تعریف زندان
توسط :اداره کل زندانهای استان لرستان

همواره در طول تاريخ ،بزهكاري و ارتكاب جرم و جنايت به عنوان پديده غيرانساني و ضد ارزش هاي
اخالقي و اجتماعي شناخته شده و تبهكاري به عنموان تكان دهنده ترين آسيب اجتماعي در روابط ميان
فرد و جامعه مطرح بوده است .واكنش هاي فردي و اجتماعي نيز پيوسته در برابر اعمال تبهكارانه
خطاكاران ،به اشكال تدافعي و تنبيهي نمود مي يافته و در قالب اعمال مجازات هاي گوناگون تجلي پيدا
مي كرده.
اين رويكرد ،بيشتر از آن جهت موردنظر قرار مي گرفته كه بخش هايي از خسارات مادي و معنوي
ناشي از ارتكاب آن اعمال ناپسند جبران شود.
در گذشته مجازات مجرمين و جبران خسارت ها ،عمدتا ً به اشكال وحشتناكي همچون انتقام هاي فردي،
قومي و قبيله اي ،تجاوز و آدم كشي ،كشتارها ،خونريزي ها و جنگ هاي طوالني ،قتل و غارت ها،
آتش سوزي ،اعمال انواع شكنجه هاي جسمي و رواني و رفتارهاي بي رحمانه و ددمنشانه نسبت به
بزهكاران بروز مي كرده است.
با ايجاد تغيير و تحول در جوامع ،و قانون مند شدن مجازات هاي مجرمين ،مساله كيفردهي اينگونه افراد
نيز دستخوش تغييرات گوناگوني شده است.
چنان كه هم اكنون هدف عمده بيشتر نظام هاي كيفري جهان ،از جمله جمهوري اسالمي ايران ،از اعمال
مجازات عليه مجرمين ،عالوه بر تنبيه بزهكار ـ كه امروزه جنبه تربيتي و معنوي آن غلبه دارد ـ تاكيد بر
فراهم سازي زمينه هاي بازگشت بزهكاران به دامان جامعه مي باشد .چنين اقدامي چند نتيجه مهم در
بردارد:
امنيت جامعه را تضمين مي كند .بخش هايي از زيان هاي مادي و معنوي وارده بر فرد و جامعه را
جبران مي نمايد و سبب مي شود كه فرد بزهكار در زمان تحمل كيفر خويش ،به سازندگي رواني،
شخصيتي و تربيتي و حرفه اي خويش نايل آيد و در نتيجه به شهروندي سالم ،شرافتمند ،متعادل و منطقي
بدل شود .امروزه ،همچنان كه به تعقيب و تجسس و بازداشت بزهكاران در جوامع رو به رشد جهان
اهميت داده مي شود ،مرحله محاكمه و تحقيق نيز در فرآيند كيفري ،اهميت ويژه يافته است .به همين
گونه شيوه هاي قانوني و قضايي اعمال مجازات عليه مجرمين ـ صرف نظر از شكل و نوع آن ها ـ براي
جامعه و افراد بزهكار ،سرنوشت ساز شده است.
در قر ن اخير ،وجود تغييرها و تحوالت عظيم اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي در دنيا ،لزوم نگرشي تازه
را در زمينه كيفردهي مجرمان ،اجتناب ناپذير ساخت و سبب شد كه نظريه هايي همچون دفاع اجتماعي
نوين از مجرمين و تغيير در ساختار سيستم هاي اعمال كيفر (زندان ها) جايگاه خاصي در جامعه بيابد.
مفهوم زندان در لغت با الفاظ متعدد از قبيل سجن ،حبس ،وقف ،امسك ،آثبت و ساير كلماتي كه حاوي

معناي ممنوعيت هستند بيان شده است.
در قرآن نيز كلمه زندان تحت عناوين يسجن ،امسك و وقف آمده است.
زندان جايي است كه متهمان و محكومان را در آن نگهدارند .اين كلمه در فرهنگستان ايران به جاي حبس
پذيرفته شده است.
لغت زندان در فرهنگ عميد به معناي بنديخانه ،محبس خانه و قيدخانه ـ جايي كه محكومان و تبهكاران
را در آنجا نگهداري مي كنند و محبس است .در يكي از تعاريف زندان به نقل از الطرق الحكميه في
السياسه الشرعيه آمده است:
«زندان و حبس شرعي زنداني كردن فرد در مكاني تنگ و محدود نيست بلكه تنها محدود كردن وي و
جلوگيري از تصرفات وي آن گونه كه خودش مي خواهد ،است حال اين محدود كردن مي تواند ر خانه
يا مسجدي باشد يا به صورت آن كه طلبكار مراقب و همراه وي باشد .به همين جهت پيامبر (ص) زنداني
را اسير ناميد».

