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   مقدمه

هکای مختلکف   با نیازها و مشککالت متعکددی در حکوزه    ،جوامع در طول حیات خویش

-شوند که الزم اسکت بکرای پاسک    اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... روبرو می

وجود افکرادی اسکت    ،تمامی جوامع. یکی از مشکالت شودموقع به آنان اقدام ه گویی ب

برند تکا  سر میه شوند و برای مجازات در زندان بکه به دالیل مختلف، مرتکب جرم می

اقدامات الزم برای اصالح رفتار آنان صورت گیرد. برای تحقق ایکن هکدف، واحکدهای    

اسکت   واحد مددکاری اجتمکاعی  ،ترین آنهاشوند که از جمله ضروریایجاد می یمختلف

اسکت و یککی از   « هکای سکالمت اجتمکاعی   ارتقای شکاخ  »وریت آن مأمترین که مهم

ای به گونه ؛تالش برای توانمندسازی افراد است ،ترین وظایف مددکاران اجتماعیاصلی

المللکی  نویس تعریف مددکاری اجتماعی که توسک  فدراسکیون بکین   که در آخرین پیش

 شده است: تأکیدنیز به آن  گردیده،مددکاران اجتماعی ارائه 

مککددکاری اجتمککاعی، توسککعه و تغییککر اجتمککاعی، انسککجام اجتمککاعی و     حرفککة»

کند. اصول عدالت اجتماعی، حقکوق بشکر،   توانمندسازی و آزادسازی افراد را تسهیل می

انکد. مکددکاری   اساسکی هکا در مکددکاری اجتمکاعی    مسئولیت جمعی و احترام به تفاوت

لوم انسانی و دانش بومی، افراد و ساختارها را در اجتماعی، با تکیه بر علوم اجتماعی، ع

 «.کنددرگیر می رفاه و بهزیستی یهای زندگی و ارتقامقابله با چالش
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 ،های مختلفنظر به اهمیت و ضرورت تخصصی شدن مددکاری اجتماعی در حوزه

هکای  هکا و ککانون  مددکاران اجتمکاعی شکاغل در زنکدان    از جمله زندان و آشنایی بیشتر

یابکد. در ایکن   های تخصصی نیز بیش از پیش ضرورت میکتاب تألیف ،ح و تربیتاصال

کاربردی در مقطع کارشناسی مددکاری اجتمکاعی بکا    ک  اقداماتی در دانشگاه علمی ،راستا

 صورت گرفته است.گرایش 

ین و نکوع  به دلیل شرای  مکراجع  ،هامددکاران اجتماعی شاغل در زندان ،بدون شک

-به نوعی می ، کهشرای  سخت و دشواری برای کار کردن دارند آنان،مبتالبه  مشکالت

 .به حساب آوردآور از مصادیق مشاغل سخت و زیان این شغل را توان

تواند وارد آنجکا  ای است که هرکس نمیبا توجه به اینکه محی  کاری زندان به گونه

-جرایکی دارنکد، مکی   موفق ا ةتوس  افرادی که در این حوزه سابقکتاب  تألیفلذا  ،شود

نهایکت  ها و دردانش کاربردی مددکاران اجتماعی در زندان یبه ارتقا مؤثریتواند کمک 

جناب آقکای جبکار بکاقری     ،محترم کتاب حاضر . مؤلفکیفی خدمات آنان نماید ارتقای

 نمایم.شان سپاسگزاری میباشد که از این اقدام ارزندهنیز از این دست افراد می

های زندانیان، مسئولین و خانواده با زندانیان، مرتب از آنجایی که مددکاران اجتماعی 

توانکد در کیفیکت   هکای مختلکف مکی   ها هستند، اطالعکات آنهکا در حکوزه   کارکنان زندان

تکوان بکه: شکناخت علمکی     میآنها  ةگذار باشد که از جملتأثیرشان خدمات و مداخالت

دف مرتب ، شناخت ساختار کشور، شناخت قوانین ی هاهموضوعات، مشکالت و گروه

 ها و شناخت منابع اجتماعی اشاره کرد.و مقررات و دستورالعمل

شناخت علمی علوم مرتب ، آشنایی بکا دانکش روز جهکانی و تجکارب      ،در این راستا

 شناسکی های دولتی و غیردولتی، آسکیب های مرتب  در بخشالمللی، تعامل با سازمانبین

های انجام شده، مستندسازی اقدامات انجکام شکده،   قوت و ضعف( مستمر فعالیت)نقاط 

گیکری مناسکب از آمکار و    بکا بهکره   ،ی و کیفی و یکا تلفیقکی                های تحلیلی کم گزارش ةتهی

گیکری  و مبانی نظری مرتب ، اهتمام به انجام پژوهش، خالقیت و نوآوری، بهرهاطالعات 

، ارتبکاط  گروهیددکاری اجتماعی، توجه به کار های مموقع از تمامی روشه مناسب و ب
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-از جمله انجمن مددکاران اجتماعی ایران، مشارکت در همایش ،هاها و انجمنبا تشکل

