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مقاله ترويجى
سياست هاى اصالح و درمان فرهنگ محور در زندان هاى ايران 

عليرضا صالحى1، محمدعلى شيخ موحد2 و ياسر شاكرى3

چكيده
زمينه و هدف: زندان يكى از متداول ترين ابزارهاى قانونى براى مجازات مجرمان در دنيا محسوب مى شود. حبس 
مجازاتى است كه به قصد سلب آزادى فرد مورد حكم قرار مى گيرد. اگر گزينه هاى كيفرى پرهزينه مانند زندان، 
بدون محدوديت بكار گرفته شوند، هزينه فرآيند تعقيب و محاكمه مجرمان بسيار هنگفت خواهد شد. از همين رو، 
يكى از شيوه هاى حل اين مشكل، عرضه مجازات هاى اجتماعى به شكل مجازات هاى كيفرى است تا از اين طريق، 
نظام كيفرى بتواند حمايت مردمى را براى اعمال اين مجازات ها به دست آورد. بنابراين پرسش پژوهش حاضر اين 

است كه برنامه هاى اصالح و درمان فرهنگى در زندان هاى ايران چيست؟ 
روش شناسى: پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردى است و مطالب آن به روش كتابخانه اى با استفاده از كتب و 

مقاالت تاليفى و ترجمه اى و مطالعه قوانين مرتبط تدوين شد.
يافته ها و نتايج: برنامه هاى فرهنگى در زندان هاى ايران شامل مجموعه اى از اقدامات آموزشى، عقيدتى، هنرى و 

تربيت بدنى است كه با رويكرد بهنجار كردن رفتار زندانيان توسعه يافته است.

كليدواژه ها: اصالح و درمان، زندان، فرهنگ، ايران، بازپرورى.
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مقدمه
زندان به عنوان يكى از ابزارهاى كيفر مجرمان، از گذشته تا به امروز يكى از اصلى ترين مجازات هاى مورد 
توجه در نظر و عمل اكثر كشورها است. باوجود اين كه در دهه هاى اخير، در كنار پرداختن به راهكارهاى 
پيشگيرى از جرم در ابتدا، در مواجهه با جرم نيز انديشه كاهش صدور حكم زندان و يا جايگزينى آن با 
راهكارهاى ديگر مبتنى بر رويكردهاى حقوق بشرى، از يك سو و كارآيى و منفعت مجازات زندان براى 
جامعه و شخص بزهكار، از سوى ديگر، مطلوب و مؤثر بودن زندان را به عنوان مجازات سالب آزادى، حداقل 
در بسيارى از موارد، زير سؤال برده است اما زندان همچنان يكى از اصلى ترين ابزارهاى پاسخ هاى كيفرى 
به جرم است (ياورى، 1392، ص 984). از حدود دو سده پيش به اين سو، سلب آزادى به عنوان مجازات 
اصلى به تدريج جاى كيفرهاى بدنى را گرفت. امروزه با توجه به لغو قانونى يا عملى مجازات اعدام در 
بسيارى از كشورها و نيز در حقوق بين الملل كيفرى و از سوى ديگر با عنايت به اين كه مجازات هاى 
مالى و كيفرهاى مرتبط با حقوق اجتماعى در واقع ضمانت اجراهاى معمول در حقوق ادارى نيز هستند، 
كيفر سلب كننده آزادى هم در جرائم شديد جايگزين مجازات اعدام شده است و هم تنها ضمانت اجراى 

اصلى حقوق كيفرى محسوب مى شود (بولك، 1385، ص 9).
براى مجازات ها اهداف متعددى گفته شده است. از انتقام كه يكى از اهداف مجازات ها در جوامع 
غير متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت آموزى ديگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى 
ميان متخصصان حقوق كيفرى، جرم شناسان و فيلسوفان قرار دارد. ترديدى نيست كه تأسيس يك نظام 
كيفرى كارآمد و عدالت گستر بدون توجه به سياست كيفرى روشن كه عدالت كيفرى را در بطن خود 
داشته باشد، ميسر نيست و به طور قطع ترسيم سياست كيفرى، بدون نگاه عميق به اهداف مجازات ها 
موفيقت آميز نخواهد بود. در دنيا اين نظريه وجود دارد كه حبس هنوز بهترين نوع مجازات است و تا زمانى 
كه نتوان كيفر مناسب تر از حبس معرفى كرد بايد در اصالح زندان ها كوشيد تا تغيير نوع كيفرها. زندان 
به مثابه آسان ترين نوع مجازات براى جرم هاى مختلف از ديدگاه منافع و هزينه هايى كه براى جامعه دارد 

و خدمتى كه به آرمان عدالت مى كند مورد پرسش قرار گرفته است.
پژوهش هاى جرم شناسى مؤيد اين واقعيت است كه اساسًا اجراى مجازات زندان با انديشه اصالح و 
بازپرورى بزهكار منافات دارد؛ زيرا آن چه محرك و انگيزه اصلى براى ارتكاب جرم است، تمايالت نفسانى، 
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فقر، بيكارى و انديشه هاى مجرمانه اى است كه خود مى تواند بر حسب شخصيت افراد مختلف، داراى 
وجوه گوناگون و اشكال متفاوتى باشد. بنابراين اجراى زندان به جاى آن كه به علت يابى تمايالت مجرمانه 
بپردازد و براى تهذيب نفس و ارتقاء توانمندى هاى آدمى تالش كند، تمركز غايى خود را بر طرد بزهكار و 
تزلزل شخصيت آنان قرار مى دهد. در اين پژوهش تعريف اصالح و درمان، انواع برنامه هاى اصالح و درمان 
فرهنگى در زندان هاى ايران بررسى مى شود. پرسش اين پژوهش اين است كه برنامه هاى اصالح و درمان 

فرهنگى در زندان هاى ايران چيست؟ 

مبانى نظرى
حبس: حبس مجازاتى است كه به قصد سلب آزادى فرد مورد حكم قرار مى گيرد (گودرزى بروجردى و 
الوندى، 1382، ص 43). سلب آزادى و اختيار نفس در مدت معين يا نامحدود به طورى كه در آن، حالت 
ترخيص وجود نداشته باشد و اگر حالت انتظار وجود داشته باشد آن را توقيف گويند نه حبس (جعفرى 
لنگرودى، 1374، ص 208). مطابق ماده 3 آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى 
كشور مصوب 1384 «زندان محلى است كه در آن محكومانى كه حكم آنان قطعى شده است با معرفى 
مقامات قضايى صالحيت دار قضايى و قانونى براى مدت معين يا به طور دائم به منظور تحمل كيفر، با 
هدف حرفه آموزى، بازپرورى و بازسازگارى نگهدارى مى شوند»؛ همچنين مطابق ماده 4 آئين نامه يادشده 
«بازداشتگاه، محل نگهدارى متهمانى است كه با قرار كتبى مقام هاى صالحيت دار قضايى تا تصميم گيرى 

