوانسیون منع 
، اعالمیه سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از 1984حد مصوب دهم دسامبر شکنجه سازمان ملل مت

 7، ماده 1975هاي ظالمانه مصوب نهم دسامبر  همه افراد در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات
 براي بشر حقوق آمریکایی کنوانسیون 2، ماده 1966المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب  میثاق بین
هاي اساسی  ، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر و آزادي1985مصوب  22شکنجه ازاتمج از جلوگیري

معاهده اروپائی منع شکنجه و بسیاري از اسناد دیگر حق محفوظ ماندن از اعمال  3و ماده  1950مصوب 
هاي ظالمانه، غیرانسانی یا ترذیلی را در  اند و مجازات شکنجه را به رسمیت شناخته و بر آن تأکید نموده

اند. عالوه بر آن، اساسنامه دیوان کیفري بین المللی نیز شکنجه را در بعضی از  ردیف شکنجه قرار داده
  موارد در زمره جرایم علیه بشریت و در مواردي جنایت جنگی محسوب نموده است. 

فراد اعالمیه جهانی حقوق بشر، رهائی از بردگی و دادوستد بردگان را در زمره حقوق اساسی ا 4ماده    
به  1956نیز در  23داري برده لغو مکمل تلقی نموده است. حتی در این زمینه به طور خاص کنوانسیون

تصویب رسیده است که در آن حریت و آزادي ابنا بشري مورد تأکید قرار گرفته است. در مورد منع 
ه اجرائی سازمان آئین نام 26»185«و  25»80«قانون مدنی و مواد  24»960«بردگی در قوانین داخلی ماده 

نیز در خصوص کار زندانیان ضمن مورد حکم قرار  1400ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب  زندان

                                                      
22 - Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture  (IACPPT)  
23 - Supplementary Convention on the Abolition of Slavery  

 از اسـتفاده  از باشـد  حسـنه  اخـالق  یا و قوانین مخالف که حدودي در یا کند حریت سلب خود از تواند نمی کس : هیچ960ماده   -  24
  .نماید صرفنظر خود حریت

 بخش در یا اشتغال در مشارکت تکالیف، انجام جمله از مؤسسه روزانه هاي برنامه در زندانی هاي فعالیت : کلیه80 ماده -  25
 زندانی، رفتاري پرونده در. گردد می ثبت وي تاريرف پرونده در تربیتی و اصالحی هاي برنامه در وي مشارکت نیز و مؤسسه خدمات

 اشتغال در پرداختی دستمزد بر عالوه مؤسسه، المنفعه عام خدمات بخش در مشارکت یا مولد اشتغال در وي مشارکت میزان ازاي در
 به تربیتی، و اصالحی هاي برنامه اجراي در مشارکت و تکالیف انجام ازاي در و گیرد می تعلق نیز »رفاهی امتیاز« زندانی به مولد،
  . گردد می اعطاء »اعتباري نمره« زندانی

 دستمزد پرداخت و محاسبه نحوه همچنین و اشتغال امر در محکومان فعال مشارکت براي انگیزشی نظام ضوابط: 185 ماده -  26
 اساس بر دهند، می انجام که کاري نوع و میزان و آنان از یک هر کاردانی و مهارت درجه تناسب به و اعتباري درجه لحاظ با روزانه

 واریز وي بانکی حساب به ماه هر پایان در شاغل زندانی مزد. شود می تعیین رسید، خواهد سازمان رئیس تصویب به که دستورالعملی
 واجب ادافر دیگر یا و ها آن سرپرست یا تکفل تحت عائله بانکی حساب به وي مزد از معینی بخش زندانی درخواست به. شود می
  .دارد مستمر نظارت آنان دستمزد پرداخت نحوه بر مؤسسه رئیس. شود می واریز وي معرفی با النفقه
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کند. بدین ترتیب این آئین  دادن شیوه تعیین مزد زندانیان، شیوه پرداخت و تصمیم آن را نیز معین می
و بردگی که مخالف موازین حقوق نامه نیز به طور غیرمستقیم با حکم این مواد از هرگونه بیگاري 

  نماید. بشري است، اجتناب می
هائی در آزادي اندیشه و نیز آگاهی از  هرچند که اعمال کیفر سالب آزادي به طور کلی، محدودیت   

کند ولی با وجود این، اسناد و مقرراتی وجود دارد که در  هاي دیگران، براي زندانی ایجاد می اندیشه
 اعالمیه 19و  18وجه به این حق و رعایت آن نموده است. به عنوان مثال مواد حد امکان سعی در ت

بر حق آزادي عقیده تأکید نموده و آن را در زمره حقوق اساسی افراد  1948 مصوب بشر حقوق جهانی
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،  9ماده  27برشمرده است. در رابطه با حق تفهیم اتهام در بند دوم

کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق بشر  6ماده  29ماده مذکور و قسمت اول بند سوم 28د سومبن
  مقرراتی تصریح شده است.