 واقع شود. مؤثرتواند های علمی و ... نیز میها و نشست

موجب تشکویق   در تألیف کتاب حاضر، امید که اقدام جناب آقای جبار باقریاین با 

هکای  هکای خکود را در حکوزه   دانش و تجارب و آموختکه  ،تا در این زمینه دیگران گردد

از فقر  ،مددکاری اجتماعی ما ةتا جامع ،تحریر درآورند شتةاز جمله زندان به ر ،مختلف

 . شاءا...ان یابد؛ ییها رهادانش در این حوزه

 سید حسن موسوی چلک

 رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران
www.mousavichalak.ir 

E.mail:hmch47@Yahoo.com 

 

 

  

http://www.mousavichalak.ir/
http://www.mousavichalak.ir/
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 پیشگفتار

گریزان از زندگی فکردی                     بدین نحو که فطرتا  .استمدنی  ةناگزیر از تشکیل جامعانسان 

تنهایی و زندگی به صورت فردی  باشد.انسانی می ةجامع بوده و همواره درصدد تشکیل

همواره میکل و کشکش    ،و شاید براساس نیاز                            موضوعی بغرنج بوده و طبیعتا  ،برای انسان

حیکات بکه صکورت فکردی را      ةحتی  ادام به نحوی که ؛ندگی در بستر اجتماع داردبه ز

 توان نوعی مجازات برای وی قلمداد نمود.می

 ،شکک بکی  .ککرد بنکدی  های مختلفی تقسکیم توان به صورتاجتماعات انسانی را می 

تشکیل سایر اجتماعات و ضکامن بقکای    ةخانواده کوچکترین اجتماع انسانی و سنگ پای

 باشد.  نسل می

بکه  ، نکد اهتکر شکد  تکر و پیییکده  مرور زمان جوامع انسانی نیز گسکترده  به تدریج و با

 هکای و ضرورت اتیکی از الزامبه  ،ها و نهادهای سیاسیبه وجود آمدن دولتکه نحوی

: مهکم  ةدار دو وظیفعهده ،دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی .بدل شدجوامع انسانی 

 ةدمات عمکومی و همگکانی در جامعک   خک  ئةارا؛ ب( نظم و امنیت در جامعه تأمینالف( 

 گردید. انسانی

 نماید.می شحاکمیت ةاقدام به وضع قوانین در محدود ،خود ةدولت برای انجام وظیف

نقض خواسته یا ناخواسته این قوانین را  ،ا گاهی ممکن است افرادی از اعضای جامعه   ام 

قهریکه اسکتفاده    ةواز قک  ،ت و دفکاع از جامعکه  نیک نظم و ام تأمینو دولت نیز جهت  کنند

جامعه ممککن اسکت    یاعضا از بر دالیلی تعدادیبنا ،ت کردهبگذشت زمان نیز ثا نماید.
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نظم و امنیت جامعکه و افکراد آن را    شده و جرائمارتکاب  شکنی ومرتکب قانون پیوسته

هکایی نیکز در ایکن    آسکیب  همکواره  ،از بدو تشکیل جوامع انسکانی  ،در واقع بر هم زنند.

ککه انسکان    اندقائل عقیدهبه این چه تعدادی از متفکران چنان .استجوامع پدیدار گشته 

 میل به سوی بدی دارد و بنابر این باید کنترل گردد.         و فطرتا       ذاتا 

نظم عمکومی جامعکه و مقابلکه بکا      تأمینهای حقوقی کشورهای دنیا نیز برای سیستم

 هکا تکرین مجکازات  متکداول  امکروزه  اند.راهکارهایی را اعمال نموده ها و، مجازاتجرائم

مجکرمین بکا حککم     ؛است زندان ،برای اصالح و تربیت مجرمین و دفاع از امنیت جامعه

هکای  برای مدتی معین در آنجا نگهداری شده و تحت برنامکه  ،یقضای صالحمقامات ذی

 گیرند.قرار می ... و اصالحی و تربیتی

ناپکذیر فراوانکی زنکدانیان و    هکای اجتنکاب  آسیب ،هاجمعیت کیفری زندانبا افزایش 

 ،شکود مجکازات زنکدان   نماید که ایکن مشککالت سکبب مکی    هایشان را احاطه میخانواده

عکدم  ، های زیکاد نگهکداری زنکدانیان   هزینه نظیر یمشکالت داشته باشد. بسیاریمخالفان 

جمعیکت   ةرویک توجه بکه افکزایش بکی    های اصالحی بر روی زندانیان بافعالیت موفقیت