نهايى به آنجا معرفى مى شوند».
فرهنگ: فرهنگ به عنوان يكى از متمايزترين ويژگى هاى حاكم بر روابط اجتماعى، دربردارنده طيفى 
از ارزش ها، هنجارها و كاالهاى مادى ويژه يك گروه معين است (گيدنز، 1387، ص 785). با مالحظه 
تعريف يادشده، به روشنى مى توان عناصر مبنايى و اساسى تشكيل دهنده يك نظام فرهنگى را برشمرد: 
بر مبناى تعريف اولسون چهار جزء اصلى فرهنگ عبارت اند از: باورها، ارزش ها، هنجارها و فناورى ها. 
باورها به پرسش «چيست» پاسخ مى گويند؛ ارزش ها به پرسش «چه بايد باشد» پاسخ مى دهند؛ هنجارها 
به پرسش «چه انجام شود» جواب مى دهند و فناورى ها به پرسش «چگونه انجام شود» پاسخ مى دهند 

(ايروانيان، 1392، ص 48).
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اصالح و درمان و بازپرورى: بازپرورى در اصطالح، به معناى بهسازى اجتماعى يا اصالح اخالقى همراه با 
حسن رفتار است. رويكرد اجتماعى كه از يافته هاى جرم شناسى تأثير پذيرفته است و معيارهاى مشخص و 
قابل سنجشى براى ارزيابى اصالح فرد ارائه مى دهد، اصالح يا بازپرورى را چنين تعريف مى كند: «استحكام 
روابط اجتماعى و فردى بزهكار، به گونه اى كه به وى اجازه دهد به طور فعال در جامعه وارد شود، مهارت هاى 
مفيد و مقبول اجتماعى را فراگيرد و در عمل از اين توانايى ها استفاده كند» (ايروانيان، 1392، ص 154).

بازپرورى بزهكاران: در اواخر قرن نوزدهم، اعتقاد به مجازات و بازدارندگى به عنوان هدف اصلى مجازات 
زندان و اعتماد به سيستم تفكيك به منزله هدف مطلوب و كارآمد در مورد زندانيان به طور فزاينده اى 
زير سوال رفت. گزارش كميته ِگَلدستون1 در سال 1895 ميالدى اين تغيير تلقى در مورد زندانيان را 
منعكس مى كند. اين كميته اظهار داشت: «ما از اصل شروع كرديم كه اصالح زندان بايد هدف هاى اوليه 
و هم زمان خود يعنى بازدارندگى و اصالح را داشته باشد» آنان استدالل مى كردند كه در شرايط مناسب، 
مؤسسه هاى كار صنعتى كه به دور از انزوا هستند بهداشتى تر بوده و وظيفه ايجاد كار صنعتى در زندان 
را راحت تر مى كرد و اگر اين را مزيتى بدانيم كه بتوان آن را ناديده گرفت، كنترل را به خطر نمى انداخت 

(ادواردز، 1388، ص 858).
فوكو به تشريح نوعى نقشه و طرح استفاده كلى و اصول مراقبت پرداخت. او اين شيوه ها و اصول 
را از مراقبت هاى علمى و متون اين عصر استنتاج مى كند. در توضيح فوكو، مراقبت بيشتر از هر چيز 
كالبدشناسى سياسى رويدادهاى جزئى است. مراقبت بر محدودترين حوزه كنترل اجرا مى شود و به طور 
عمده به تمام بدن توجه نمى كند، بلكه به حركت هاى فردى و ايماء و اشاره ها مى پردازد. هدف مراقبت اين 
است كه قابليت و لياقت هر حركتى را افزايش دهد و هماهنگى آن را با ديگران توسعه دهد، فشارهاى 
مختلفى اعمال كرده و حركت ها و اقدام ها را با هم همراه كند. مراقبت اين كار را از طريق اعمال نظارتى 
پيوسته و بى وقفه كه نسبت به كوچك ترين انحراف حساس است انجام مى دهد و بدين وسيله، كنترل 
دقيقى را نسبت به بدنى كه تحت مراقبت است تجويز مى كند. بر پايه زمينه اى كه فوكو زندان را در آن 
جاى داده است، زندان اكنون به عنوان جنبه اى از آن پديده تاريخى وسيع تر است؛ يعنى، توسعه و تعميم 
مراقبت ها. در واقع، اگر كسى به توسعه هاى خاص نوين در جرم شناسى كه با زندان همراه بوده است 

1. Gladstone
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بينديشد، آن گاه مى تواند پى ببرد كه دل مشغولى هاى مربوط به مراقبت و به هنجارسازى افراد تا چه اندازه 
در چارچوب قضايى نظام عدالت كيفرى نفوذ كرده است (ادواردز ، 1388، ص 1078).

اگرچه بازدارندگى و ناتوان سازى از اهداف سنتى مجازات ها، داراى قدمتى تاريخى اند، ولى اصالح و 
درمان يك رويكرد علمى و نسبتًا جديد است كه در سده گذشته مطرح شد. جرقه جرم شناسى، شوق و 
اشتياق علمى براى كشف علل جرم را در افراد مختلف پديد آورده و رهيافت هاى مختلف علت شناسى 
زيستى، روانى و اجتماعى شكل گرفتند كه با وجود تغاير و تناقض ديدگاه ها، يك  محور مشترك داشتند: 
ارتكاب جرم معلول عوامل درونى مجرم و يا محيطى است كه او را فراگرفته و بر وى اثر مى گذارند. بنابراين 
رسالت جرم شناسى كشف اين عوامل و تالش در جهت خنثى سازى و حذف آن ها است. تمركز بر علل 
جرم و تالش براى خنثى سازى آن ها، به منظور اصالح و بازپرورى مرتكبان و بازگشت آنان به جامعه بود. 
اصالح زمانى محقق مى شود كه شخصيت فرد متحمل مجازات به گونه اى متحول شود كه ديگر تمايلى 
به ارتكاب جرم نداشته باشد. در رويكرد اصالح و بازپرورى، مرتكب، يك بيمار اجتماعى محسوب مى شود 
كه مجازات درمان وى و بنابراين واجد كاركرد اصالحى است. در اين نگاه، از الگوى پزشكى و فرآيند 
معاينه، تشخيص، تجويز و درمان، براى اجراى يك برنامه اصالحى استفاده مى شود. بديهى است كه اجراى 
چنين برنامه اى زمان بر بوده و الزمه آن در اختيار داشتن مرتكب جرم براى مدت زمان اجراى برنامه است. 
اين مسئله موجب به حاشيه راندن مجازات هايى چون شالق، كيفر نقدى و تمركز نظام اصالح و درمان بر 
مجازات حبس شد. از سوى ديگر، توجه به اصالح و درمان، ساختار زندان ها و كيفيت اجراى حبس را نيز 
تغيير داد. زندان هاى سزاده و ناتوان ساز گذشته تبديل به درمانگاه مجرمان براى اجراى برنامه هاى اصالحى 
شدند (مؤذن زادگان و خدادادى، 1392، 85  و 86). اگرچه تفكر بازسازى زمانى بر گفتمان هاى كيفرى 
حاكم بود، ولى در اوايل دهه 1970 ميالدى بى اعتبار شد، بخشى به خاطر نتايج تحقيقاتى است كه نشان 
داد اقدامات كيفرى در نظر گرفته شده براى بازسازى مرتكبان، مؤثرتر از اقدامات تنبيهى در پيشگيرى از 
تكرار جرم نبوده اند (صفارى، 1384، ص 300). وى دويست و سى و يك مورد تحقيق كه كارآيى برنامه هاى 
اصالحى را در فاصله سال هاى 1945 تا 1967 مورد ارزيابى قرار داده بودند، را بازبينى كرد. بر مبناى اين 
ارزيابى، مارتينسون به اين نتيجه رسيد كه صرف نظر از موارد اندك و استثنايى، تالش هاى بازپرورانه اى 
كه تا اين زمان صورت گرفته اند، هيچ اثر تأييد شده اى بر تكرار جرم نداشته اند. اين نتيجه گيرى نسبتًا 
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فنى را مى شد به اشكال مختلف تفسير كرد. مثل اين كه گفته شود برنامه هاى اصالح و درمان به شكل 
صحيحى اجرا نشده اند و يا اين كه نوع برنامه ها نادرست بوده است (پاك نهاد، 1390، ص 99).

