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 چکیده
درونی  کنندة تضعیفراهبردی کشور، تقویت نهاد خانواده دربرابر عوامل گوناگون  های سیاستیکی از 

 است. توجه شده شان خانواده بر افراد شدن زندانی ایبه پیامده پژوهش،و بیرونی آن است. در این 

 های استنتاج بندی صورت برای مشارکتی ةمشاهد از آن در و است کیفی روش تحقیق حاضر، فراتحلیل

 نفر میلیون یک حداقلسال در طول  ها، دادهبراساس  .است شده گرفته بهره جدید شناختی جامعه

 55/3 ایران در خانوار بعد متوسط اینکه به توجه با. دارد وجود ایران در گردش در و ثابت زندانی

 سروکار مستقیم طور به پدیده این پیامدهای با نحویبه ایرانی نفر میلیون 5 به نزدیک سال هر است،

 ایران در زندانیان های خانواده مشکالت و ها خانواده بر زندان تأثیر وسیع ابعاددهندة   نشان که دارند

 .4 ؛اقتصادی .3 ؛اجتماعی .2 ؛فردی و شخصیتی .1از:  اند عبارت زندان پیامدهای  مجموعه. است

نوع جرم و مدت محکومیت زندانی با انسجام خانواده  ةسیاسی. یکی از مسائل مهم، رابط .5 ؛فرهنگی

م یمحکومان به قتل و شرارت و سرقت و جرا ةو خانواد موادمخدرمحکومان  ةاست. وضعیت خانواد

که  است پنج راهکار مؤثر ارائه و تشریح شده پژوهش حاضر . درمتفاوت استبا هم  ...مالی و

محیط فیزیکی  تأثیراتکردن شرایط زندان با توجه به تر انسانی .2 ،تعیین مدل کیفری .1 از: اند عبارت

 ضرورت حضور نهادهای مدنی .5 ،جایگزین زندان های روش .4 ،زندان باز .3 ،بر روان و اخالق فرد

 و حمایتگر.

 ،پیامدهای خانوادگی زندان ،پیامدهای اقتصادی زندان ،پیامدهای اجتماعی زندان :کلیدی های واژه 
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 مقدمه 
 و قضایی دار صالحیت های مقام معرفی با قطعی دارای حکم محکومان آن در که است محلیزندان 

 و بازپروری آموزی، حرفه هدف با کیفر، تحمل منظور به دائم طور به یا معین مدت برای قانونی

 (. 3 دةما ،ها زندان سازمان اجرایی نامه آئین)شوند  می نگهداری بازسازگاری

 های مؤسسه شامل خود که اشتغال و آموزی حرفه مراکز بسته، زندان انواع به ها زندان

 ةماد ،ها زندان سازمان اجرایی امهن آئین) شوند می تقسیم است،( اردوگاه) کاردرمانی و آموزی حرفه

 دارای خارجی و داخلی پوشش در بانی دیده های برج با که است محصور زندانی بسته . زندان(5

 گروهی یا اختصاصی های خوابگاه در ها شب محکومان زندان، نوع این در. کامل است حفاظت

 در و کنند می استفاده تفریحی و ای حرفه فنی و آموزشی، های برنامه از روزها و شوند نگهداری می

نیز  اشتغال و آموزی حرفه مراکز. (۶ ةماد همان،) شوند می گمارده کار به زندان داخل های کارگاه

 و حفاظت بدون و نامحصور یا مناسب حفاظت دارای خارجی پوشش در و محصور ممکن است

 و شوند می اعزام به کار گروهی ورط به محکومان آن در که باشد بینابین حالتی در یا انتظامی مأمور

 محکومانی. (۷ ةماد همان،) شوند می داده بازگشت خود های آسایشگاه به دوباره کار پایان از پس

 از خروج حق ،آموزی حرفه و کار های ساعت تمامی در یابند، می اشتغال آموزی حرفه مراکز در که

 موقع به و بروند کار محل به مستقیم طور هب باید آسایشگاه از خروج از پس و رندندا را کار محل

. (11 ةماد همان،) شود ثبت باید دقت به کار محل در آنان خروج و ورود زمان. کنند مراجعت نیز

 یو ةخانوادو زندان بر زندانی  تأثیرمستقیم با میزان  ینگهداری زندانی در زندان باز یا بسته ارتباط

 دارد.

منابع و کتب مذهبی از  ترین قدیمی در وکتوب انسان است زندان به قدمت تاریخ م ةپیشین

 همراه زجرآور های تکنیکبا قساوت و با  مجازاتزندان و زندانی سخن رفته است. در تاریخ بشر 

 .شدخشن استقبال  مجازاتمجازات زندان به جای آن نوع  ةپیدایش پدیداز همین دلیل  به وبود 

اما در میان مسلمین رواج داشت و در  ،ازات وجود نداردمج عنوان بهدر منابع اسالمی زندان 

 ها سوئدیبه بعد با الگوگیری از  )هـ.ش( 1221 سالاز  مند نظام وجدید  ةایران نیز زندان به شیو

و شد با نام بنگاه حمایت زندانیان تشکیل  ای مؤسسهبار  نیز برای اولین 1321 سال وشکل گرفت 

زندانیان  ةاین سازمان حمایت از خانواد ةوظیف ترین مهمه طبق آن آن به تصویب رسید ک نامة آیین

 بود. این نهاد تا امروز پابرجاست.

خشن، تعذیب و قطع  های مجازاتجایگزینی برای اعدام و  عنوان بهزندان از  ،مدرن ةدر دور
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 ةنبج به آن از بعدهااما  شد،استقبال  سرعت به -اخیر بسیار رایج بود های سدهکه تا  -عضو

 ترین مهم. یکی از وارد شدحقوقی انتقادات وسیعی  ةاز جنب چنینکارآمدی و پیامدهای منفی و هم

بودن جرم  انتقادات حقوقی به زندان این است که استفاده از این نوع مجازات ناقض اصل شخصی

و  دیگری تاوان گناه یک شخص را بپردازد فردزیرا برخالف این اصل که نباید  ؛و مجازات است

او هم مجازات  ةبر زندانی، خانواد در مجازات زندان عالوه است،هرکس مسئول اعمال خویش 

د. این بخش از ونش میروحی و روانی، مشکالت اجتماعی و اقتصادی  های آسیبو دچار  شوند می

 است. پژوهشانتقادات موضوع محوری 

 عوامل تمام شناخت و دارد قرار آسیب معرض در دیگر زمان هر از بیش خانواده نهاد امروزه

 اجتماعی ةسرمای ارکان از که اجتماعی اعتماد و همبستگی انسجام، زیرا ؛است ضروری زا آسیب

 پیامدهای و زندان نیز آسیب های کانون از یکی. دارد ارتباط خانواده نهاد با وضعیت نحوی به ،است

 این. سازد می تر گستردهرا  ها سیبآاین  ةزندانیان دامنتعداد آمار باالی . است خانواده بر آن

 را مدیریت کرد و کاهش داد؟ ها آن توان میو چگونه  شوند می مواردی چه شامل ها آسیب

 زندان تأثیرات ةزمین در کافی اطالعات و ها پژوهش نبود و طرف یک از خانواده جایگاه اهمیت

 با را ها آسیب با مقابله اهبردهایر تدوین که -ها از طرف دیگر بر خانوادة آن افراد شدن زندانی و

 .سازد می ضروری زمینه این در را بیشتر های پژوهش دادن انجام -کند می مواجه خلل

 بر فرد شدن زندانی تأثیر «دامنة» .1 :از است عبارت بررسی مورد ةمسئل پژوهش، این در

 ،مدت کوتاه «یرهاراهکا» .3 و( شناختی روان اجتماعی، اقتصادی،) «تأثیر نوع» .2 ،خانواده

  .کالن و میانی و خرد سطح سه در بلندمدت و مدت میان

 

 پژوهش پیشینة
زیرا شرایط  ؛دارد فراوانی وجود انگلیسی و فرانسه منابع زبان بهو پیامدهای آن  زندان ةدربار

 فراهم را میدانی بیشتری مطالعات دادن انجام امکان پژوهشگران برای زندان باز سیستم اجتماعی و

پیامدهای زندان  زمینةاما در  ،1دهند می دست به را راهگشایی های نظریه و ها یافته که کرده است

تازه  های کتابتحقیقات چشمگیری یافت شده است. در یکی از  ندرت به زندانی ةخانواد بر

ن ابعاد مختلف زندان از نظر تاریخی و اجتماعی و مسائل زنان و کودکا ،زمینه این در منتشرشده

                                                                                                                                              
 Cunningham, Forgotten families – the Impacte of Imprisonment: 38-35 مثال رک: برای .1
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زندان بر  تأثیر ةاما بحث دربار ،است بررسی شدهآن  های چالشاصالحی و  های حرکتزندانی و 

 ةدربار اغلبنیز  شده مشاهده(. در منابع عربی 1321موریس و روتمن، ) استخانواده در آن غایب 

بررسی  تشریحی ومستقل  شکل زندانی به ةو موضوع خانواداست ده شابعاد مختلف زندان بحث 

تعدد  ،نسبت به منابع فارسی وجود داردآن تنها امتیازی که در ادبیات موضوع البته  ده است.نش

تنها کتابی که ارتباط نسبی با موضوع پیامدهای زندان بر خانواده  1است.زندان زنان  ةدربار ها کتاب

 ةدر جامع زندانیان ةچگونگی مراقبت از زندانیان و مراقبت پس از آزادی و خانواد ةدربار ،دارد

و مستند به تحقیقات میدانی است و پیامدهایی مانند بروز طالق، ترک منزل  است عربی نوشته شده

زندانیان در کشورهای مصر، تونس و اردن  ةرا در میان خانواد ...، بحران معیشتی وکجرویشوهر، 

 .2کرده استآماری متعدد توصیف  های با جدول

 اغلب و زندان مختلف های جنبه ها هم  در آن که محدود ثرا چند جز نیز به فارسی منابع در

 درحاشیه است. یا مفقود زندانیان، ةخانواد مشکالت ،بررسی شده است حقوقی های جنبه

 که اند انجام دادهزندانیانی  ةخانواد روی شیراز در پژوهشی را 1332 در سال ایمان و احمدی

 .گذراندند می را حبس دوران موادمخدر مصرف یا حمل جرم به

 ةسابق که ربط ذیسازمان  ترین تخصصی عنوان به ها زندان سازمان های پژوهش آرشیو در

شرح زیر شود که به  مشاهده میپژوهش  چکیده 11 و مقاله 153زمینه  این در ،دارد ساله چندین

 است:

 وزشی،آم تربیتی، و اصالحی مقاالت گروه ، در(قالهم 21) تربیت و مقاالت در حوزة اصالح

 و کیفری جمعیت هدفمند کاهش ةدربار پرخطر رفتارهای کاهش و آسیب کاهش های درمان

 همچنین و حبس و زندان مجازات از استفاده کاهش امور با مرتبط ، مقاالت(مقاله 1) ییزدا حبس

 و توسعه های حوزه ، مقاالت(مقاله 2۶) انفورماتیک و... ها زندان کیفری جمعیت هدفمند کاهش