گناه  حق محاکمه منصفانه و علنی و نیز حق بی 1948 مصوب بشر حقوق جهانی اعالمیه 11و  10مواد     
راد مورد شناسائی قرار داده است. در محسوب شدن تا زمان اثبات جرم را به عنوان یکی از حقوق اساسی اف

  بینی شده است. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مواردي از اصول دادرسی منصفانه پیش 14ماده  30بند اول
ترین حقوق مدنی زندانیان شامل حق اعتراض، حق برخورداري از عفو و تخفیف، حق دسترسی  مهم    

 14ماده  31ی از حکم محکومیت در بند پنجمبه اطالعات و... است. حق اعتراض و تجدیدنظرخواه

                                                      
 هرگونه به دائر اي اخطاریه وقت اسرع در و شود مطلع آن) علل( جهات از شدن دستگیر موقع در باید شود  می دستگیر هرکس -  27

  .دارد دریافت شود می داده نسبت او به که اتهامی
 دیگري مقام هر یا دادرسی محضر در وقت اسرع در را او باید شود می) زندانی( بازداشت یا دستگیر جرمی اتهامی به هرکس -  28
 زندانی( بازداشت. شود آزاد یا دادرسی معقولی مدت در باید و نمود حاضر باشد قضائی اختیارات اعمال به مجاز قانون موجب به که

 هائی تضمین اخذ به موکول است ممکن موقت آزادي لیکن باشد، کلی قانون نباید هستند دادرسی ارانتظ در که اشخاصی) نمودن
  .نماید تأمین حکم اجراي براي مورد  حسب و قضائی رسیدگی مراحل سایر و دادرسی جلسه در را متهم حضور که شود
 تفصیل به است آشنا آن با که زبانی به ممکن زمان نتری کوتاه در دارد حق گیرد، قرار جرم ارتکاب به اتهام مظان در هرکس -  29
  .شود آگاه آمده وي بر که اتهامی ماهیت از

 توسط علنی و منصفانه محاکمه یک در وي تعهدات و حقوق به مربوط اختالفات یا او بر وارد اتهام که دارد حق هرکس -  30
  شود. واقع رسیدگی مورد شده تشکیل قانون اساس بر که طرف بی و مستقل صالح، دادگاهی

 موافق باالتر دادگاهی سوي از او مجازات و محکومیت که دارد حق است یافته محکومیت جرمی ارتکاب خاطر به هرکس -  31
  شود. واقع مجدد رسیدگی مورد قانون
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اي  المللی، اسناد منطقه اساسنامه دادگاه کیفري بین 81ماده  32میثاق حقوق مدنی و سیاسی، قسمت دوم
منشور آفریقائی تصریح شده  7کنوانسیون آمریکائی و بند الف ماده  8ماده  2مانند قسمت هشتم بند 

 2بشر درباره این حق یا تضمین آن ساکت است، اما ماده  است. کنوانسیون اروپائی حمایت از حقوق
کنوانسیون چنین سکوتی را جبران نموده و به تصریح تمام از ضرورت مراعات حق  7پروتکل شماره 

تجدیدنظر محکومان سخن گفته است. مضاف بر آن از نظر دادگاه اروپائی حقوق بشر، حق مزبور در 
  ).51، 1395نوانسیون اروپائی حقوق بشر نهفته است (کرمی،ک 6دادرسی عادالنه مندرج در ماده 

المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که  میثاق بین 6مطابق ماده     
درخواست عفو یا تخفیف مجازات نماید. عفو عمومی یا عفو فردي یا تخفیف مجازات اعدام در تمام 

نیز قریب به مضمون این  1948 مصوب بشر حقوق جهانی ر اعالمیهموارد ممکن است اعطاء شود. د
عبارات به کار رفته و حق برخورداري از عفو و یا تخفیف مجازات براي مجرمین و محکومین به 

المللی که در  ترین قواعد بین ها یکی از مهم رسمیت شناخته شده است. در راستاي کرامت ذاتی انسان
 1990ا زندانیان وجود دارد، قواعدي است که در تاریخ چهاردهم دسامبر زمینه اصول اساسی رفتار ب

میالدي توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعالم شد. یکی از این اصول این است که 
ها به عنوان افراد بشر  رفتار با تمامی زندانیان لزوماً توأم با احترام مقتضی به حیثیت ذاتی و ارزش آن