نويسندگان قانون اساسى سال 1358 در بند پنجم اصل يكصد و پنجاه و ششم1 اين قانون و تدوين 
كنندگان مقررات تقنينى و فراتقنينى به پيروى از آنان، بازپرورى بزهكاران را در شمارى از قوانين، 
آئين نامه ها، اساسنامه ها و دستورالعمل ها به عنوان اهداف و وظايف دستگاه قضايى و اجرايى پيش بينى 
كرده اند. بدين سان، در حقوق ايران به دليل توجه شمارى از مقررات فراتقنينى، تقنينى و فروتقنينى به 
اصالح و درمان مجرمان مى توان از حقوق بازپرورى بزهكاران سخن گفت (نيازپور، 1385، ص 147). 
اصالح و بازاجتماعى كردن بزهكاران زندانى در حقوق ايران، از گذر رعايت حقوق بنيادين آنان امكان پذير 
خواهد بود. آئين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور نيز ماهيت زندان را به درمانگاه 
جرم تغيير داده و نويسندگان آئين نامه اجرايى به منظور اجراى قانون اساسى، رسالت زندان را تحمل كيفر 
براى اصالح و درمان تعبير كرده اند. ولى در عمل، به دليل تورم جمعيت كيفرى زندان ها، كمبود بودجه و 

نبود فضاى كافى، بسيارى از مقررات آن اجرايى نشده است (ابراهيمى، 1391، ص 164). 
در قلمرو سياست جنايى ايران بازپرورى بزهكاران در محيط زندان به شكل هاى مختلف مورد توجه واقع 
شده است. نمونه بارز آن ماده 3 آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 
1384 است كه هدف زندان را اصالح و درمان بزهكاران معرفى كرده است. بر اساس اين ماده «زندان محلى 
است كه در آن محكومانى كه حكم آنان قطعى شده است با معرفى مقامات قضايى صالحيت دار قضايى و 
قانونى براى مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزى، بازپرورى و بازسازگارى 
نگهدارى مى شوند». اين سياست كلى و راهبر گوياى ماهيت اصلى پاسخ هاى سلب كننده آزادى است، اين كه 
زندان بايد بسترى براى بازپرورى بزهكاران باشد و اسباب دوباره اجتماعى شدن اين دسته را فراهم آورد. ماده 64 
منشور حقوق شهروندى مصوب 1395 نيز مقرر مى دارد: «بازداشت شدگان، محكومان و زندانيان حق دارند كه 
از حقوق شهروندى مربوط به خود از قبيل تغذيه مناسب، پوشاك، مراقبت هاى بهداشتى و درمانى، ارتباط و 

اطالع از خانواده،  خدمات آموزشى و فرهنگى، انجام عبادات و احكام دينى بهره مند باشند.»

1.  قوه  قضائيه  قوه  اى  است  مستقل  كه  پشتيبان  حقوق  فردى  و اجتماعى  و مسئول  تحقق  بخشيدن  به  عدالت  و عهده  دار وظايف  زير است : ...5 - اقدام  
مناسب  براى  پيشگيرى  از وقوع  جرم  و اصالح  مجرمين .



ان 
 اير

اى
ن ه
زندا

در 
ور 

مح
گ 
رهن

ن ف
رما
و د

ح 
صال

ى ا
ت ها

ياس
س

95 

روش شناسى
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردى است و مطالب آن به روش كتابخانه اى با استفاده از كتب و مقاالت 

تاليفى و ترجمه اى تحليل و تدوين گرديده است.

يافته ها
با بررسى برنامه هاى اصالح و درمان در زندان موارد زير به دست آمد:

بهداشت روانى زندانيان: بهداشت روانى شامل فعاليت هايى مى شود كه افزون بر پيشگيرى از ابتال به 
مشكالت و اختالالت روانى و عصبى، فرد زندانى را براى ارتقاى بهداشت روان يارى كند. اساس فعاليت هاى 
بهداشت روان بر پيشگيرى از ابتالى زندانيان به اختالالت روانى و عصبى استوار است، در حالى كه امروزه 
زندان تنها عليه آزادى محكومان اعمال نمى شود (گودرزى و جوانفر، 1382، ص 128). ارزيابى يافته ها 
نشان مى دهد كه با افزايش درجه از خودبيگانگى، ميزان سالمت روانى در زندانيان به طور معكوس كاهش 
مى يابد. «ملوين سيمن» معتقد است ساختار بوروكراسى جامعه مدرن، شرايطى را ايجاد و ابقا كرده است 
كه در آن، انسان ها از يك سو نمى توانند عواقب و نتايج رفتارهاى خود را كنترل كنند و از سوى ديگر، 
نحوه كنترل و مديريت جامعه و سيستم پاداش دهى اجتماعى نيز به گونه اى است كه فرد، بين رفتار 
خود و پاداش دريافتى از سوى جامعه نمى تواند ارتباط برقرار كند و در چنين شرايطى، احساس انفعال 
و از خودبيگانگى بر فرد مستولى مى شود و او را به كنشى منفعالنه و غير مشاركتى وا مى دارد. در نتيجه 
فرد يكى از انواع خودبيگانگى (بى قدرتى، بى معنايى، بى هنجارى، انزواى اجتماعى، از خودبيزارى) را در 
خود احساس مى كند. امروزه وجود رفتارهاى پرخاشگرانه زندانيان به عنوان يك مشكل عمومى و رايج 
در زندان ها مطرح است و حتى سبب اين ديدگاه غلط شده است كه پرخاشگرى پديده اى طبيعى و عادى 
در زندان است. با افزايش ميزان و شيوع پرخاشگرى در ميان زندانيان، ميزان سالمت روانى آن ها كاهش 