 جرم قانون، ةدربار ،(مقاله 2۷) آمار و تشکیالتی، مدیریت تحول و نوسازی و نوین وریافن راراستق

 زندانبانی و ، زندان(مقاله 4) درمان و ، بهداشت(مقاله ۷) مددکاری و شناسی ، روان(مقاله 1) جزا و

 ةچکید و( مقاله 21) و زندان اسالمی ، علوم(مقاله 45) اجتماعی و انسانی ، علوم(مقاله 3)

 .(مقاله 11) زندان ةدربار ها پژوهش

 «زندانی خانوادة بر شدن زندانی تأثیر بررسی» به تحقیق یک فقط گانه یازده یها پژوهش میان از

                                                                                                                                              
  1233 ،(أنتروبولوچیه دراسه)نساءال سجنغانم، : برای مثال رک .1

 122۷ ، العربی المجتمع فی أسرهم و عنهم المفرج و المسجونین رعایه محمودخلیفه،: رک .2
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پژوهش  و آموزش دفتر و کارفرمای آنداده  انجام 13۷2 سال در فرود ربط دارد که محمدی

 است: زیر شرح هب یادشده تحقیق ةست. خالصبوده ا تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان

 اصالح شک، بی. است شده پذیرفته کیفری قوانین در اصلی های مجازات از یکی عنوان به زندان

 توجه بدون اجتماع به مجرم بازگشت و نیست میسر مختلف ابعاد به توجه بدون مجرمان تربیت و

 اعمال که است مطرح سؤال این حال. دارد اساسی سؤال جای آن نقش و مجرم ةخانواد به

 شدن زندانی تأثیر بررسی طرح این اصلی هدف دارد؟ زندانی ةخانواد بر تأثیری چه زندان مجازات

 آماری ةجامع .است اخالقی فساد و جرم طالق، به گرایش قبیل از زندانیان ةخانواد مشکالت بر

 به خانواده 411 نمونه صورت به که است تهران استان های زندان در زندانیان ةخانواد تمام شامل

 استفاده پرسشنامه و مصاحبه از اطالعات آوری جمع برای. شد انتخاب ای خوشه تصادفی روش

 واریانس تحلیل پیرسون، همبستگی ةمحاسب شامل کاررفته به آماری های روش و است شده

 از یک هیچ بین .1آمد:  دست نتایج زیر به اساس براین. است چندمتغیره رگرسیون تحلیل و طرفه یک

 اخالقی فساد و طالق به گرایش با زندانی مالی وضعیت و جرم نوع قضایی، ةسابق متغیرهای

 در جرم به گرایش و زندانی قضایی ةسابق بین .2 ؛ندارد وجود داری معنی ةرابط زندانی همسر

 ةرابط زندانی همسر سردگیاف میزان و زندانی جرم بین .3 ؛دارد وجود معنادار ةرابط زندانی ةخانواد

 معنادار ةرابط زندانی همسر اجتماعی انحراف میزان و قضایی ةسابق بین .4 ؛دارد وجود معناداری

 خدمات زندانیان های خانواده مشکالت کاهش برای شده است پیشنهاد نتایجطبق . دارد وجود

 .(13۷2 محمدی فرود،) شود ارائه ها آن به شناختی روان-اجتماعی

 در ،نهاد مرتبط با زندان اندک است ترین تخصصی سایت وبمنابع موجود در  دهرچن

 ، مقاالتها زندانسازمان  سایت وبو  ها کتاب به نسبت نشریات دیگر و مجالت ،ها فصلنامه

 فاقد ها زندان در میدانی ةمطالع های محدودیت دلیل به نیز ها آن اغلب که دارد بیشتری وجود

 های محدودیت بر عالوه نیز حاضر پژوهش. هستند عینی مشاهدات و اول ستد و مستقیم های داده

 و شخصی تجربیات از اما است، نداشته را پژوهشی چنین اجرای امکان زمانی نظر از یادشده،

 .است مند بهره درون از موضوع به جوگرانهو جست نگاه و زندان ةدربار مؤلفان مستقیم

 

 مبانی نظری
 بهدر مطالعات اجتماعی است که جدید  مبحثیانحرافات،  شناسی جامعهدر کنترل اجتماعی  ةنظری

 بر روابط خانواده و گرایش فرزندان به بزهکاری توجه دارد. ها، خانوادهزندان بر  تأثیربررسی 
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را برحسب وجود ضعف در فرایند کنترل  کجروانهرویکرد کنترل اجتماعی، وقوع رفتارهای 

کند. براساس این  میمدی آن در هر دو بعد درونی و بیرونی تبیین اجتماعی در جامعه و ناکارآ

جلوگیری  کجرویکافی قوت داشته باشد از وقوع  ةکنترل اجتماعی به انداز که هنگامی رویکرد،

رفتار کجروانه ظاهر  ،باشد پاشیده ازهمداخلی یا خارجی ضعیف یا  های کنترلاما وقتی  شود، می

کنترل  های تبیین نظران صاحب(. تراویس هیرشی از 321: 1335 سلیمی و داوری،) شود می

و نهادهای اجتماعی و تضعیف  ها گروهاجتماعی پیدایش کجروی را معلول ضعف همبستگی در 

. او معتقد است هرچه همبستگی میان جوانان، شمرد میباورها و اعتقادات موجود در جامعه 

و درگیر مدرسه و دیگر  مند عالقهنان بیشتر جوا ،والدین، بزرگساالن و همساالن بیشتر باشد

مرسوم و مطلوب محیط  بینی جهانو هرچه بیشتر اعتقادات و  شوند میمقبول اجتماعی  های فعالیت

 عنوان به. او چهار عنصر را ها کمتر است شدن آن و مجرم کجرواحتمال  ،اجتماعی را قبول کنند

رفتار معرفی  کنندة کنترلبه تعبیر دیگر چهار متغیر افراد به یکدیگر و جامعه و  پیونددهندةعناصر 

 .(322-321 باور )همان، .4 ،مشارکت .3 ،تعهد .2 ،دلبستگی. 1 اند از کند که عبارت می

 ةکنترل اجتماعی الجرم مفهوم سرمای ةدر نظری پیونددهندهموضوع عناصر اجتماعی:  ةسرمای

 کشد. میاجتماعی را هم پیش 

 باور و مشارکت ،تعهد ،دلبستگی جمله رفتار از کنندة کنترلچهار متغیر کنترل اجتماعی  ةنظری

 مدنی، و حمایتی نهادهای نقش اهمیت خوبی به اجتماعی ةسرمای بحثبنابراین، ؛ کند میرا معرفی 

مبدع این  دیدگاهکنترل اجتماعی طبق  .دهد می ایران نشان ةدر جامع را خانواده و مذهب نهاد نقش

و قانون جزا و حتی مذهب و  ها زندانو  ها دادگاهفرایندهایی مانند پلیس و  اصطالح به تمام

 دارد می واجامعه  های ارزشاشاره دارد که افراد را به همنوایی با هنجارها و  وپرورش آموزش

وضعیت موجود و وضعیت جرم و رشد  ةدربار توان می(. در سطح کالن 451-442: همان)

هماغوشی مثلث مذهب، اخالق و روحانیت توجه کرد. طبق این  ةظریبه ن ها زندانجمعیت کیفری 

 با و دارد همپوشانی چنان اخالق و مذهب ،روحانیت سنتی و درحال گذار، مثلث ةدر جامع ،نظریه

 فروریختنسبب  سه این از یکی فروریختن که اند کرده تجلی مردم های توده ذهنیتدر  دیگرهم

 مذهبی عقاید و دینی باورهای شود کاسته روحانیت اعتبار از که تنسب هر به و شود می ارکان سایر

 .(1۶3-151 :1333باقی، ) شود می لوث اخالقی معیارهای و متزلزل

و  دانند میبا کنترل اجتماعی یکی  نظران صاحبرا برخی  پذیری جامعهبحث : پذیری جامعه

. یکی از دانند میل اما مکمل از کنترل اجتماعی و بعضی هم فرایندهایی مستق ای مرحلهبرخی 
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زندان  ةپدید درواقع،فرزندان است.  پذیری جامعهاخالل در فرایند  ها خانوادهپیامدهای زندان بر 

کنترل  ،باشد بیشترضعف کنترل اجتماعی است و هرچه جمعیت زندانیان  های شاخصیکی از 

شدن کنترل  سست انیکی از پیامدهای مهم محکومیت زند . همچنین،است تر ضعیفاجتماعی 

و انسجام نهاد خانواده  اعتبار زندانی است. ةکلی خانواد طور بهاجتماعی بر فرزندان و همسران و 

 از عضوی شدن آن است که با زندانی های شاخصیکی از  حتیاجتماعی و  های سرمایهیکی از 

 و منفی پیامدهای و شود میمواجه  آسیب و فرسایش با خانواده مناسبات و روابط نظام خانواده،

ضعف کنترل اجتماعی درونی و بیرونی پیامدهای دیگری هم  .دارد پی در را خود ویژة زای آسیب

 .شود میاشاره  ها  به آن ادامهدارد که در

 

 روش تحقیق
 انتقادی بررسی طریق از که اسنادی از نوع فراتحلیل کیفی است و ای حاضر کتابخانه تحقیق روش

. است دست آمده به اتکا قابل های داده( زندانیان آمار ةزمین در طور مشخص به)اطالعات  و اسناد

 ةمشاهد از تحقیق این ،پژوهش ةزمین در نویسندگان میدانی تجربیات و مطالعات دلیل به ،همچنین

 .است بوده مند بهره مشارکتی

 

 آمار معضل و ایران در زندان مسئلة شناختی جامعه تبیین با مرتبط های چالش از برخی
زندانیان در  یها خانوادهمشکل و شناخت وضعیت موجود  ةروشن از دامن یآوردن تصویر دست به

موضوع  ةزندانیان و گستر یتو کیف یت، نیازمند آگاهی از کمها خانوادهزندان بر  ریتأثایران و ابعاد 

 ةدربارزندان از جمله  ةدربار پژوهشیکی از مشکالت بزرگ برای هر نوع  که یدرحال ،است

تا  ها زندانالزم و مورد اعتماد است. سازمان  یها داده نبوددر ایران،  ها خانوادهپیامدهای زندان بر 

کلی و نیز به تفکیک  صورت بهزندانیان کل کشور را  ةشدروز بهرسمی آمار  صورت به 1333سال 

برای  را مطلوب یا . این کار دستمایهکرد یم ارائه ییایجغرافسن، جنس، تحصیالت و پراکندگی 

آن، اتخاذ  ةکردن پیوستروز بهاز دالیل انتشار آمار فصلی و  یکی .ساخت یمپژوهشگران فراهم 

-13۷3 ةسال ده ةنسبی در این زمینه طی دور یها تیموفقتدابیری برای کاهش جمعیت کیفری و 

قوانین، جلوگیری از  ییزدا جرمقضایی در  یها برنامهپیشرفت  ةبه ارائطریق این  ازبود که  1333

به بعد  1333اما از سال  ،کرد یمجایگزین مبادرت  مجازاتاز صدور احکام زندان و استفاده از 