. عالوه بر اسناد و مقررات عام و کلی مورد اشاره، در خصوص استانداردسازي رفتار با خواهد بود
المللی صورت پذیرفته که  هاي فراوانی از سوي مجامع بین میالدي تاکنون تالش 1950زندانیان نیز از 

اعد اي در این زمینه بوده است. از جمله مجموعه قو هاي ویژه نتیجه آن تصویب قواعد و کنوانسیون
میالدي به تصویب  1975در سی و یکم ژانویه  663حداقل رفتار با زندانیان که طی قطعنامه شماره 

  شوراي اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد رسید.
  نتیجه

هائی براي چگونگی رفتار با  توان دریافت که در اسالم نیز حداقل با توجه به مطالبی که بیان شد می   
توان به مواردي همچون،  بینی گردیده که از آن جمله می حقوق چنین افرادي پیشزندانیان و تأمین 

بندي زندانیان، آگاهی از  تعجیل در محاکمه زندانی، آگاه کردن خانواده زندانی از زندانی شدن، طبقه
مقررات زندان، تأمین تغذیه و پوشاك مناسب، منع تندخویی و تنبیهات خشن، توجه به مسائل بهداشتی 

                                                      
 ادله و دادرسی مهنا آئین در مقرر ترتیبات طبق بر توانند می مجازات و جرم تناسب عدم اساس بر علیه محکوم یا و دادستان -  32
  نمایند. تجدیدنظرخواهی شده تعیین مجازات میزان به نسبت
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ها، مرخصی زندانیان، مالقات با بستگان و  هاي مذهبی و آموزشی آن درمانی زندانی، اشتغال و فعالیت و
 خانواده، مالقات خصوصی زندانی با همسر، شکایت از امور زندان و... اشاره نمود. از نکات مثبت آئین

رعایت قواعد حداقل کشور، تالش براي  تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان اجرائی نامه
الرعایه سازمان ملل متحد، حقوق اسالمی، حقوق اساسی زندانی و نیز تأمین هدف اساسی مجازات،  الزم

 و ها زندان سازمان اجرائی نامه اساسی، آئین قانون دقیق و صحیح اجرايیعنی اصالح زندانی نام برد. 
شهروندي مصوب  حقوق حفظ و مشروع يها آزادي به احترام کشور، قانون تربیتی و تأمینی اقدامات

 زندانیان آبروي و کرامت اعمال راهکارهاي از جدید مقررات تدوین و نظارت همچنین و 1382

در  رفاه، پوشاك، مالقات، حضور حق مانند زندان در زندانیان معنوي و مادي حقوق به است. توجه
  باشد.  می زندانیان خصیتش و آبرو کرامت، اعمال راهکارهاي از نیز مذهبی و... مراسم

هاي مختلف زندانی اشاره شده که متناسب با شرایط هریک حقوق  الملل به دسته در نظام حقوق بین   
ها در نظر گرفته شده است. نظیر بازداشت شدگان، زنان زندانی، کودکان و نوجوانان  خاصی براي آن

ازداشت شدگان به دلیل شرایط خاص خود که زندانی و افراد ناتوان و سالمند زندانی و اسراي جنگی. ب
گناهی هستند، وضعیت خاصی دارند که باید حقوق خاص شان مانند ارتباط  میانه محکومیت قطعی و بی

مؤثر با وکیل و خانواده و حمایت کنسولی براي بازداشت شدگان خارجی، توجه بیشتر نمود و در 
یت گردد. همچنین اقشار خاص زندانی نظیر مراحل بازپرسی نیز حقوق شان نظیر منع شکنجه رعا
هاي خاص هم از نظر قانونگذاري، هم از نظر اجرا  کودکان، زنان، افراد ناتوان و کهنسال که به حمایت

نیازمند می باشند. اعالمیه جهانی حقوق بشر، اگرچه اشاره صریح یا مستقیمی به حقوق زندانیان ندارد، با 
مومیت برخوردار است و اقسام حقوق مدنی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی این حال مفاد آن از اطالق و ع

ها حتی زندانیان را بیان نموده است، بسیاري از مواد آن با حقوق و امتیازات  و اقتصادي تمامی انسان
 1965کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادي مصوب  5باشند. مفاد ماده  زندانیان نیز مرتبط می

مندي از دادرسی منصفانه و عادالنه، حق  حقوق زندانیان اشاره دارد. حقوقی از قبیل حق بهره نیز به
امنیت شخصی و منع تجاوز، حق تابعیت، حق آزادي فکر، مذهب و عقیده، حق مسکن، حق استفاده از 

ه هاي فرهنگی و امثال آن در این مصوبه مورد اشار بهداشت عمومی، حق تحصیل و شرکت در فعالیت
  قرار گرفته است. 