مى يابد (الماسى و مرادى، 1391، ص 114).
به نظر مى رسد تدوين برنامه هايى براى باال بردن سطح سالمت روانى و درمان اختالالت روانى موجود بر 
اساس شرايط ويژه هر زندانى در زمينه هاى تقويت خانواده، آموزش مهارت هاى زندگى، آموزش مهارت هاى 
فنى حرفه اى، اختصاص درآمدى در قبال كار به ويژه براى زندانيان متأهل، بازسازى شبكه حمايت اجتماعى، 
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برنامه هايى براى افزايش اعتماد به نفس از دست رفته و تدوين سازوكارهايى براى پيگيرى هاى بعد از 
ترخيص از زندان از جمله مددكارى و دسترسى به روان پزشك و روان شناس بتواند در بهبود وضعيت روانى 
زندانيان مؤثر بوده و از باز توليد جرم جلوگيرى كند. راهكارهاى ديگرى چون ترتيب دادن برنامه هاى مفرح 
و سرگرمى هاى سالم، ورزش، كالس هاى آموزشى، توجه و معاينه آثار بدنى ناشى از شكنجه، خشونت و 
تجاوز جنسى و پاسخ سريع و بدون تشريفات براى مراجعه به پزشك و روان شناس و دادن مرخصى هاى 
مناسبتى به زندانيان از جمله ديگر راهكارهاى پيشگيرى يا درمان اختالالت روانى موجود در سطح زندان 

است (قريشى، احمدوند و سپهرمنش، 1389، ص 122).
 ماده 3 قانون اقدامات تأمينى مصوب 1339؛ مواد 40، 41 و 116 آئين نامه اجرايي سازمان زندان ها و 
اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1384، ماده 41 ماده 116؛ مواد 3 و 4 آئين نامه اجرايي مددكاري 

اجتماعي مصوب 1379 به اين موضوع پرداخته اند.
آموزش هاى حرفه اى: كار بايد يكى از عنصرهاى اصلى تغيير و اجتماعى كردن گام به گام زندانيان 
باشد، كار كيفرى نبايد به منزله مكمل يا به عبارتى تشديد كيفر در نظر گرفته شود، بلكه بايد به منزله 
تخفيفى در نظر گرفته شود كه محروم كردن زندانى از آن امكان پذير نباشد. كار بايد به زندانى امكان دهد 
كه حرفه اى را فرا بگيرد و مشغول شود و درآمدى را براى خانواده خود تأمين كند. دو علت اساسى ايجاب 
مى كند كه كار در زندان براى محكومان حقوق عمومى تكليف و اجبار باشد: تأمين امنيت و حفظ انضباط 

زندان. بيكارى موجد بى نظمى و اغتشاش بوده و عامل عصيان و نافرمانى است. 
با توجه به  اين كه مشكالت مالى و اقتصادى در زندان تا حد زيادى به آثار سوء و مخرب زندان دامن 
مى زند، ايجاد كار در زندان، زندانيان را پس از رهايى از زندان يارى مى كند تا با احترام به قانون، زندگى 
شرافت مندانه اى را در پيش گيرند و آنان را قادر سازد كه بر مشكالت مالى زندگى فائق آمده و حوائج و 
ضروريات زندگى خود را از راه هاى صحيح و قانونى مرتفع كنند و از اين طريق زمينه اصالح و بازسازگارى 
آن ها فراهم مى شود. در بين هريك از زندان هاى مطالعه شده، باالترين درصد فراوانى 0/50 در ميان زنان 
مورد مطالعه موافق و كامال موافق هستند كه شركت در كالس هاى آموزشى تا حدودى زمينه يافتن شغل 
را براى آنان ايجاد مى كند. باالترين درصد (68/1 مردان) در زندان مركزى استان اصفهان موافق و كامًال 
موافق اين امر هستند. در ميان زندانيان مورد مطالعه در زندان كاشان باالترين درصد (54/7) نيز موافق 
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و كامًال موافق هستند و شركت در كالس هاى آموزشى را براى به دست آوردن شغل مناسب مؤثر دانسته 
و معتقدند كه بعد از آزادى مى توانند به شغل خوب و مناسب دست يابند. در مجموع زندان ها نيز 62/4 
درصد افراد نتايج باال را تأييد مى كنند (قماشى و جهانگيرى، 1396، ص 75). در موادى1 از آئين نامه اجرايى 
سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 1384 به امر اشتغال و حرفه آموزى پرداخته 
شده است. بخشنامه جواز بكارگيرى زندانيان در مؤسسات صنعتى، كشاورزى و خدماتى سازمان زندان ها 
مصوب 1382/12/14: «بنا به اعالم سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور، عبارت پايانى 
بخشنامه شماره 1/82/9563 مورخ 1382/6/10 در خصوص منع بكار گماردن زندانيان در دستگاه هاى 
ديگر، ايجاد ابهام كرده است و بعضى قضات به استناد آن، اجازه اشتغال زندانيان را در مؤسسات تحت 
نظارت سازمان نمى دهند. يادآورى مى شود كه منظور از ممنوعيت بكارگيرى زندانيان در دستگاه هاى 
ديگر، اعم است از اين كه آن دستگاه ها در حيطه نظارت سازمان زندان ها نباشند مانند واحدهاى قضايى، 
ادارات، شهردارى ها يا اين كه خود سازمان و ادارات كل آن در استان ها، زندانى را در نهادها و واحدهاى 
غير تابع، نظير تعاونى ها، پارك ها و به طور كلى اماكن خارج از تقسيمات زندان ها به اشتغال يا ارائه 
خدماتى وادارند؛ بنابراين، با رعايت آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور 
1380/4/26 با اصالحيه مورخ 1382/8/22 اشتغال به كار و آموزش فنى حرفه اى زندانيان با اهداف 
نيل به خودكفايى و اصالح و تربيت آنان، در مؤسسات صنعتى، كشاورزى و خدماتى تحت مالكيت يا 

نظارت مستقيم سازمان، موضوع مواد 15 و 17 آئين نامه مذكور، مجاز و بالمانع خواهد بود. 
ماده 190  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران مصوب 
1379؛  مواد 1 تا 11 آئين نامه كار زندانيان، با اولويت حرفه آموزى، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون 
برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى  ايران مصوب 1379/11/26 نيز به 

اين مهم پرداخته اند.
تحصيل زندانيان: صاحب نظران علوم اجتماعى درباره آموزش و پرورش و رابطه آن با زندگى اجتماعى افراد، 
نظريات قابل مالحظه اى ابراز كرده اند. به عنوان نمونه، نجفى ابرندآبادى (1387، ص 574) براى آموزش 
و پرورش بنيان هاى متعدد تاريخى، روان شناختى و جامعه شناختى بر شمرده و بيان مى كند كه آموزش و 

1.  مواد 7، 8، 9، 10، 11، 13، 14، 15، 122، 123، 124، 127، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134 و 135.
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پرورش با استفاده از ابزارهاى مناسب به دنبال شناساندن دوره هاى مختلف تاريخى، به انسان ها، تجربه آموزى، 
چگونگى رفتار با رخدادهاى درونى و بيرونى، معرفى هنجار و ارزش هاى اجتماعى و مانند آن است. با وجود 
شرايط و كاركردهاى منفى زندان نمى توان از كاركردهاى مثبت و بازپرورانه حاصل از عملكرد زندان ها در 
زمينه فراهم كردن امكانات آموزشى و پرورشى متناسب با توانايى و قابليت هاى زندانيان چشم پوشيد. انجام 
برنامه هاى سوادآموزى و تربيتى در زندان، تأسيس كتابخانه هاى جديد، افزايش سطح دانش زندانيان و برگزارى 
دوره هاى كارآفرينى و كارآموزى در درون زندان و ساير امور آموزشى و پژوهشى را توسط مسئوالن زندان داراى 