و  جرایموار جمعیت کیفری زندان در اثر سیاست شدت عمل دربرابر رشد  رشد جهش دلیل به
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بیر متفاوتی تدد و نیز برای اینکه وش میبه تصور اینکه این روش موجب کنترل جرم  -ها یبزهکار

کارکردهای  که 133۷سال و همچنین با تشدید اجرای طرح امنیت اجتماعی در  -نشان داده شود

 تماماتخاذ شد و از آن زمان به بعد  یکار پنهانآمار دقیق و  ةاشت، سیاست عدم ارائد میمستقغیر

. شدف حذ ها زندانو آمارهای مربوط به زندانیان در کل کشور از سایت سازمان  ها جدول

 و ها زندان اما از آنجاکه سازمان ،استاز بین رفته امکان دسترسی به اطالعات  اساس، اینبر

و موظف  است 1زندانمطالعات  یالملل نیبیا مرکز  ICPSعضو  کشور یتیترب و ینیتأم اقدامات

رکز از طریق سایت این م ،است هر سال گزارش آماری زندانیان خود را به این سازمان اعالم کند

 بار کیماه  ششکشور جهان آمار زندانیان خود را هر  213. شود یمدستیابی به آمار اجمالی میسر 

را  ماه شش هر به این مرکز آمار بایدیکی از اعضا  عنوان به. ایران نیز کنند یماین مرکز اعالم به 

سنجش درستی آن در  هرچند سازمان مذکور به این آمار اعتماد کافی ندارد و راهی برای ،ارائه کند

 مبنای مطالعه قرار گیرند که در ها دادهنیست جز اینکه همین  ای چاره ،در عین حال .دست نیست

 المللی بینگزارش مرکز  ،1جدول در  .آورد دست به سودمند ینتایج توان می هم صورت این

 در از جمله آمار و تعداد زندانیان در تعدادی از کشورهای جهان و درموردمطالعات زندان 

 .(prisonstudies.org) شود مشاهده می 2113 تا 2111 سال از ایران اسالمی جمهوری

وجود داشته است ایران در  2112زندانی ثابت در سال  نفر هزار 251 ،1جدول  های داده طبق

World Prison Population List 10) است هرسید نفر هزار 21۷به  2113در اوایل سال  که
th

 

edition)های دادهبراساس  .است یافتهدرصد کاهش  13هزار نفر یا  33 ،2113در سال  یعنی ؛ 

اما  ،است نفر هزار 311تا  251گفت در حال حاضر تعداد زندانیان بین  توان میرسمی  ةپراکند

از طریق  توان میرا  غیررسمی آمار .رسد میر هزار نف 411این تعداد به حدود  غیررسمیمنابع  طبق

 قضاییه برآورد کرد. ةوارده به قو های پروندهاطالعات دیگر مانند آمار  ةمقایس

 دادگستری به وارده ةپروند میلیون 3 ساالنه که کرد اظهار 133۶ سال در قضاییه ةقو رئیس

 با 133۶ سال در ها پرونده رودیو آمار ةدربار قضاییه ةقو مالی و اداری ولی معاون ،دارد وجود

 افرادی از غیر کنندگان ه مراجع این: گفت کشور در پرونده میلیون 2 حدود سالیانه وجود به اشاره

 حل های هیئت و ها وزارتخانه ،ها سازمان اداری تخلفات های هیئت در ها آن ةپروند که هستند

 111 ةماد کمیسیون و دارایی های هیئت مالیاتی های پرونده نیز و کارفرمایی و کارگری اختالف

 را 133۶ سال در اداری تخلفات های هیئت های پرونده وی .شود می مطرح ها این امثال و شهرداری

                                                                                                                                              
1. The International Centre for Prison Studies assists 
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 داشته افزایش درصد 12 قبل سال به نسبت : این تعدادافزود وکرد  عنوان مورد 414 و هزار 13

 ساالنه گفت توان می ،بدانیم نفع ذی نفر دو دارای حداقل را پرونده هر اگر .(133۷ علیزاده،) است

 13 از نیمی از کمتر اندکی رقم این و مرتب هستند قضایی های پرونده با نفر میلیون 3 حدود

یک  ساالنه ایرانی خانوار دو از هر متوسط طور به دیگر، سخن به .است کشور خانوار میلیون

 شود. می قضایی ةپروند یک درگیرخانوار 

 
 (8206-8209) 6982 تا 6988 از سال جهان کشورهای از تعدادی و ایران در زندانیان آمار .8 جدول

 نام کشور ردیف
تعداد زندانیان سال 

6988 
تعداد زندانیان ابتدای سال 

6986 
ان ابتدای سال تعداد زندانی

6982 

 2232۷51 2۶۶۶332 2222133 آمریکا 1

 1۶41111 1۶41111 1۶51111 چین 2

 ۷11211 ۷12511 ۷23311 روسیه 3

 5425۷۷ 514532 42۶251 برزیل 4

 3۷222۶ 3۶3222 3۷۶2۶2 هند 5

 232241 2332۶2 222331 مکزیک ۶

 234۶33 241415 224222 تایلند ۷

 21۷111 251111 231111 ایران 3

 15۶۶52 15۶1۶5 1522۶5 یجنوب یقایآفر 2

 14۷112 1512۶4 15۷3۶۶ اوکراین 11

 141231 141231 141۶32 اندونزی 11

 13311۶ 124۶۷۷ 1241۷4 ترکیه 12

 113334 1123۶1 34444 کلمبیا 13

 113113 113113 11355۷ ویتنام 14

 1123۶1 1123۶1 1123۶1 اتیوپی 15

 114۷11 1112۷2 114۷11 فیلیپین 1۶

 3415۶ 341۷5 32134 لهستان 1۷

 33222 3۶321 3۶233 انگلستان 13

 ۷۷311 ۷553۶ ۷553۶ پاکستان 12

 ۶23۷۶ ۶23۷۶ ۷44۷۶ ژاپن 21
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 (به هزار) 8208تا  8209 کشور از سال کل های دادگستری در مختومه و وارده های پرونده عدادت .6 جدول

 سال
های واردشده به قوة  پرونده

 قضاییه
دادگاه )  های مختومه پرونده

 تجدیدنظر( عمومی و
13۷5 - 3223313 
1331 - 54۶3۶11 
1332 - 5۷۶2513 
1333 - 4۶3۷211 
1334 - 3۷25212 
1335 - 3۷23۷5۶ 
133۶ 2111111 3۶3۶۷۶۷ 
133۷ - 2۶41۶45 
1333 - 2۷42۷43 
 - 1۶111111 یا 11111111 1321
1321 ۶111111 - 

 و 8210 ،8212 آماری سالنامة مأخذ از برگرفته 8211 تا 8212 هایمختومه و 8219 سال تا جدول های داده: منبع

 . است پژوهش متن در مذکور ابعمن از وارده های پرونده آمار و 82-6 هایجدول 8211

 

زندان براساس  المللی بینکه دسترسی به آمار دقیق زندانیان میسر نیست و مرکز مطالعات  حال

از  توان می کند، میرا ارائه  2112هزار نفر در سال  251آمار  ها زنداناطالعات دریافتی از سازمان 

 هرچند دست یافت. تری صحیحبه برآورد  ورودی به زندان های پروندهسیر صعودی  ةطریق مقایس

 های پروندهآمار  ،وارده های پروندهآماری کشور است که بدون ذکر تعداد  های سالنامهاین نقص 

 کند؛ میمعنا پیدا  ها واردهها در قیاس با آمار  که آمار مختومه کرده است، درصورتیارائه  را مختومه

قضاییه شده است که این تعداد مختومه  ةسال وارد قو یعنی باید معلوم شود چه تعداد پرونده در

وارده بسیار بیشتر از مختومه است. در سال  های پروندههمواره تعداد  ،. در هر صورتاند شده

 ،نفر اعالم شد 1۶5313بود و تعداد کل زندانیان کشور  2۶41۶45 مختومه های پروندهتعداد  ،133۷

اهش جمعیت کیفری از طریق افزایش عفو و مرخصی، و در اثر سیاست ک دوره نیادر  البته

قضاییه  ةدر قو ،1333سال کاهش یافت. در  درصد 25 تا 21جمعیت زندانیان نسبت به سال قبل 

عمومی،  های دادگاهمختومه در  های پرونده)شامل  مختومه پروندةهزار  ۷11میلیون و  2بالغ بر 

( و 5۶1: 1333 مرکز آمار ایران،)ود داشت وج، دادسراها و شوراهای حل اختالف( تجدیدنظر

میلیون  11زندانی و نفر هزار  221 ، آمار1321در سال  شد.اعالم  نفر 1۷32۶1 زندانیانتعداد 
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که با افزایش  کرد برآوردتقریبی طور  به توان می درنتیجه، .(1321صادقی، ) شد ارائهورودی  پروندة

 یابد. میندانیان هم به نسبت مشابه افزایش تعداد ز ،قضاییه ةورودی به قو های پرونده

 رئیس هرچند .هنوز آمار روشنی اعالم نشده است 1322 و 1321 سالتعداد زندانیان در  ةدربار

 سال در ورودی های پرونده تعداد قضاییه ةقو معاون و قضاییه ةقو اطالعات فناوری و آمار مرکز

 در ،داریم قضایی ةپروند مدیریت ةسامان از که ماریآ طبق: کند می اظهار و اعالم میلیون ۶ را 1321

 شده وارد قضایی مراجع مختلف واحدهای به پرونده 5۶1 و هزار 213 و میلیون 5 ،1321 سال

 که است شده خارج قضاییه ةقو از و بررسی پرونده هزار 3۷4 و میلیون 5 تعداد، این از که است

(، اما تفاوت 1322شهریاری، ) است قبولی قابل امر کهاست  بوده درصد 3/22رسیدگی  نرخ تقریباً

 .آورد میوجود  درستی آن به ةچشمگیر این آمار با آمار سال پیش تردیدهایی را دربار

زندانیان از گذشته تا  ةشد قضاییه و آمار اعالم ةوارده و مختومه به قو های پروندهآمار  ةبا مقایس

برآورد کرد که احتماالً تعداد  شده تشکیل های پرونده با توجه به روند صعودی توان می، 1321 سال

متهم وارد زندان  عنوان به که تعداد زندانیانی البته. است تن هزار 411تا  351واقعی زندانیان حدود 

؛ و ماندگارترند برابر نیست شده محکومو حضورشان موقت است با تعداد زندانیانی که  شوند می

 یکزندانیان درگردش در مدت  تعداد بت و درگردش نیز یکسان نیست.آمار زندانیان ثا بنابراین،

یک میلیون  حداقلدر طول سال  رو، ایناز  شود. میبرابر تعداد زندانیان ثابت برآورد  4 معموالً سال

سرشماری  منتشرشدةنفر زندانی ثابت و درگردش در ایران وجود دارد و با توجه به آمار رسمی 

میلیون نفر ایرانی  4، هر سال حدود است 55/3 متوسط جمعیت خانواده() خانوارجمعیت که بعد 

 زیرا ؛نیست برابر مجرمان آمار با زندانیان آمار است شایان ذکردارند.  سروکاری با این پدیده شکل به

 همة این،  بر افزون. نشوند بازداشت اصالً است ممکن یا شوند نمی محکوم زندان به مجرمان ةهم