 اصالح بگیرد صورت زندانیان کرامت و حرمت رعایت راستاي در باید که اموريبه طور کلی    
 نگرش جامعه تغییر و اصالح براي راهکاري بخواهیم . اگراست زندانی و زندان به نسبت جامعه نگرش

 افزایش باشیم. داشته دانیزن به نسبت را جامعی دیدگاه است الزم در نظر بگیریم، زندانی به نسبت
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 از جلوگیري و همچنین او حرمت حفظ و زندانی فرد پذیرش در فراوانی تأثیر جامعه آگاهی سطح

 از حمایت انجمن و ها زندان سازمان بر عالوه راستا این دارد. در وي توسط جرم مجدد ارتکاب

 دارند. براي عهده به را میمه نقش مطبوعات و صداوسیما ویژه به جمعی، ارتکاب وسایل زندانیان،

 برنامه شوراي و زندانیان از حمایت زندان، انجمن از خروج از بعد زندانیان آبروي و حرمت حفظ

باید از  باشند، همچنین راهگشا توانند می زندانیان رفتار اصالح و روان بهداشت مدیریت و ریزي
بپرهیزیم.  شود یبت، تمسخر و تهمت میغ مانند ها آن خانواده و زندانی هتک آبروي باعث که عواملی

 اساسی، قانون قانون صحیح زندانی، اجراي فرد شخصیت و آبرو حفظ راهکارهاي همچنین، از جمله
 بر ها، نظارت زندان سازمان نامه اجرائی شهروندي، آئین حقوق حفظ و مشروع هاي آزادي به احترام

  .باشد می زندانیان از حمایت هاي سازمان ها و زندان در زندانیان حقوق به قوانین، توجه این
  منابع

  قرآن کریم - 
  فارسی

 تفاوت بر تکیه با زندان مجازات تحدید ضرورت، 1396محبوبه،  زاده، الهام، غالمحسین؛ وطنی، امیر؛ حسن - 

  .1 شماره ،فقهی اي میان رشته پژوهشنامه دوفصلنامه، فقهی ادبیات و منابع در سجن و حبس
نامه  ، پایانالمللی حقوق زندانیان در فقه اسالم، حقوق موضوعه و اسناد بین، 1380ید،اولیائی، فرش - 

  کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران.
  .2 ، شمارهفصلنامه دین و قانون، حقوق زندانیان، 1392تسخیري، محمدعلی،  - 
، المللی بین و داخلی مقررات ی،اسالم منابع از برداشتی: حقوق زندانیان، 1382شمس، علی،  - 

  چاپ اول، تهران، انتشارات راه تربیت.
  اول، تهران، انتشارات راه تربیت. ، چاپاي بر جامعه شناسی زندان مقدمه، 1382شمس، علی،  - 
، پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و حقوق زندانیان در فقه امامیه و حقوق موضوعه، 1386عرب، علی،  - 

  المی، دانشکده الهیات و معارف اسالمی، دانشگاه قم.مبانی حقوق اس
اول، تهران، انتشارات  ، چاپکرامت انسانی زندانیان راهبردها و راهکارها، 1385فیروزي، مهدي،  - 

  نگار. صفحه
اول، تهران،  ، جلد دوم، چاپمقارنه و تطبیق در حقوق جزاي عمومی اسالمی، 1368فیض، علیرضا،  - 

  نگ و ارشاد اسالمی.انتشارات وزارت فره
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تضمینات حقوق بشري در مورد زندانیان از منظر قانون اساسی ، 1395کرمی، امیرحسین،  - 
 و حقوق ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکدهجمهوري اسالمی ایران و اسناد بین المللی

  سیاسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تفت. علوم
  .137، شماره ماهنامه اصالح و تربیت، الملل بین و ایران قوانین در زندانیان وقحق، 1392ماسوري، حامد،  - 
مکتب  ، قم، انتشاراتاي بر مقررات و احکام زندان در اسالم مقدمه، 1364مکارم شیرازي، ناصر،  - 

  اسالم. 
، م انسانیماهنامه آفاق علو، بررسی حقوق زندانی در زندان، 1399ناصرپور، حسین و میردورقی، وحید،  - 

  .40شماره
 عربی
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 مطبعه و مکتبه انتشارات قم، ،الدینیه والیاتال و السلطانیه االحکام ق،1380 محمد، علی ماوردي، - 

  .اوالده و الحبلی البابی مصطفی
  قوانین
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