كاركردهاى بازپرورانه براى مجرمان دانسته اند (قماشى و جهانگيرى، 1396، ص 68).
در زمينه كاركردهاى فرهنگى اجتماعى، برنامه هاى آموزشى و پرورشى در زندان، بر اساس پژوهش 
ميدانى به دست آمده در هر يك از زندان ها به ترتيب زندان مركزى زنان استان اصفهان باالترين درصد 
57/2، ميان زندانيان مرد در همان استان نيز باالترين درصد 58/2 و در مورد زندانيان مطالعه شده در 
زندان كاشان باالترين درصد 61/9 موافق و كامًال موافق هستند كه شركت در كالس هاى آموزشى موجب 
آشنايى آن ها با آداب و رسوم مختلف مى شود و در مجموع زندان ها 59/4 درصد موافق و كامًال موافق با 
اين امر هستند. در رابطه با رعايت احترام از سوى ساير زندانيان به عنوان كاركرد شركت در كالس هاى 
آموزشى در بين هر يك از زندان هاى مطالعه شده به ترتيب در زندان زنان مركز استان اصفهان بيشترين 
افراد 0/50، در بين مردان در همان استان بيشترين درصد 59/6 و در زندان مردان شهرستان كاشان 
57/2 موافق و كامًال موافق هستند كه با شركت در كالس هاى آموزشى و برنامه هاى پرورشى در زندان، 
ساير زندانيان به آنان احترام مى گذارند. در مجموع زندان ها نيز 58/2 درصد افراد موافق و كامًال موافق با 
اين امر هستند. ميزان نوارهاى آموزشى، تعليمات آموزشى و كمك درسى در زندان زنان استان اصفهان 
تا حد 0/50 وجود دارد. در حالى كه در زندان مردان در همين استان 42/2 و زندان مردان در شهرستان 
كاشان 36/9 ميزان تهيه نوارهاى آموزشى و كمك درسى به ميزان زياد و خيلى زياد موجود است و در 
مجموع زندان ها نيز امكانات يادشده به ميزان زياد و خيلى زياد 39/3 فراهم است. همچنين امكان تهيه 
كتاب هاى كمك درسى و جزوه هاى آموزشى در بين مردان زندان مركزى استان اصفهان 57/5 و زندان 
شهرستان كاشان 42/9 به ميزان زياد و خيلى زياد وجود دارد در حالى كه در زندان زنان، مسئوالن تا حدى 
57/1 توانسته اند كتاب هاى كمك درسى و آموزشى را براى زندانيان فراهم كنند و در مجموع زندان ها 
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امكانات ياد شده به ميزان زياد و خيلى زياد 51/1 موجود است (قماشى و جهانگيرى، 1396، ص 74).
پيرو همين سياست، قانون گذار عادى ايران از رهگذر بند 22 ماده 10 قانون اهداف و وظايف وزارت 
آموزش و پرورش 1366 «تأمين آموزش و پرورش رايگان براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه» را در شمار 
وظايف اصلى اين وزارت گنجانده است. به  اين سان، اين وزارت مكلف شده است تا پايان دوره متوسطه 
به تهيه امكانات مناسب در زمينه تحصيل رايگان كليه افراد از جمله زندانيان مبادرت ورزد. پس بر پايه  
اين مقررات آموزش و پرورش زندانيان در شمار حق هاى اساسى آنان بوده و دولت بايد در راستاى اجرايى 
عملياتى كردن آن گام بردارد. قانون گذار عادى ايران در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى مصوب 1390 به موجب ماده 211 به شكل شفاف ترى به حق زندانيان اشاره كرده است. از اين 
رو، بر اساس قسمت چهارم بند «ن» اين ماده «آموزش زندانيان واجد شرايط با همكارى وزارت آموزش و 
پرورش» به دستگاه قضايى واگذار شده است تا به واسطه تعامل اين نهاد با وزارت آموزش و پرورش دسترسى 

شهروندان زندانى به حق بر تحصيل امكان پذير شود (نيازپور، 1394، ص 26).
تحصيل بزهكاران يكى از مهم ترين ابزارهاى اصالح و درمان در اين عرصه است كه در آئين نامه اجرايى 
سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى كشور مصوب 1384 مورد توجه قرار گرفته است. به موجب 
ماده 136: «به منظور سوادآموزى، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيرى از اتالف وقت محكومان و همچنين 
تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاى نهفته آنان در كليه مراكز حرفه آموزى و اشتغال و زندان ها از 
رهگذر وزارتخانه هاى مربوط و مؤسسه هاى آموزشى، علمى و فنى، حرفه اى و دولتى يا وابسته به دولت 
و يا سازمان هاى خيريه و نهضت سوادآموزى و با همكارى آنان تحت نظر واحدهاى مربوط در مؤسسه يا 

زندان، آموزش فنى، حرفه اى و مذهبى داده مى شود.»
همچنين در بند الف ماده 88 قانون مجازات اسالمى مصوب 1392، ماده 64 منشور حقوق شهروندى 
مصوب 1395، اصل سى ام1 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران مصوب 1368، بند 22 ماده 10 قانون 
اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش مصوب 1366 و ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادى، 

اجتماعى و فرهنگى مصوب 1390، به اين موضوع اشاره شده است.