 (.52: 1333 اجاللی،) باشند متهم است ممکن فقط و نیستند مجرم لزوماً شوند می زندانی که کسانی

 های خانوادهو مشکالت  ها خانوادهزندان بر  تأثیرابعاد وسیع  دهندة نشانآمار مذکور  درهرحال،

 د.وش میزندانیان در ایران است که در این تحقیق تشریح 

ماموال در که تحقیقی طبق جهان نیز صادق است.  ةر همزندان و زندانیان د ةاین وضعیت دربار

کودک در زندان  هزار 511میلیون و  1والدین  1222در سال  داد،مریکا انجام آدر  2111سال 

 (.2۷: 1332 فرقدان،)شد  می آن شامل مادراندرصد  1 پدران وآن شامل درصد  22 بودند که

اعالم  مهر خبرگزاری با وگو گفت در ،ورکش های زندان سازمان رئیس اسماعیلی، غالمحسین

 و دهند می تشکیل سارقان را زندانیان درصد 23 و موادمخدر مجرمان را زندانیان درصد 43 کرد
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 سراسر های زندان آماری (. در گزارش1321علمی، ) است مانده ثابت که است ماهی چند آمار این

 اعالم شده بود. درصد 21/45موادمخدر  گروه جرایمنیز  133۷ خردادماه تا کشور

 
 8210خردادماه سراسر کشور تا  یها زندان آمار .2 جدول

 درصد 1۷/2۶      زندانیان مرد  

 درصد 22/3  زندانیان زن
 درصد 21/45  گروه جرایم موادمخدر

 31  تعداد مراکز مراقبت بعد از خروج

 23 تعداد کانون اصالح و تربیت

 سمنان  اظ تاریخ ساختزندان کشور از لح نیتر یمیقد

 221 نفر جمعیت 111111تعداد زندانیان در هر 

 درصد 32/15   سواد یزندانیان ب

 درصد 31/35 زندانیان دارای تحصیالت ابتدایی

 درصد 3/31 زندانیان دارای تحصیالت سیکل

 درصد 34/13  زندانیان دارای تحصیالت دیپلم

 درصد 13/3  لمزندانیان دارای تحصیالت باالتر از دیپ

 درصد 23/1 پسر( و سال )دختر 12زندانیان زیر 

 درصد 1/12    سال 25-12زندانیان مقطع سنی 

 درصد 32/53 سال 32-2۶زندانیان مقطع سنی 

 1۶/2۶  سال به باال 32 یدرصد زندانیان مقطع سن

 (at.irold.maslah) کشور یتیو ترب ینیها و اقدامات تأم : آمار سازمان زندانمنبع

 

شدن فرد بر خانواده و جامعه حائز  شناخت پیامدهای زندانی نظراز  3جدول  یها دادهبرخی از 

 دهند یمدرصد آنان را مردان تشکیل  2۶ دهد یمد. نسبت جنسی زندانیان زن و مرد نشان ان اهمیت

که سن سال هستند  32تا  12درصد در مقطع سنی  ۷3که حدود  دهد یمو نسبت سنی آنان نشان 

و  اند شاغلاغلب سال هستند  32درصد دیگر که باالی  2۶. هرچند شودمحسوب میکار و اشتغال 

سال از  32تا  12درصد زندانی در مقطع سنی  ۷3دارند. وجود  بر عهدهرا   خانوادهمسئولیت 

زیرا این سنین دوران باروری و  ؛خانواده مهم است یها بیآسدیگر هم برای تحلیل  یمنظر

اثرگذار و ویرانگرتر  واردشده یها بیآسندآوری و اشباع عاطفی خانواده است و از این نظر فرز

 است.
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 ةآگاهی نسبی دربار ،آماری و عوارض آن یکار پنهانکه با نقد وضعیت آماری زندان و  حال

زندان  محکومیت از ناشی از میزان پیامدهای تر درست یدرک توان یم آمد،دست بهمشکل  ةدامن

 دست آورد. به

 

 تحقیق های یافته

 پیامدهای ناشی از محکومیت زندان

زندان  شناسد، بازمینظام اصلی را برای نظام اجتماعی  طبق الگوی پارسونزی که چهار خرده

بر  .دارد را به همراه از پیامدهای فردی و شخصیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ای مجموعه

کردی را که عناصر ضروری حفظ و بقای نظام اجتماعی چهار ضرورت عمل پارسونز ،همین مبنا

یگانگی.  .4 ،تحقق اهداف .3 ،هماهنگی با شرایط محیطی .2 پذیری، جامعه .1: شمرد برمیهستند 

و معنای آن را  سازد مییگانگی( مطرح ) چهارمپارسونز کنترل اجتماعی را ذیل ضرورت 

قانونی اختالفات  وفصل حلات و های مخرب اجتماعی، تنظیم تعارض محدودساختن کجروی

رهبران دینی  و ، قضاتها دولت. مجریان یگانگی، کارگزاران اجرایی مانند سیاستمداران، داند می

. پیامدهای زندان در چارچوب الگوی اند جامعهآحاد  ةهم پذیری جامعهاما مجریان  ،هستند

 از: اند عبارتپارسونزی 

فردی و  های خالقیتچون رشد و شکوفایی مثبت  یآثار هرچندفردی و شخصیتی:  .1

یکی از کسانی که  اند، برشمردهرا پیامدهای مثبت  ...خوداتکایی و کاهش وابستگی به دیگران و

اختیار،  شک و تردید، یأس، سلب ةتوهم، سیطر های پدیدهبروز است زندان داشته  ةخود تجرب

رآوردن نیازهای طبیعی و غریزی، ، سرکوب غرایز و محدودیت در بنفس اعتمادبه تضعیفترس و 

را نیز پیامدهای منفی آن  پاافتاده پیشقبلی و وابستگی به امور  بیرونی و محیطی های محرک رفع

 (.1333 غنی،) کند میذکر 

خوری، کاهش مشارکت  پیامدهایی از قبیل برچسب توان میاجتماعی: در این حوزه  .2

تقلیل یا  درنهایتاهش همبستگی اجتماعی و اجتماعی، کاهش سازگاری، انزوای اجتماعی، ک

 اجتماعی را ذکر کرد. ةنوسان سرمای

سال است که سن فعالیت و  51 تا 21بین  معموالًاقتصادی: میانگین سنی زندانیان در جهان  .3

 نیروی اجتماعی است. ترین اقتصادی(. نیروی انسانی در این سنین، 51زاده،  همت) استکارآمدی 

با افزودن این رقم است که  بوده تومان هزار 121نگهداری هر زندانی ماهی  هزینة، 1332 سال در
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شود  می چندبرابر موارد، خودروها و سایر ها ساختمانپرسنل انتظامی دستگاه قضایی،  ةهزین

 .دنبال دارد را بهزندانی  ةفقر خانوادنیز خرد  سطح اساس، در براینهمان(. )

و ناهنجاری فرهنگی  افتادگی پس، پذیری جامعهنگی، اختالل در انزوای فره ةفرهنگی: مسئل .4

رفتن بخشی از منابع و ثمرات فرهنگی از جمله پیامدهای  آنان و ازبین های خانوادهدر زندانیان و 

 شدن افراد است. زندانی

اعتمادی و احساس خصومت نسبت  بی رشد بدبینی و توان میسیاسی نیز  ةسیاسی: در حوز .5

بالقوه و بالفعل سیاسی از جنس  های کنشتقویت احتمال بروز  ،وجود، تقلیل همبستگیبه نظم م

 را نام برد. ...ناامنی و تشدید ،خشونت اعمال وپرخاشگری  ،وندالیستی

. در گذارند تأثیر میزندانی  ةبر خانواد غیرمستقیممستقیم یا  نوعی بهاین پیامدهای  ةهم

از تحمیل فقر و کاهش درآمد خانواده و مشکالت شغلی  اند ارتعب تأثیرهانظام اقتصادی این  خرده

 حادی اغلب و پردامنه تأثیرهای از اساس برای زندانی پس از آزادی و نیز برای اعضای خانواده که

 .شوند می ارزیابی

بلکه  دهند، میخود را از دست  آور نان تنها نهاو  ةدر دوران حبس زندانی، خانواد ،همچنین

زندانیان ناگزیر از  های خانواده اغلب ها زنداندان تغذیه و امکانات درمانی و بهداشتی دلیل فق به

سنگین است. از آنجاکه  ای هبرای مخارج زندانی هستند که برای خانواده هزین ای ماهانهپرداخت 

ی بسیار سنگین ها خانوادهمالی زندانی بر دوش  بار ،ضعیف هستند ةزندانیان وابسته به طبق بیشتر

ورود به زندان بیمه محسوب  ةکه هر زندانی از لحظ ها زندانسازمان  نامة آیین. برخالف کند می

که یکی از  -دندانپزشکی های هزینهطی دستورالعملی  ها زنداناز چند سال پیش در  شود، می

 و -است ...مشکالت زندانیان و معلول مشکالت عصبی و تغذیه و مواد غذایی زندان و ترین رایج

 زندانی است. ةبسیاری از داروها بر عهد ةهزین نیز

 ناشی شرایطاز  طور مستقیم به ،است اصلی ةپای یک آنجاکه از خانواده ای، جامعه نظام خرده در

 جامعه به ناخواه و خواه نیز را تأثیرپذیری این از بخشی و پذیرد می تأثیر خود عضو شدن زندانی از

 تحصیلی افت مانند) رسمی آموزش روند برشدن  نیز زندانی هنگیفر نظام خرده در. سازد می منتقل

 منفی تأثیر (ها آن کردن درونی و هنجارها فراگیری مانند) غیررسمی های آموزش و( خانواده اعضای

 .شود می آموزشی های گذاری سرمایه هدررفتن موجب ودارد 

ا بر چگونگی شخصیت روانی بیشترین تأثیر ر نخستاولین آموزشگاه بشری،  عنوان بهخانواده 

صورت غیرمستقیم جامعه را از نوع روابط و فرهنگ  و فرهنگی فرزندان دارد و دوم بهاجتماعی 
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در  موادمخدرزندانیان  ویژه بهزندانیان  ةبه خانواد .(14 :1335 منادی،) کند خود متأثر می

(. 1222وسون و هیتون، البه نقل از  1321 ایمان،) شود می نگاهقربانی  عنوان به شناسی جامعه

موجب ممکن است و  داردزندان پیامدهای مختلفی بر خانواده و جامعه  اند دادهمحققان نشان 

از: کاهش  اند عبارت. در سطح خرد و کالن برخی از این پیامدها شودخانوادگی  گسیختگی ازهم

و  ها خانوادهبر دوش  ، افتادن بار مسئولیت مالی و روانیآزادشدهشغلی برای زندانیان  های فرصت

 ها سرمایهانحراف  ة(. پدید2۶: 1332 فرقدان،) ها دانشگاهدر مدارس و  ها سرمایهنیز انحراف مسیر 

 اند شدهافرادی که محکوم  روی گرفته انجام گذاری سرمایههدررفتن  اول :از چند جهت مطرح است

 دوم؛ دهند میرا تشکیل  هیتوج شایانکه جمعیت  ها آنو افت تحصیلی یا ترک تحصیل فرزندان 

که باید صرف آموزش و  ها، درصورتی زندان ةبرای ادار ها سرمایهبخشی از  شدن مستهلک و مصرف

 اجتماعی شود. ةتوسع

مطالعات تجربی که  براساسنوع جرم و مدت محکومیت زندانی با انسجام خانواده:  ةرابط

زندانیان و استعداد  ةخانواد پذیری آسیب لاحتما شود، میاشاره  ها آناز  هایی نمونهدر زیر به 

است و  زیاد اند شدهاجتماعی زندانی  های بزهکاریدلیل  که به کسانی های خانوادهخیزی در  جرم

 ةو خانواد موادمخدرمحکومان  ةمیان ارتکاب جرم و وضعیت خانواده رابطه وجود دارد. خانواد

که  کسانی بین ،محکوم به قتل های خانوادهیان . در ماند متفاوتمحکومان به قتل و شرارت با هم 

. تفاوت وجود دارد اند دادهانجام  شده ریزی برنامهکه قتل  و کسانی اند شدهمرتکب قتل اتفاقی 

اگر حادثه یا نزاع مربوط به  ویژه به ،وجود داشته باشد نیزدرمورد اولی ممکن است نوعی همدلی 

 منافع خانواده باشد.