در معرض آسیب قرار گرفتن  ،تر از همههای استاندارد و مهمنبود مکان ،زندانیانکیفری 

 .مدشانآبا توجه به از دست دادن منبع در زندانیان ةخانواد

رسکد  های حقوقی دنیا وجود دارد و به نظر میزندان در تمامی سیستمبا این وجود، 

هکای حقکوقی   حال در اکثکر نظکام  با این حقوقی کشورها ممکن نباشد.حذف آن از نظام 

منکع اقامکت    ،جزای نقدی ،المنفعههایی مانند خدمت رایگان عامجایگزینعالوه بر  ،دنیا

منظور ککاهش  ه ب نیز از مددکاری اجتماعی  ،... های معین و بازداشت خانگی ودر مکان

هکای مطلکوب بکازپروری در    سازی شکیوه زمینهب بر آن و      مترت  ناپذیراجتناب هایآسیب

   جویند.نظام عدالت کیفری بهره می لت و اهداف عالیةراستای رسا

هایی بکا مکددکاری در جامعکه    تفاوت ،ی و تربیتیتأمینها و مراکز مددکاری در زندان

هکایی ککه در اجتمکاع    عالوه بر مهکارت  ،ست که مددکارا ترین تفاوت آن اینمهم دارد.

داشکته  را آشنایی الزم  نیز باید با حقوق قانونی مددجو و قوانین و مقررات کیفری ،دارد
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موجکب   ،مقررات در بسیاری موارد آشنایی با حقوق مددجویان و قوانین و بساچه .باشد

 .شودترین نوع مددرسانی به مددجو تلقی میمؤثرخود  ةکه به نوب آزادی ایشان گردد

هایی تحکت  شود سرفصل می است که مالحظه جای بسی خوشبختی در هر صورت،

 جکامع  متعکدد از جملکه دانشکگاه    هکای  در دانشگاه «مددکاری اجتماعی در زندان»عنوان 

 ،گردد و دانشجویان با ایکن مقولکه   می های درسی تدریسکاربردی در قالب ترم ک  علمی

تدوین این و همین امر سبب شد، نگارنده به فکر  شوند می هر چند در حد محدود آشنا

در آن  جایگاه و اصکول  ،مددکاری اجتماعی ی با کاربردبر آشنایلیکن اگر بنا نوشته باشد.

از جمله مراککز   ،آن و مرتب  باآزادی  کز متعدد سالبا           بدوا  با مر الزم است ،باشدزندان 

هکا  تا در بکارگیری ایکن حرفکه در زنکدان    حاصل شود، ییی و تربیتی آشناتأمیناقدامات 

 .گرددای عمل مشکل نشده و حرفهدچار 

در فصل دوم بکا مبکانی، تعکاریف،     این مراکز در فصل اول معرفی و ،منظور همینبه 

و در فصل سکوم مکددکاری اجتمکاعی در     ،هاصول و کلیات مددکاری اجتماعی آشنا شد

مکورد بحکق قکرار     حقوق قانونی مددجو و قوانین و مقررات کیفکری  با نگاهی به زندان

 .آورده شده استها فصل چهارم تحت عنوان ضمائم و پیوست        نهایتا  .استه گرفت

، الجکوردی  هللاسکدا  سکید  روح بلند شهید حکاج ضمن تقدیم اثر مذکور به  ،در پایان

آقکای   جنکاب  بکه صکورت ویکژه از   دانم بر خود فرض می ،بانی اسالمیگذار زندانبنیان

ککه نقکش    هکا و مددکاران پرتالش زندان امین طریقیمحمدبایرام شهبازی و نیز از آقای 

 .را داشته باشماری اند، کمال تشکر و سپاسگزبسیار مهمی در تدوین کتاب داشته

جنکاب آقکای مظفکر الونکدی، مشکاور محتکرم وزیکر         ،همینین از دوست ارجمنکدم 

، مکدیرعامل محتکرم   جوالییهلل سید اسداجناب آقای ، دادگستری و مدیرکل دفتر وزارتی

ککل محتکرم    مکدیر و نیکز   مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمنکد ستاد 

که از هیچ نوع همککاری دریک    جناب آقای علی اکبری  ،ی و تربیتی کشورتأمیناقدامات 

 نهایت قدردانی را دارم. ،ننمودند
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دانم از جناب آقای سیدحسن موسوی چلک، رئکیس محتکرم انجمکن    خود می وظیفة

ل فرمودنکد                        وزین کتاب حاضر را تقب  ةاجتماعی ایران که زحمت نگارش مقدممددکاران 

 ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم. ةو نیز از رهنمودهای ارزند

خکارج از اشککال    ،گیتکی  ةهمیون سایر آثار نوشته شکده در عرصک   نیز کتاب مذکور

ایکرادی   ،دانبانیعلکم زنک   ةچه همکاران محترم، کارشناسان و محققان عرصک چنان .نیست

تکا   نماینکد  بر اینجانب منت گذاشته و نقطکه نظکرات خکود را اعکالم     ،نمایندمالحظه می

 مورد استفاده قرار گیرد.های بعدی  در چا انشاءاهلل

 جبار باقری                                                                       

 1392ماه سال تیر                                                                     
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