1.  دولت  موظف  است  وسايل  آموزش  و پرورش  رايگان  را براى  همه  ملت  تا پايان  دوره  متوسطه  فراهم  سازد و وسايل  تحصيالت  عالى  را تا سر حد 
خودكفايى  كشور به  طور رايگان  گسترش  دهد.
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ترك اعتياد: در ايران به ازاى هر صد هزار نفر ايرانى، دويست و شصت نفر در زندان به سر مى برند و به 
عبارت دقيق تر به ازاى هر چهارصد نفر ايرانى يك نفر در زندان مى باشد. اين در حالى است كه در سال 
1377 نزديك به شصت درصد زندانيان زندان هاى كشور مرتبط با مواد مخدر و اعتياد بوده اند. يادآورى اين 
نكات اين پرسش را در ذهن متبادر مى سازد كه متوليان امر اصالح و تربيت تا چه ميزان در نائل شدن به 
اهداف سيستم قضايى و زندان بانى كشور كه همانا امنيت اجتماعى و اصالح مجرمان است گام برداشته اند. 
گروه هاى ترك اعتياد از روش هاى عملكردى در روان شناسى بالينى است كه طى آن سعى مى شود تا 
افرادى را كه به هر نحو آلوده به استعمال مواد مخدر گشته اند، پاك كرد. در واقع هدف تشكيل و سامان دهى 
اين گروه ها ترك اعتياد است و نه پيشگيرى از اعتياد و معتاد شدن افراد. محيط زندان و زمانى كه زندانيان 
در اين چهارديوارى سربسته به سر مى برند، يك فرصت خوب براى پياده كردن اين سازوكار كنترلى است. 
سازوكارى كه نه تنها موجب تطهير بزهكاران معتاد مى شود بلكه متعاقبًا مى توان اثر آن را در پيشگيرى 
از بزه ديدگى و بزهكارى در دوران حبس مشاهده كرد. اهميت اين سازوكار در كشور و زندان هاى ما بيشتر 
است. از آن جا كه طيف وسيع و گسترده اى از آمار زندانيان در كشور ما را، زندانيان به دليل استعمال مواد 
مخدر تشكيل مى دهد و از سوى ديگر شيوع مواد مخدر و استعمال آن حتى در زندان ها نيز مشهود است، 
مى توان بر اهميت اين سازوكار صحه گذارد. بر اساس اين الگو، افرادى كه به هر شكلى (چه با اراده و چه 
از سر اكراه و اجبار) آلوده به مواد مخدر شده اند، طبق برنامه اى منظم دور يكديگر جمع شده و به صورت 
دايره وار به صورتى كه همگى بتوانند يكديگر را مشاهده كنند نظم مى گيرند. اين الگوى تجمع، خود داراى 
پيام است . پيام ضمنى آن اين است كه در اين تجمع هيچ كس حاكم و مسلط بر ديگرى نيست و هيچ 
رتبه بندى بر اساس هيچ اولويتى وجود ندارد (مؤذن زادگان و خداداى، 1392، ص 216). پس از اثبات بروز 
موارد ايدز در بين معتادان تزريقى در ايران، يكى از مهم ترين اقدامات كاهش آسيب براى پيشگيرى از 
تزريقات مشترك و جلوگيرى از بروز بيمارى هاى مهمى هم چون ايدز و هپاتيت كه مورد توجه مسئوالن 
وزارت بهداشت و سازمان زندان ها در ايران قرار گرفت، اجراى برنامه هاى كاهش آسيب و به خصوص 
درمان نگه دارنده با متادون بود. از آنجا كه بسيارى از معتادان تزريقى به صورت مكرر به حبس در زندان ها 
محكوم مى شدند، اجراى اين برنامه در زندانيان اهميت زيادى پيدا كرد و اين برنامه به سرعت در خدمات 
بهداشتى و درمانى زندان ها ادغام شد. برنامه درمان نگه دارنده با متادون از سال 1381 به صورت محدود در 
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بعضى از مراكز در ايران اجرا شد اما اجراى آن در زندان ها از سال 1383 آغاز شد و به تدريج در زندان ها 
گسترش پيدا كرد و اكنون بسيارى از زندان هاى ايران اين خدمت را اجرا مى كنند و همچنين ايران به عنوان 
يكى از كشورهاى پيش گام در اين زمينه در دنيا شناخته شده است. پيشنهادها و راهكارهاى فورى ارائه 
شده در اين زمينه عبارت اند از: براى ارتقاء برنامه درمان نگه دارنده با متادون توسط پزشكان، مشاوران، 
كارشناسان، رؤسا و مديران زندان ها؛ توجه بيشتر به پيشگيرى از ورود و فروش غيرقانونى متادون در زندان 
به منظور افزايش اثربخشى برنامه؛ جداسازى افراد تحت پوشش درمان نگه دارنده با متادون در زندان ها؛ 
استفاده از گروه هاى همسان؛ جلب اعتماد معتادان زندانى و اصالح شيوه هاى گزينش معتادان براى ورود 
به برنامه؛ نصب دوربين هاى مداربسته در داخل زندان براى كنترل بندها؛ كنترل منظم افراد تحت پوشش 
برنامه براى منع استفاده از ساير داروها و مخدرها؛ ماشينى شدن سيستم توزيع و ثبت پرونده هاى افراد 
تحت پوشش درمان نگه دارنده با متادون؛ تعيين مددكارهايى به عنوان پل ارتباطى خانواده و زندان؛ قبول 
معتاد به عنوان يك انسان و تالش در جهت بهبود زندگى وى؛ ارائه رژيم هاى غذايى مناسب به زندانيان 
معتاد تحت پوشش درمان نگه دارنده با متادون؛ تهيه يك دستورالعمل دقيق، مناسب و به روز در زمينه 
برنامه كاهش آسيب در زندان ها؛ مشخص كردن اهداف درمان نگه دارنده با متادون و تالش جهت ترك 
كامل؛ ايجاد هماهنگى بين سازمان هاى مختلف مرتبط با برنامه؛ ارائه آموزش هاى همه جانبه به افراد 
مرتبط با برنامه و جذب نيروهاى كارآمد؛ تقويت برنامه هاى روان درمانى در برنامه هاى مقابله با اعتياد 
و كاهش آسيب، استفاده از مراكزى جهت ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج؛ توجه به اشتغال زندانيان 
پس از خروج از زندان و آموزش مهارت هاى شغلى و حرفه اى به آن ها. (مرادى، فرنيا، جعفرى، رحمانى و 
شهبازى، 1394، ص 48).   ماده 3 قانون اقدامات تأمينى مصوب 1339 و مواد 12، 110 و 214 آئين نامه 

اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 1384 به اين موضوع پرداخته اند.
انجام مراسم هاى مذهبى: بسيارى از مددجوها اعم از متهم يا محكوم، آگاهى كافى  و معرفت الزم  از  مبانى 
دينى  را ندارند؛ بديهى است كه تالش  و كوشش در هر عملى، منوط به وجود انگيزه هايى است كه  قبل از 
انجام عمل  در فرد ايجاد شده، پس اگر در مدت اقامت  در زندان، مسئوالن امر  نسبت به فرائض و تعاليم 
دينى آن ها را مطلع و زمينه را براى رشد معنوى   آن ها فراهم  كنند، هرگز حاضر نمى شوند خود را با گناه آلوده 
كنند؛ وقتى مددجويى  باور كند كه نماز تخليه همه پليدى ها و دورى از  همه دردهاى درونى و باعث آرامش 



13
97 

تان
مس
م، ز

هار
ة چ

مار
، ش
ول
ل  ا

 سا
ى/
گير

پيش
ت 

هياف
ه ر

لنام
فص

102 

قلبى و لحظه گفتگوى او با  معبود است، چگونه راضى خواهد شد كه آن را با امور ديگر معاوضه كند؟ 
بنابراين آن چه بايد پيش  از هر چيز بيشتر مدنظر متوليان زندان قرار گيرد، يكى اهميت نماز و ديگرى 
آثار نماز است كه بايد با برنامه ريزى هاى صحيح ، مددجوها را براى نيل به آثار آن حمايت و راهنمايى 
كنند. آثار نماز در اصالح و تربيت  مددجويى كه مرتكب جرم و گناه شده و براى تحمل كيفر مدتى از عمر 
خود را در ندامتگاه  سپرى  مى كند عبارت است  از: بهترين وسيله تقرب به  خدا؛ موجب گشايش مشكالت 
دنيايى (زيرا چنان قدرتى در مددجو ايجاد مى كند كه در مقابل  مصائب و سختى ها مقاومت مى كند)؛ باعث  
بخشش  گناهان  است (احمدى، 1387، ص 29). در خصوص سازوكارهاى مذهب براى پيشگيرى و كاهش 
مصرف مواد مخدر دو نظريه وجود دارد: نظريه مهار اجتماعى و نظريه يادگيرى اجتماعى. نظريه پردازان 
مهار اجتماعى معتقدند انسان ها به طور ذاتى ميل به انحراف و ضديت با اجتماع خود را دارند و به طور 
طبيعى قابليت ارتكاب جرائم و ميل به هم رنگى با ساير افراد را دارند، به ويژه در انحراف از قوانين. نظريه 
مهار اجتماعى پيش بينى مى كند كه اگر افراد در وابستگى، تعهد، پيروى و اعتقاد در سطح بااليى باشند 
كمتر مستعد انحراف از هنجارهاى اجتماعى از جمله مصرف مواد مخدر خواهند بود (احمدى، 1387، ص 
16). در تبصره دو ماده 13 و مواد 30، 149، 154، 214 و 242 آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات 