پس از محکومیت از سوی باند  که افرادی مشکالت موادمخدر،قاچاق  زمینة محکوماندر 

بدون حامی  شان خانوادهو  اند کردهعمل  غیرسازمانی که آنانکمتر است و  شوند میمتبوع حمایت 

 ةدر شیراز روی خانوادرا  پژوهشیایمان حمدی و ا ،1332سال در است وضع بدتری دارند. 

 ةمسئل. دادند، انجام گذراندند یمرا  موادمخدر دوران حبس زندانیانی که به جرم حمل یا مصرف

 از قبل با مقایسه در موادمخدر زندانیان یها خانواده زندگی کیفیت بررسی پژوهش این در یاساس

 در اجتماعی کنترل ةنظری از استفاده با پژوهش این. است بوده خانواده سرپرست شدن زندانی

 پیمایشی روش اجتماعی و با یشناس روان در مازلو نیازهای مراتب سلسله ةنظری و یشناس جامعه

است  بوده شیراز موادمخدر زندانیان همسرانیادشده  پژوهش در آماری ةجامع. است گرفته انجام

 حضوری ةمصاحب و پرسشنامه از استفاده با وشدند  انتخاب تصادفی صورت به ها آن از نفر 511 که
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 معاش امرار وضعیتدر زمینة  که دهد یم نشان T آزمون نتایج .هایی مطرح شد پرسش هابرای آن

 فرزندان، یریپذ جامعه ةنحو فرزندان، تحصیلی وضعیت خانواده، اعضای اجتماعی روابط خانواده،

 متغیرهای عنوان به بزهکارانه، رفتار به ها آن تمایل و فرزندان کنترل خانواده، روانی بهداشت

 در یدار یمعن تفاوت خانواده سرپرست شدن زندانی از قبل با مقایسه در زندگی، کیفیت سنجش

 زندگی کیفیت بر منفی ریتأث موادمخدر نامجرم مجازات ،درنتیجه .خورد یم چشم به ها یآزمودن

چند  برشدن سرپرست خانواده  این مطالعه نشان داد زندانی جینتا .است داشته ها آن یها خانواده

 یریپذ جامعهامرار معاش، قدرت  اند از:است که عبارت اشتهد ریتأثزندگی خانوادگی  ةحوز

نتایج براساس . تحصیل و در موارد متعدد، ترک تحصیل و افزایش احتمال طالق فرزندان، کیفیت

پدر و مجازات زندان موجب انزوای اجتماعی اعضای خانواده و  مدت یطوالنغیبت  ،این تحقیق

روابط اجتماعی با دوستان و همسایگان و  کاهش و کلی تضعیف بهداشت روانی آنان طور به

فرزندان  یریپذ جامعه ندیفرا ،پذیرفته ریتأث شدت بهامرار معاش خانواده  ةنحو، خویشاوندان شده

و تمایالت به رفتار بزهکارانه در فرزندان رشد یافته و کنترل اجتماعی  ها نهیزماختالل شده،  دچار

انی آنان نسبت به خانواده، افت تحصیلی و عدم فعالیت فرزندان کاهش یافته و موجب نافرم

 .(1335 احمدی و ایمان،) مناسب در مدرسه شده است

 به محکومان شدن زندانی تأثیر در زمینة 1332در سال  قنواتی نیکپور و احمدیدر تحقیق 

 گاریساز ،غیرمادی نیازهای ارضای ة، مسئلها آن زنان روان بهداشت وضعیت بر موادمخدر جرایم

 سالمت وضعیت ،خویش خویشتن و دیگران از بیگانگی ،زندگی از رضایت ،اجتماعی روابط و

 بهداشت ابعاد عنوان به فرزندان اجتماعی کنترل و خانواده معاش امرار وضعیت ،روحی و جسمی

 بررسی اند شده زندانی موادمخدر به مربوط های کنش علت به همسرانشان که زنانی بین در روان

 زندانیان از نفر 311 منظور این به وگرفت  انجام پیمایشی روش با پژوهش این. است شده

 تصادفی گیری نمونه روش با بود گذشته ها آن محکومیت مدت از ماه سه حداقل که موادمخدر

 پژوهش این های یافته. شد وجو پرس پرسشنامه ابزار با ها آن همسران از وشدند  انتخاب مند نظام

 کاهش متفاوت ابعاد در برند می سره ب زندان در همسرانشان که زنانی روانی بهداشت دکن بیان می

 در روان بهداشت مختلف ابعاد در زنان که سنگینی های هزینه به توجه با ،درنتیجه. است یافته

 مجازات آنکه از بیش موادمخدر مجرمان مجازات ،بپردازند باید همسرانشان محکومیت زمان مدت

 .(1332نیکپور قنواتی و احمدی، ) هاست آن زنان مجازات باشد، اه آن خود

 به( 2113-1211) مرتن مهم یکی از خدمات ناخواستة زندان: و خواسته پیامدهای
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 Manifest and Latent) ساختن اصطالح کارکردهای آشکار و پنهان ، مطرحشناسی جامعه

Function) قصد با که هستند هایی آن آشکار ردهاییا کارکردهای خواسته و ناخواسته است. کارک 

پیامدهای . گیرند می انجام قبلی قصد بدون پنهان کارکردهای که درحالی ،گیرند می صورت قبلی

محکومیت زمینة در  رابرت مرتناز پیامدهای قصدشده هستند. مؤثرترو  تر وسیعناخواسته گاه 

 ها آن ترین مهمکه یکی از است رح شده آن بر خانواده نیز پیامدهای متعددی مط تأثیراتزندان و 

از مشکالت  ای گزیدهنشده است.  بینی پیش های آسیبو بروز انواعی از  خانواده نهادتزلزل 

 است: به شرح زیر زندان ةپدیدآمده و کارکردهای ناخواسته و قصدنشد

ودیت شدن یا تقلیل منابع درآمدی خانوار، فقدان یا محد از قبیل قطع :مشکل اقتصادی .8

خانواده، بازتاب مشکالت  اندازهای پسرفتن  شغلی برای همسر و فرزندان، ازبین های فرصت

نهایت درمربوط به رفاه خانواده و  ةاقتصادی در معیشت و تغذیه و سایر نیازهای اولیه و ثانوی

 تقلیل سطح رفاه و سالمت خانواده.

 حضور دارند.انشان در زندان سرهمکه است نانی ز مشکل نیا: احساس تنهایی و ناامنی .6

 یها نقش ندمجبور هاآن و افتد یم ها آنمراقبت از فرزندان بر دوش  تیمسئولتمام اساس، براین

ترس  . همچنین،را با دیگران در میان بگذارند خود مشکالت توانند ینم یراحت بهو  جدید را بپذیرد

افزایش موجب  یزندان ةان با خانواداجتماعی و عدم همدردی دیگران و اطرافی هایبرچسباز 

 سلیمی،) شود یماسترس و عوارض جسمی ناشی از آن و تسری و شیوع افسردگی در فرزندان 

1321). 

زندانی، سرپرست نباشد، سایر اعضای فرد و اگر  -فرزندان محدودشدن حق انتخاب: .2

ر بعضی مشاغل از و د گیرند میقرار  داوری پیشبرای پیداکردن کار در معرض  -خانواده

در جوامعی مانند ایران که برای هر کاری اطالعات  ویژه شود؛ به میخودداری  ها گیری آنکار هب

 .شود میفرد اخذ  دو و یک ةخانواده و بستگان درج ةوسیع دربار

تسلطی بر  دیگر کنند یماحساس  زندانیانیشتر ب :ها رابطهشدن  هآلوداز تردید و ترس  .4

مدام نگران  حتی ها آنبسیار شایع است.  نیزدرمورد خانواده  ها آن ارند و ترسخود ند ةخانواد

و  ترسند یم دیگران هم وهمسرشان میان  جنسی ةرابطدادن همسرشان هستند و از برقراری  ازدست

 یجا بسیار مخربی بر روح و روانشان بر ریتأثاین افکار ، دیآ یبرنمچون کاری از دستشان 

 ردگذا می تأثیرمتقابل بر روان خانواده طور  بهکه  دهند میخاصی بروز  های کنش ه،درنتیج .گذارد یم

متعددی از  های گزارش. کند میو وضعیت رفاه و آرامش روانی و امنیت روحی خانواده را متزلزل 
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 این که از هایی مشقتدادن کنترل بر خانواده و  ازدست دلیل بهخودکشی زندانی در اثر نگرانی 

 .دارد وجود است آمده وجود به آنان رایب رهگذر

خانوادة  و زندانیان میان در مطالعه قابل موضوعات از یکی :شدن ضداجتماعی احساس رشد .9

دلیل  شدن در خانواده نیز به ضداجتماعی .است ضداجتماعی عناصر به افراد شدن تبدیل فرایند ها، آن

و بیم نسبت به خانواده  آلود شک های نگاهاجتماعی و وجود  طرد و زنی برچسب ةبروز پدید

در غیاب نهادهای  درواقعاما این مسائل  شود، میو به یک آسیب تبدیل  کند میرشد  تدریج به

 احتمال یابد، کاهش اجتماعی حمایت و همبستگی که میزانی . بهدهند میمیانجی و حمایتی رخ 

 کارکردهای گوناگون با مدنی اینهاده که جوامعی در یابد. می افزایش افراد شدن ضداجتماعی

 فرایند اما ،است تر ضعیف شدن ضداجتماعی گیری پدیدة احتمال شکل دارند، وجود حمایتی

 نیز خانوادگی های حمایت از مدنی، های حمایت فقدان بر افزون که کسانی ةدربار شدن ضداجتماعی

 .است شدیدتر و تر ژرف بسیار اند، محروم

 و است محبوس جرمی ارتکاب دلیل به یا شود می زندانی مالی خلفاتت دلیل به کسی که هنگامی

 شوند می غریب ناگهان او دوستان و خویشان است، خانوادگی همیاری مستلزم وثیقه قید به او آزادی