تأمينى و تربيتى كشور مصوب 1384 به امور مذهبى در زندان پرداخته شده است.
ورزش در زندان: از ديدگاه جامعه شناختى و جرم شناختى شايد بتوان ورزش و نقش تربيت بدنى در اصالح 
افراد و ايجاد انگيزه زندانيان و به وجود آوردن يك روحيه سالم را يكى از اساسى ترين برنامه هاى تربيتى 
دانست. به عبارتى ورزش را مى توان درياى پاك و زيبايى تصور كرد كه مدفن بسيارى از ناپاكى ها است. 
ورزش در محيط زندان مى تواند موقعيت هايى را از نظر اجتماعى براى نادمان به وجود آورد كه افراد در 
آن محيط بسيارى از فشارهاى روانى و عاطفى را براى ساعت ها به فراموشى مى سپارند. ورزش به عنوان 
يك انگيزه و نياز كه مى تواند انرژى افراد را مصرف كند، مى تواند زمينه مناسبى براى اجتناب از ارتكاب 
جرائم داخل زندان شود. بسيارى از تخلفات و جرائمى كه توسط زندانيان صورت مى پذيرد ناشى از بيكارى 
و انرژى روانى مصرف نشده زندانيان است. پژوهش هاى متعددى نشان داده كه مجرمانى كه در زندان به 
ورزش يا كار مشغول مى شوند از شرايط بهترى براى سازگارى با محيط برخوردارند. به طور كلى ورزش 
در تمام دوران زندگى انسان ها حائز اهميت است. ولى به دليل شرايط خاص زندان وجود امكانات ورزشى 
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براى زندانيان به عنوان نوعى امكان درمانى مى تواند مدنظر قرار گيرد. ورزش چه از نظر تأمين سالمت 
جسمى و روانى زندانيان و چه از نظر آموزشى و تربيتى براى آنان مفيد است و مى تواند باعث تخليه 
تمايالت سركوب شده شود و اعتماد به نفس را به آنان ارزانى دارد (رضايى مقدم، 1386، ص 25). در مواد 
74، 77، 80، 91، 151، 152، 153، 213 و 214 آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و 

تربيتى كشور مصوب 1384 به امر ورزش زندانيان پرداخته شده است. 
آموزش مهارت هاى زندگى: مسئله اى كه ضرورت وجود آن براى زندانيان بسيار حائز اهميت است 
آموزش مهارت هاى زندگى است؛ مهارت هاى زندگى، شخص را قادر مى سازد تا دانش، نگرش و ارزش هاى 
وجودى خود را به توانايى واقعى تبديل كند تا بتواند از اين توانايى ها در استفاده صحيح تر از نيروهاى 
خود بهره گيرد و زندگى مثبت و شادابى را براى خود فراهم كند. در زندان ها آموزش مهارت هاى زندگى 
زيرمجموعه فعاليت هاى فرهنگى و تربيتى انجام مى شود و در بيشتر كالس هاى آموزشى براى باالبردن 
توانمندى زندانيان، مهارت خودآگاهى، مهارت توانايى برقرارى رابطه بين فردى مؤثر، توانايى تصميم گيرى، 
حل مسئله، توانايى روبرو شدن با هيجان ها و توانايى تفكر خالق، ارائه مى شود. در نتيجه اين آموزش ها 
فرد ياد مى گيرد در شرايط بحرانى يك تصميم گيرى منطقى، بى طرفانه، واقع بينانه و بر مبناى ارزيابى 
دقيق موقعيت ها داشته باشد. اين مهارت به فرد كمك مى كند تا به نحو مؤثرترى در مورد مسائل زندگى 
و تصميم گيرى هاى خود ارزيابى معقوالنه اى داشته باشد. به عبارتى الزم است فرد و به ويژه زندانيان، از 
لحاظ مهارت هاى مختلف اجتماعى آنقدر ارتقاء يابند كه به باالترين سطح از بهداشت روانى برسند 
(طارميان و ماه جويى، 1379، ص 12). بررسى دقيق موقعيت ها، پرسش كردن، ارزيابى داليل و شواهد و 
وقايع، دقيق بودن در تفكر، توجه داشتن به جزئيات، تشخيص درست از نادرست، ذهن باز داشتن، توانايى 
استدالل، تشخيص تأثير اعمال بر روى خود، خانواده و جامعه، استفاده از راهبرد مناسب براى حل اختالف، 
پايبندى به قانون و نظم، پايبندى به هنجارهاى مورد قبول جامعه نيز از جمله مهارت هايى هستند كه 
يك فرد بايد كسب كند تا بتواند در موقعيت هاى مختلف از چالش ها و مشكالت، بدون آسيب رساندن 
به خود و ديگران عبور كند. در صورتى كه برنامه آموزش مهارت هاى زندگى با هدف گذارى منسجم تر در 
زندان هاى كشور تقويت شوند و از طرفى در كنار آن، براى فعاليت هاى فرهنگى و تربيتى برنامه ريزى 
هدفمند، گسترده و علمى تر صورت گيرد؛ زمينه بروز و ظهور استعداد زندانيان فراهم مى شود و بازگشت 
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مجدد زندانيان و تكرار جرم پس از آزادى در آنان كاهش يافته و زندانيان با كسب سالمت روح و روان 
همراه با فراگيرى مجموعه مهارت هاى مختلف شغلى، تحصيلى، فردى و اجتماعى وارد جامعه مى شوند 
(طارميان و ماه جويى، 1379، ص 17). ماده 214 آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و 
تربيتى كشور مصوب 1384 مقرر مى دارد: «شرايط اعطاى مرخصى: ... ج) كسب حداقل دويست امتياز 
براى هر نوبت مرخصى با توجه به معيارهاى زير: ... 23 شركت در دوره مهارت هاى اساسى زندگى هر 
مهارت پنج امتياز حداكثر پنجاه امتياز؛ 24 اخذ گواهى مربوط به مهارت هاى اساسى زندگى هر مهارت 

ده امتياز حداكثر صد امتياز؛...»
تئاتر در زندان: زندان، بخشى از يك جامعه است با تمام ابعاد مادى، معنوى، هنجارها و ارزش هاى 
همان جامعه. به بيان ديگر مى توان زندان را شهرى كوچك در درون شهر اصلى به حساب آورد. كندوكاو 
در زندگى فشرده و پر از فشارى كه اين محيط به انسان ها تحميل مى كند ديدگاه هاى جديدى را براى 
كمك به آسيب ديدگان اجتماع و بازگرداندن اين افراد به اصالح و سالمت و نجات خانواده و بنيان اجتماع 
مى طلبد. همچنين به نظر مى رسد واكنش هاى افراطى كه موجب حضور آن ها در زندان شده، نشان از 
حساسيت روحى و تحريك پذيرى و آسيب پذيرى بيشتر اين گروه دارد. تئاتر زندان به عنوان گونه اى از 
تئاتر، موضوعى به عنوان تفريح و سرگرمى، مسيرى براى فرهنگ سازى، راهى براى درآمدزايى، محملى براى 
حضور هنرمندان و منتقدان (براى نقد و بررسى) و در نتيجه اعتال و پيشرفت آن، يكى از راه هاى اصالح و 
بازپرورى و در نهايت، كاهش جمعيت كيفرى براى زندانيان و حواشى آن، مى تواند مفيد باشد. اگر اولين 
رديف جرم، قاچاق مواد مخدر و دومى سرقت باشد، سومين گروه، نزاع و پرخاشگرى است. اغلب نزاع ها و 
پرخاشگرى ها راهى است براى مطرح شدن. اگر راه درستى براى مطرح شدن وجود داشته باشد ديگر نيازى 
به راه هاى غير متعارف و پرخطر براى اين كار نيست. مطرح شدن در تئاتر مى تواند با روى صحنه رفتن 
انجام شود و اين نياز درونى به دنبال راه هاى اشتباه براى ارضاء نخواهد رفت. مطرح شدن در صحنه تئاتر 
با تشويق همراه است در حالى كه راه هاى ديگر توبيخ و خطر. در صحنه تئاتر فرد خود را درون صحنه اى 
مى بيند كه نور، دكور و تماشاچى و مانند آن، همه و همه متعلق به او هستند. درباره رسالت درمانگرى و 
جوهره شفابخشى تئاتر، مى توان گفت كه تئاتر مى تواند موجبات عقده گشايى و حل و فصل خيلى از 
مسائل را فراهم آورد. در تئاتر، مددجويان با بازگشت به مشكل خويش به تجزيه و تحليل و روان كاوى آن 
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مى پردازند و به مسائلى پى مى برند كه قبًال به آن توجهى نداشته اند (بروجردى، 1386، ص 19).
بنابراين اگر رسالت هنرهاى نمايشى در زندان باعث كار فرهنگى نيز نشود و فقط باعث شاد كردن 
زندانيان حتى براى يك مدت كوتاه شود باز هم بسيار كار بزرگى انجام شده است. درست در بدترين 
شرايط ممكن براى يك زندانى تئاتر مى تواند در روح و روان وى تأثير گذارد و همانى را كه براى وى خوب 
و مناسب است در قالب درون مايه تئاتر پيش روى آن ها قرار دهد. در مرحله اول حضور زندانى براى يك 
حركت فرهنگى فقط گريز ذهن و جسم از سلول و بند است، اما در مرحله دوم با نزديك شدن به يك 
نيروى فرهنگى كه با بيرون در تماس است و مى تواند برايش نشريه يا كتاب بياورد و رفتارهاى جديد 
را به او بياموزد، برايش لطف دارد و در نهايت با روش هاى درمانى تئاتر مى شود او را به جهان وراى جهان 

خود برد (بروجردى، 1386، ص 20).
با توجه به بررسى هاى انجام شده در زندان هاى ايران، تئاتر زندان در ايران رو به ركود است. تئاتر زندان 
در ايران فقط در هفت استان فعال است و از اين تعداد نيز فقط سه استان هستند كه روند رو به رشدى را 
طى مى كنند. در مواد 154، 155 و 156 آئين نامه اجرايى سازمان زندان ها و اقدامات تأمينى و تربيتى 

كشور مصوب 1384 به امر تئاتر در زندان پرداخته شده است. 

بحث و نتيجه گيرى
مجازات حبس از ديرباز به عنوان يكى از مجازات هاى مهم در نظام هاى عدالت كيفرى وجود داشته است. 
اين نوع مجازات از زمان پيدايش تاكنون سير تحول و تغييراتى را داشته است و به مرور زمان به رايج ترين 
مجازات براى جرائم مختلف تبديل شده است. كاركرد سنتى و مهم مجازات حبس، اصالح و درمان مجرمان 
بيان شده است. امروزه با كم رنگ شدن مجازات اعدام و ضرورت كنترل مجرمان پرخطر، مجازات زندان 
اهميتى دو چندان يافته است. كاركرد مهم حبس كه همان اصالح و درمان است، شرايط و لوازم خاص 
خويش را دارد. مجازات حبس به خودى خود، آثار روانى و جسمى تخريب كننده براى محكوم خواهد 
داشت. مجرم به عنوان عضوى از اعضاى جامعه انسانى به صرف ارتكاب جرم حقوق بشرى خويش را از 
دست نمى دهد. انديشمندان مكتب اصالح و درمان، با تبديل مجازات به پنهان ترين بخش نظام عدالت 
كيفرى، هدف اصلى فرآيندهاى كيفرى را بازپرورى مجرم مى دانستند. اين در حالى است كه متفكران 
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كيفرشناسى نو، با غفلت عامدانه از مجرم و بكارگيرى سياست هاى ناتوان كننده در قبال او، هدف اصلى 
نظام عدالت كيفرى را تأمين و برقرارى امنيت در جامعه اعالم كرده اند. 

يكى از مهم ترين حقوق مجرمان محبوس در راستاى تحقق هدف اصالح و درمان حقوق بهداشتى و 
سالمت روانى آنان است. دستگاه قضا به عنوان متولى اجراى عدالت و مجرى قوانين كيفرى مكلف است 
در خصوص بيمارانى كه حسب مورد به عنوان متهم يا محكوم در سير دادرسى كيفرى قرار مى گيرند، 
مقررات خاصى را پيش بينى و رعايت كند. برنامه هاى اصالح و تربيت مبتنى بر فرهنگ در زندان هاى 
ايران، بهداشت روانى زندانيان، آموزش هاى حرفه اى، تحصيل زندانيان، ترك اعتياد، انجام مراسمات 
مذهبى، ورزش در زندان، آموزش مهارت هاى زندگى و تئاتر در زندان هستند. راهبردها و مقررات اصالح 
و بازپرورى مجرمان از طريق مجازات كردن، از طريق تدابيرى ضمن مجازات حبس، از طريق تأسيسات 
حقوقى نوين با عناوين مشابه، از طريق روش هاى غير كيفرى و از طريق برنامه هاى خاص اصالح و بازپرورى 
هم در سيستم اصالح و درمان ايران مشاهده مى شود. در زندان هاى ايران برنامه هاى فرهنگى قدمتى در 
حدود دو دهه دارند، البته از اوايل دهه 1980 جنبش هاى اصالح و بازپرورى به طور عام رو به كاهش رفته 
است. توجه به تمام نيازهاى جسمى، روحى، روانى و عاطفى زندانيان  كه با استفاده از برنامه هاى مختلف 
و تدابير مناسب بازپرورانه براى آنان در نظر گرفته مى شود، اقدام مثبتى است كه به طور كامل در راستاى 

تربيت و رشد و تعالى همه جانبه آنان است.
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