 مکلف و دهد قرار اخالقی تنگنای در را او زندانی یک ةدرج ةخانواد با تماس اینکه بیم از هرکسی و

 اقدامات یا فرار از نگرانی و یاعتماد بی البته. کند می خارج تکلیف و دید معرض از را خود ،سازد

 رفتار این وقتی ولی ،است گزینی دوری این عوامل از افکند، می مخاطره به را ضامن که زندانی بعدی

 خویش دوستان و بستگان همیاری جلب از بسیاری زندانیان شود، می تبدیل غالب رفتار یا قاعده به

ها برخورد  غریبه مانند ها آنبا  اغلببستگان و دوستان  که رسند می نتیجه این به و شوند می روممح

 خود شخصی منافع ةبند همة افراد کنند می تصور ها رسانند. آن کمک نمی او نجاتبرای  و کنند می

 در اینکه یا اشدب داشته برایشان منافعی که وفادارند دوستی یا خویشاوندی روابطبه  جایی تا و هستند

 دراز زندانی سوی به یاری دست کسهر شرایط، این در .باشد نداشته آنان برای زیانی حالت بهترین

 و باشد داشته خیرخواهانه های هدف یاریگر اگر و است داده نشان را وفاداریمصداق  بهترین کند، 

 ،باشد داشته دیگری اهداف یاریگر اگر و دارد خوشایندی عواقب نکند، سوءاستفاده آن از هم زندانی

 .(144-142 و 3۷-3۶ :1323 باقی،) دوش می گسترده زندانی برای ای تازه دام

محکومیت و نوع جرم با احتمال طالق  مدت میان  دهد میآمار نشان  :طالق احتمال افزایش .2

نفر در  24111ی آمار ةزندان بزرگ ایران با جامع هفت درزیادی وجود دارد. در تحقیقی که  ةرابط

عامل مؤثر در  ترین مهم دهد میروابط رگرسیونی نشان  گرفته است،زنان و مردان انجام  بخش دو
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احتمال  ،باشد دارتر سابقه. هرچه مرد هاست آنبودن دار سابقهوقوع یا تقاضای طالق مردان زندانی، 

مرد و نیز نقش مددکاری با افزایش تعداد فرزندان  هرچند یابد. میوقوع طالق برای او افزایش 

طالق در  جرایم ةدر بقی ،در جرم قتل جز به دهد می. نتایج نشان یابد میزندان، امکان طالق کاهش 

و درصورت تکرار جرم احتمال آن بیشتر است.  دهد میرخ  ندرت بهافتادن  زندان به ةاولین مرتب

طالق رخ داده است  بار یکقل موجود در زندان حدا متأهلاز مردان  درصد 21برای  ،کلی طور به

 عبدی،) استقبل از اولین زندان بوده  سوم یکپس از اولین زندان و  ها آن دوسومکه بیش از 

 .(1۶3-1۶۷: 1333و  34: 1331

بلکه  ،اقتصادی اهمیت ندارد ةسرپرست خانواده فقط از جنب نداشتنحضورعاطفی:  خألسهم 

دلیل  در مواردی که خانواده بهو است  تر مهمادی گاه از پیامدهای اقتص ایجادشدهعاطفی  خأل

عاطفی  مسائل ویژه به غیرمادی، اختالالت است کافی دیگران کمبود نداشته های حمایتتمکن یا 

پس از صدور  اند، داشتهوجود داشته است. در چند مورد محکومان مالی مشهور که امکانات کافی 

محرومیت  ةنظری همچنین،میدانی(.  ة)مشاهد اند جدا شده ها آن ه ازخانواد ،حکم حبس طوالنی

ممکن است  که درحالی شود، مطرح میبرخی از مردان سرپرست خانوار  ةاقتصادی فقط دربار

عاطفی  خأل ةپدید درواقع،. داردعاطفی وجود  خأل زمینهدر این  وزندانی، فرزند خانواده باشد 

ن افزوده ه آب محرومیت اقتصادی که امیهنگو فراگیرتر از محرومیت اقتصادی است و  تر عام

 .شود می تر وسیعتخریب  ةدامن شود، می

زندانی با جهان خارج که  ةرابط :بازپروری از طریق ارتباط با خانواده، مرخصی و مالقات

اند از مرخصی، مالقات، ارتباطات تلفنی، پستی و... از جمله حقوق زندانیان  تعبارمصادیق آن 

زندانی  ةتشدید پیامدهای منفی زندان بر خانواد موجب امتیاز به این حقوق کردناست که تبدیل

ارتباط زندانی با جهان خارج، این  «بودن حق»مبانی حقوقی برای  جز به(. 1333 باقی،)شود  می

 محرومیتمخرب بر خانواده نیز اهمیت ویژه دارد.  آثاربازپروری زندانی و کاهش  ةموضوع از جنب

 اصل برخالف امر این. است مجرم مجازات تبع به مجرم ةخانواد مجازات ،خصیمر و مالقات از

 است معمول جهان حقوقی  های نظام تمام در که اصل این طبق. است مجازات و جرم بودن شخصی

 قرآن در اصل این. کرد مجازات دیگری شخص جرم موجب به دلیلی هر به توان نمی را کس هیچ

 ،انعام) «أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ عَلَيْهَا وَلَا إِلَُّا نَفْسٍ كُلُُّ تَكْسِبُ وَلَا» :است ذکر شده صراحت به نیز

 و اندوزد نمی و کند نمی است کسب داده انجام خویش علیه خود آنچه جز به کس هیچ یعنی (1۶4

 «.کشد نمی دوش بر را دیگری گناه بار نفسی هیچ
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او  تبع بهزندانی نباید  ةزات برای این نظریه که خانوادبودن جرم و مجا استناد به اصل شخصی

 تأمینمجازات شود و برای حل این مشکل باید ارتباط زندانی و خانواده و ارتباط با جهان خارج 

 دیگر، سخن به. حقوق نارسایی دارد ةفلسف نظر از اما ،است موجهی دلیل حقوقی لحاظ به شود،

ارتباط زندانی با جهان  «بودن حق» مبنای اما ،رواستبودن جرم و مجازات سخنی  اصل شخصی

 فاقد یا نداشت همسر و بود مجرد فردی اگر که شود می وارد آن بر نقض این زیرا نیست؛ خارج

 را امری اگر حقوق ةفلسف نظر از اما ،ندارد مرخصی و مالقات به نیازی دیگر ،بود هم مادر و پدر

و حتی نیازی نیست به اصل  نیست دیگری امر یچه به موقوف آن استیفای ،بدانیم «حق»

 شخص یک عنوان به و تجرد حالت در زندانی درنتیجه،. بودن جرم و مجازات استناد شود شخصی

. دارد نیاز خارج جهان با ارتباط به خویشاوند، یا خانواده داشتن یا نداشتن به توجه بدون و

 که ستوهوا آب و غذا حق مانند خارج انجه با ارتباط حق حقوق، ةفلسف نظر از اساس، براین

ترتیب،  این به نیست. خویشاوند داشتن قبیل از شرطی هیچ بر متوقف و مستلزم آن کردن تأمین

 که کسانی یعنیشود؛  می او ةخانواد مجازات موجب زندانی یک مالقات و مرخصی ممنوعیت

 .ندارند محکومیتی

 بازپروری های راه از یکی او خانوادگی تعلقات و مجرم عواطف تقویت ،شناختی روان منظر از

 که درحالی انجامد، می خانوادگی و عاطفی تعلقات کاهش به زندانی ارتباط قطع. است درمان و

 جلوگیری از برچشمگیر  یتأثیر زندانی مالقات و مرخصی ،تلفنی مستمر و آزاد های تماس

 خویش جرم در مجرم یک گذارد نمی و دارد بزه و ناهنجاری تکثیر و خانواده نهاد فروپاشی

 یادشده های تماس این،بر عالوه. کند پیدا تسری اش خانواده اعضای به او رفتار و شود تر راسخ

  .شود می جامعه و خانواده به بازگشت به امید تقویت سبب

  :دارد وجود مالقات نوع چند ها زندان در

 خطرناک زندانیان ویژة که مشبک حائل یا شیشه پشت از و مستقیم تماس بدون مالقات (الف

 .است

 در را خویش دوستان یا بستگان و خانواده اعضای تواند می زندانی که عمومی مالقات (ب

 .باشد داشته مستقیم تماس همدیگر با و کند مالقات شده است معین  منظور همین به که سالنی

 منظور به (،کرمان زندان )مانند انایر های زندان برخی در جمله از کشورها از برخی در (ج

 به مجهز کوچکی های آپارتمان یا سوئیت ،عمومی مالقات بر  عالوه خانوادگی پیوندهای تحکیم

 با را روز چند توانند می زندانی ةخانواد که دارد وجود نفری ۶ یا 5 ةخانواد یک برای وسایل تمام
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 تعداد. شود می فراهم مالقات نوع این امکان سال در بارچهار تا گاهی برند. سره ب آن در زندانی

 .دارد بستگی موجود های سوئیت و امکانات و زندانیان تعداد به مالقات این نوع

 و دارد وجود کشورها از بسیاری در که است زناشویی های مالقات از غیر سوم نوع مالقات (د

 از خارج جهان با زندانی ارتباط .گیرد می انجام شرعی مالقات یا ویژه مالقات عنوان با ایران در

 (.1334باقی، ) است زندان محیط و ها خانواده و زندانبان ،زندانی روانی بهبود در مؤثر عوامل

پیامدهای  ةنظریه دربار ترین شده پذیرفتهو  ترین شایعطرد )درونی و بیرون(:  اجتماعی طرد

 به این مسئله اشارهگوناگون  های بانبه ز مقاالتو  ها کتابدر بسیاری از  شدن فرد است. زندانی

یا طرد از خانه مواجه  اعتنایی بیپس از اولین آزادی با  زندانیان درصد 41بیش از  .شده است

 مزدبگیراناما کارفرمایان و  دهد، می. طرد خانوادگی برای افرادی که باسوادترند بیشتر رخ اند شده

: 1331 عبدی،) اند شدهد خانوادگی مواجه شدن کمتر با طر بخش خصوصی پس از اولین زندانی

بلکه  گیرد، صورت نمیجامعه به زندانی  سمتاین طرد فقط از  البته .(1۶2-1۶3: 1333 و 34

 گزینی دوری با وبرخورد زندانی هم با بدبینی یا احتیاط  ةاعضای خانواد دربرابر ممکن استجامعه 

 رخ هم زندانی خانوادةه نوع دیگری درون و ب شود می تر عمیق اغلب طرد نوع این. کند رفتار

 فرزندان از گاه و بستگان از حتی را خانواده عضو بودن زندانی ها آن معموالً که صورتی به دهد، می

 مأموریت یا سفر در پدرش گویند می خردسال فرزندان به اغلب مثال برای و کنند می پنهان کوچک

دلیل  بزرگ به ةطرد شدیدتر است و در جامع ،باشد تر بستهدیگر اینکه هرچه جامعه  ةاست. نکت

 بسته و کوچک است. ةاز جامع تر ضعیفطرد هم  ،شدن وجود دارد جایی و پنهان هاینکه امکان جاب

طرد  ةکاهنده بر پدید آثار ممکن است تر یافته توسعه های نگرشدر جوامع باز هنجارها و  همچنین،

با  ها آنسیاسی و فرهنگی جوامع و تغییر نگرش در  یافتگی توسعه بنابراین، ؛اجتماعی داشته باشد

 کاهش این آسیب ارتباط دارد.

هم راه  شناسی جامعهو از آنجا به  کار رفته بهبیشتر  شناسی روانبرچسب اصطالحی است که در 

 ةمانند نظری کنند؛ میبیان  همان مفهوم را وبیش کمدیگری هم هستند که  های نظریهاما  ،یافته است

مفاهیمی را ابداع کرده است.  زمینه این است که در شناسانی جامعهداغ. گافمن از  ةطرد و نظری

 ة. داغ یا ننگ به مسئل«داغ»و  «نقش»، «هویت اجتماعی» اند از: عبارتمفاهیم این برخی از 

یکی  :برند میدو نوع داغ یا ننگ رنج  افراد از ،شده اشاره دارد. به نظر گافمندار خدشه های هویت

که افراد  کند میاشاره  ای مسئلهبه  اعتباری بی. داغ اعتباری بیو دیگری داغ احتمال  1اعتباری بیداغ 
                                                                                                                                              
1. Discredited Stigma 

2. Discreditable Stigma 

2 
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 ،. در این نوع داغبرند میظاهر یا شخصیت خود رنج  در گذشته و ازآلود  در آن از هویتی ننگ

 هایش کنشدر  کوشد میوی  درنتیجه آلود خبر دارند و که مخاطبان از هویت ننگ داند میکنشگر 

هنگامی  اعتباری بیاما داغ احتمال  کند،جلوگیری  آن های تنشاین مسئله را مدیریت کند و از 

است که دیگران از هویت وی خبر ندارند و این احتمال وجود دارد که به آن پی برند. در این 

همچنان پنهان بماند. سامان دهد که  ای گونه بهیا  کندآن موضوع را پنهان  کوشد میکنشگر  ،مورد

 کوشیم میو  بریم میما از نوعی داغ رنج  ةباور دارد که هم داغ گافمن در کتاب معروف خود به نام

 ةزندانیان از وجود برچسب خانواد ةخانواد (.223: 13۷4 ریتزر،) کنیمپنهان  هایمان کنشرا در  آن

ی جلوگیری از عوارضی چون طرد برا کوشند میکه  دانند میو آن را داغی  برند میزندانی رنج 

 از یکی بودن زندانی ةدربار کاری پنهان ةسر برند. مسئله و در گمنامی ب کننداجتماعی نقل مکان 

 جا همه در تقریباً ونیست  کشورهای دیگر یا ایران فقط مختص و است شایع ای پدیده والدین

 کودکان از سوم یک به یباًتقر دهد می نشان کشورها دیگر در پژوهش مورد دو. است متداول

 فقط به و گویند می بیهوده سخنان سوم یک، به گویند می دروغ پدرانشان محکومیت ةزندانیان دربار

دریافت که در کمتر از  1224 سال . ریچاردز دردهند می درست اطالعات مورد این در سوم یک

 ا مادران خود اطالع داشتندمحکومیت پدران ی ةزندانیان، تمام کودکان دربار ةنیمی از خانواد

 (.31 :1332فرقدان،)

س منفی و معکو تأثیرات ةدرباردر خانواده:  تأثیرش واز ناکارآمدی تا بدآموزی زندان 

: 13۷2گیدنز،  ،145-144: 13۷3فوکو، ) وفور سخن گفته شده است های اخیر به زندان در دهه

بدآموزی  ة(. همزبانی دربار33-3۷ :1331 عبدی، ؛122: 1321 علوی، ؛13۶۶، آنسل،1۷1-1۷1

 ها زنداناین نکته اجماع دارند. بررسی وضع  برزندان در حدی است که محققان در سراسر جهان 

باندهای قاچاق و  گیری شکل اصلی های کانونیکی از  دهد میو جرم در کشورهای مختلف نشان 

 استآموزش جرم  ةدگان مدرسبرخی نویسن ةهستند. زندان به گفت ها زندانشرارت و کالهبرداری 

که احتمال  دهند میو مطالعات نشان  ماند نمی(. بدآموزی زندانی به او محدود 1332آشوری، )

 بیش از دیگران است. اند شدهکجروشدن فرزندان و نزدیکان زندانیانی که دچار بدآموزی زندان 

آماری نشان  های بررسی موضوع: احتمالی های چالش و مخاطرات و آینده روند بینی پیش

نفر زندانی در سال  22411از  که صورتی به ،شدن در ایران صعودی بوده است روند زندانی دهد می

مطالعات زندان(  المللی بین)طبق آمار مرکز  1321هزار زندانی در سال  221به حداقل  1352

                                                                                                                         



 831    زندانيان خانوادة بر شدن زنداني پيامدهای

مار زندانیان ده آ است، آمار جمعیت کشور کمی بیش از دوبرابر شده که درحالییعنی  ؛رسیده است

به یک بحران که به منبع  تنها زندانیان را نه ةزندان و خانواد ةاین روند مسئل ةبرابر شده است. ادام

آشکار شده است. رشد  حاالاین بحران از  های نشانه .ندک میاجتماعی تبدیل  های بحرانبرخی 

 های اعداممان به اعدام و گرفتن آمار محکو تکرار جرم، بازگشت مجدد به زندان و فزونی ةپدید

به یکی از  مجازاتاین نوع  شدن تبدیلویرانگر آن، بیانگر  تأثیراتاخیر و  سال چنددر  گرفته انجام

که  است و ناکارآمدی زندان بوده اعتمادی بیملت و ایجاد بدبینی و -منابع شکاف دولت

 باید راهکارهای مؤثری اندیشیده شود.اساس  براین

به  های زندانیان نیز دهخانواابعاد پیامدهای منفی زندان بر  ،یان افزایش یابدهرچه آمار زندان

هشتاد تا  دهة کردن نرخ فزایندة رشد تورم و بیکاری در شود. با لحاظ تر می همان نسبت بزرگ

دچار فقر  ،دوش سرپرست بیشرایط اقتصادی  ایندر  ای خانواده، وقتی ل دهه نود شمسیاوای

اقتصادی  انداز چشم. شود می پایگاه هم شدیدتری نسبت به سایر خانوارهای مضاعف و تنگناهای

یابد؛  نمینزدیک کاهش هم  ةدر آیند ،اگر تورم و بیکاری افزایش نیابددهد  میپیش رو نشان 

روند کنونی رو به رشد جمعیت زندانیان از نظر پیامدهای ویرانگر شود  می بینی بنابراین، پیش

 .باشد تر وسیع ها، خانوادهاقتصادی بر 

 

 راهکارها

برای نهادهای قانونگذاری و  و دومراهکارهای مورد نظر نخست برای نهادهای درگیر در مسئله 

 اجرایی است.

موسوم به ) تربیتیسازمان اقدامات تأمینی و  :از اند عبارتترتیب  ط بهبر ذی های سازمان ترین مهم

و  ها زندانآن از دادستان و رئیس سازمان  مدیرة هیئته ک) زندانیان(، انجمن حمایت ها زندانسازمان 

امداد امام، سازمان امور بهزیستی. بخشی از نارسایی و  ة(، کمیتشود میچند معتمد محلی تشکیل 

 کالن است و بخشی های سیاستو  ها برنامهدارند ناشی از  عهده بردر کارکردهایی که  ها آنناکامی 

نیازمند اجرای طرح تحقیقی  ها آنکه نقد عملکرد  هاست آننی خود درو های ضعفدیگر هم ناشی از 

 های ارگاندولتی دیگر و  های ارگانمستقلی است. در میان نهادهای درگیر در این موضوع جای 

جای نهادهای مدنی که ساختاری داوطلبانه و  ویژه بهو  ها شهرداریمانند شورای شهر و  دولتی نیمه

در نظارت و مدیریت زندان و پیامدهای  ها آنمشارکت  که درحالی ،خالی استدارند،  هزینه کمبسیار 

 کنترل وضعیت است. های راه ترین مهمیکی از  ها خانوادهدرمورد  ویژه بهآن 
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-152 :1333و  ۷3-۷۷: 1331 عبدی،) سو یکروند افزایشی آمار زندانیان در جهان و ایران از 

 ،«فایدة و هزینه منطق» و اینکه اگر هم کارآمد باشد بازندان از سوی دیگر ( و ناکارآمدی 1۶1

 شده زمینه این در ناپذیر اجتنابب اتخاذ راهکارهایی ندارد، موج اقتصادی و اجتماعی کارایی

حاضر چند راهکارها پیشنهاد  پژوهشاز تجارب و مطالعات و از جمله  گیری بهرهبا  ادامه،در .است

 شود. می

 

 در سطح کالن .8

سو موجب  مدل کنترل جرم که سرکوب جرم را به همراه دارد از یکین مدل کیفری: تعی .8-8

و جامعه  ها خانوادهو از سوی دیگر عوارض آن بر  شود نمیکاهش تعداد زندانیان و بازپروری 

 ةبه رابط ،اما مدل تشریفات دادرسی که براساس بازپروری و احیای مجرم قرار دارد ،شدیدتر است

 کمتر است. اش تخریبیعوارض  درنتیجهو  دهد میاده اهمیت زندانی و خانو

 «فردی حقوق» بر «عامه مصلحت» آن در و است تنبیهی حقوق بر مبتنی «جرم کنترل» مدل

 از حمایت جای به دادگاه و است قضاییه ةقو ةوظیف ترین مهم جرم از جلوگیری و دارد برتری

... و بازرسی و تحقیق برای پلیس دست و شود زمتمرک قربانیان حقوق احقاق بر باید متهم حقوق

 برگزاری ةنحو تا متهم جلب بدو از پرونده یک دادرسی ةروی تمام ،دلیل همین به .باشد باز باید

 ةدغدغ سیستم، این در. است گرفته شکل قضایی دستگاه «مأموریت» همین تأثیر تحت دادگاه،

 و متهم واقعی جرم اثبات و حقیقت کشف اشد،ب «قانون اعمال» آنکه از بیش قضایی دستگاه اصلی

 هدفش و است ترمیمی حقوق بر مبتنی «عادالنه دادرسی» مدل اما ،است قضایی دستگاه اقتدار حفظ

 اساسی حقوق» ارجحیت براساس مدل این. شود می متمرکز متهم حقوق بر و است بزهکار احیای

 (.12-11تا:  بی ،هافمن) است شده بنا قهریه قوای مهار ضرورت و «متهم

 ،حقوقی نظام پارادایم که در گذشته. است مدرن جهان در زندان ةفلسف به توجه کلیدی نکتة

 مجرم بر نقص یا درد اعمال و مجرم از انتقام و تنبیه و مجازات زندان، ةفلسف ،بود تنبیهی حقوق

 مجرم یا جانی یک نه را مجرم و است ترمیمی حقوق ،حقوقی نظام پارادایم مدرن، جهان در. بود

 یا اجتماعی نادرست های مدیریت و مناسبات قربانی را او یا دانند می بیمار یک بلکه بالفطره

 یا وجود با مجرمی هر امکان داشت که گیرند می درنظر را نکته این و کنند می تلقی خانوادگی

 یک مجرم، یک یجا به و بپیماید دیگر مسیری اش زندگی در عامل یا لحظه یا حادثه یک فقدان

 روابط مبنای ارگانیکی نوع از اجتماعی انسجام مدرن جهان در باشد؛ بنابراین، مفید و فعال شهروند
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 اگر حتی بازپروری از است عبارت زندان ةفلسف است. اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی

 یک را خود باید انبانزند ،بماند. در این سیستم ناکام زندانیان از ای عده ةدربار بازپروری این

 و جامعه از مجرم نگهداشتن دور بلکه نیست، تنبیه زندان، از هدف که باشد آگاه و بداند امانتدار

باید  بلکه ،عذاب مأمور یک نه را خود او ؛ بنابراین،است دیگران به رساندن آسیب از ممانعت

 .است زندانی بازپروری هدفش که بداند امانتداری

حقوق  کمیسیونمجلس،  21ه به نهادهای مرتبط )مانند کمیسیون اصل حجم شکایات وارد

قضاییه، همچنین نهادهایی چون کمیسیون حقوق بشر  ةحقوق بشر قو ةکمیت شهروندی دادگستری،

نشان ( ای رسانهمطبوعاتی و  های گزارشاسالمی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان و نیز اخبار و 

اطالعات ) نیستمطلوب و متناسب با قوانین و مقررات موجود  ها خانوادهرفتار با زندانیان و  دهد می

 زندانی ةخانواد با زندانبان بازپروری و ترمیمی، باید رفتار ةمیدانی محققان(. در چارچوب فلسف

 نقدهای از یکی و کنند می تحمل را بیشتری رنج نسبت به خود زندانی زندانی ةخانواد. باشد محترمانه

 زیرا شود؛ می مجازات مضاعفطور  به او، حبس تبع به نیز زندانی ةخانواد که است این ندانز بر اساسی

 سرپرست اگر ویژه به زندانی نبود از ناشی های محرومیت وی، ةدربار نگرانی زندانی، دوری رنج

 حملمت را زندانی با مالقات و او حقوقی امور پیگیری زندانی، های هزینه تأمین مشقت ،باشد خانوار

. خرند می جان به نیز را دیگران سرزنش و تحقیر احساس ،بزهکار زمینة زندانیان در و شوند می

 است ضروری کنند می تحمل را دشوارتری شرایط و ندارند جرمی که خانواده حرمت رعایت درنتیجه،

کاسته امعه بر ج درنتیجهزندانیان و  ةاز آثار تخریبی بر خانواداساس  براین که (۷2: 133۷ باقی،)

 . تحقق این مهم نیز در گرو انتخاب رویکرد ترمیمی و مدل کیفری مناسب است.شود می

راه را برای شناخت  ها واقعیت سازی پنهان آمار و اطالعات واقعی: ةو ارائ سازی شفاف .6-8

جای خود باقی  معضالت بر درنتیجهو  کند میعلمی و تحلیل مسئله و یافتن راهکارها مسدود 

العالج  های بحرانو به  دهند میرا افزایش  ها هزینهو  شوند میو به آسیب پایدار تبدیل  مانند می

حذف آمار زندانیان از منابع رسمی است که امکان بررسی را از  نمونة مسئلة یادشده .کنند میتبدیل 

جمعیت و  کمیت و کیفیت تعداد توان نمیو  سازد میو ابعاد مشکل را پنهان  کند می محققان سلب

یکی از دسترس  :است آور زیان نظراطالعات از دو  کاری پنهانخانوار درگیر با پدیده را دریافت. 

یابی و دوم  حل راهاجتماعی و  های آسیبکردن اطالعات و آمار برای شناخت علمی مسائل و  خارج

سبت به سطح اعتماد اجتماعی ن کاهشبسترسازی برای شایعه و رواج اطالعات غلط که موجب 

 .سازد میو مشکالت را دوچندان  شود می ها رسانهنهادها و 
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 در سطح میانی .6

 محیط فیزیکی بر روان و اخالق فرد: تأثیراتکردن شرایط زندان با توجه به تر انسانی .8-6

سازمان »: شود می برداشت ربط ذی حمایتی سازمان عنوان که از گونه آنکردن شرایط تر انسانی

. تحقق این وظیفه با تسهیالت بیشتر برای مالقات و تلفن و مرخصی «و تربیتی نیتأمیاقدامات 

 .شود می پذیر امکان

تقویت مدیریت خانواده و اصالح الگوی ساختار قدرت در این  خانواده: توانمندسازی .6-6

و گویی و مدارای متقابل، برای رویارویی با مشکالت و نهاد بنیانی مانند آموزش دموکراسی گفت

بیانگر نقش کلیدی خانواده در  «درمانی خانواده»امروزی. امروزه اصطالح  ةجامع های پیچیدگی

 توانمندسازی ةزندان است. مقول ةو پدید بزهکاریپیشگیری از مشکالت اجتماعی از جمله 

 ةحل کلی برای جامعه است و جنب و یک راه نداردموضوع بحث  بامستقیم  یخانواده ارتباط

 اعضایش از یکی که ای خانواده تردید بی اما ،شدن افراد دارد و جلوگیری از زندانیپیشگیرانه 

 بسیاری در را انتخاب توان وکند  می ناتوانی و ضعف احساس متعدد جهات از ،باشد شده زندانی

 چنین در انتخاب قدرت و نفس اعتمادبه تقویت برای کوشش دهد؛ بنابراین، می دست از ها زمینه از

توسط  ای مشاورهخدمات  مواردی مانند ارائة. شود می ارزیابی انکار غیرقابل ضرورتی هایی هخانواد

 اقتصادی تأمین خانواده، معاش تأمینزندانیان،  ةبرای خانواد ها زنداننهادهای مدنی و نیز سازمان 

 به نگرش یریتغ برای کوشش شهر، از دور های زندان به وآمد رفتکمک به  زندان، در همسر

در فرایند بازتولید توان  می که است شدهبررسی  پژوهش این در ها حمایت و سایر زندانی ةخانواد

 ةتوجه به مقول درنتیجه، کرد.توجه ها  به آنزندانی  ةزندانی و پیامدهای آن بر خانواد ةمسئل

 .یابد میاهمیت  زندانیان ةتوانمندسازی خانواد

. در این دارندبسته  های زندانات بازتری در مقایسه با مقرر ها زنداناین نوع  زندان باز: .2-6

امکان اشتغال برای زندانی و کسب درآمد وجود دارد. هرچند دستمزدهای  ها، زنداننوع 

موجود  های تعرفهو گاه به کمتر از نیمی از  کنند نمیرسمی تبعیت  های تعرفهاز  شده بینی پیش

و بار سنگین آن را از دوش  کنند می تأمیناخل زندان زندانی را در د های هزینه حداقل رسند، می

 ةزندان موظف است درصدی از این درآمد را به حساب خانواد ،. همچنیندارند برمیخانواده 

 های زنداندر زندان بسته امکان چنین فعالیت و درآمدی وجود ندارد.  که درحالی ،زندانی واریز کند

ساختن امکان ارتباط بیشتر  دلیل فراهم اما به برند، نمیز بین کلی عوارض زندان را ا طور بهباز نیز 

روانی برای زندانی از سوی دیگر  تر گستردهسو و جلوگیری از تخریب  زندانی با خانواده از یک
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 از کارآمدتر نظرو از این  شوند میزندانی و بر جامعه  ةبر خانواد موجب کاهش آثار تخریبی زندان

اما تاکنون  اند، داشتهاین راهکار توجه به  باز. مسئوالن از دیرشوند می یارزیاب بسته های زندان

 ،1332 مصوب تأمینی اقدامات قانون 2 ةماد در .اند نداشتهدر این زمینه درعمل پیشرفت درخوری 

 که کند مؤسساتی تشکیل به اقدام قانون این تصویب تاریخ از سال پنج ظرف است مکلف دولت

 موادمخدر و الکل استعمال به معتاد مجرمان ةمعالج مراکز از بودند عبارت مؤسسات این از برخی

 یا جنحه مرتکب کسی هرگاه شد مقرر قانون این ۶ مادة در. صنعتی و کشاورزی های کارگاه

 درصورت ،مجازات حکم ضمن اندتو می دادگاه است، حبس آن قانونی مجازات که شود جنایت

 یک در ار او نگهداری دستور و بگذارد اجرا بال را او دربارة شده معین مجازات ،الزم شرایط وجود

 .بدهد نامعین یمدت برای صنعتی یا کشاورزی کارگاه

شدن فرد در  ناشی از زندانی های اختاللیکی از منابع اصلی  حمایت نهادهای مدنی: .4-6

 ةجامع فلسفة .ستانهادهای مدنی و حمایتگر  نبود ،خانواده و پیامدهای تخریبی آن در جامعه

 پر را ملت و دولت شکاف مدنی ةجامع. است بخشی التیام آن اهم که دارد هایی ویژگی مدنی

روانی و پزشکی و حتی در موارد  ةوجود نهادهای مدنی که حمایت حقوقی و مشاور .کند می

 بسزا در کاهش عوارض سوء زندان بر خانواده و ینقش داشته باشند،مادی  های حمایتضروری 

 جامعه دارد.

ها  رسانه های نقشو تحلیل مسائل از آشکارترین  سازی آگاه، رسانی اطالع :ها رسانهنقش  .9-6

بسیاری از مسائل اجتماعی را  ها آناعم از نوشتاری و دیداری و شنیداری است و با مشارکت 

در تغییر  ها هرسانزندان، نقش  زمینةو پایدارتر حل و رفع کرد. از جمله در  تر بهینه توان می

 است. کننده تعیین قضاییه ةدر مردم و در قانونگذاران و قو ها نگرش

 

 دخرسطح  .2

مانند دستبند الکترونیکی ) کیفرمجازات جایگزین حبس در فرایند اصالح قوانین  .8-2

قضاییه مطرح بود. در  ةقو مدیریت 1333-13۷3 ةبدیعی نیست و در دور ةاین تدبیر البته اید(: ...و

 به تصویب و بررسی منظور به قضاییه ةقو سوی از زندان جایگزین مجازات ةالیح ،مان دورهه

 الیحه شد. این بررسی مجلس قضایی و حقوقی کمیسیون در و شد ارسال اسالمی شورای مجلس

 و روزانه نقدی جزای عمومی، خدمات مراقبت، های دوره به را زندان جایگزین اجتماعی مجازات

 اعمال مدنی نهادهای و مردم مشارکت با که کند می تفکیک اجتماعی حقوق از موقت محرومیت
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 رعایت با را فرد دادگاه آن طی که است ای دوره مراقبت ةدور ،الیحه این مفاد براساس. شود می

 کند: می محکوم زیر دستورات از مورد چند یا یک اجرای به سال سه حداکثر شرایطی،

 یا آموزی حرفه .3 ،معین های محل یا محل در تردد یا اقامت منع .2 ،معین محل در اقامت. 1

 آثار کاهش یا رفع راستای در دیده بزه به خدمات ةارائ .4 ،مهارتی و آموزشی های دوره گذراندن

 مراکز یا مقام یا شخص به خود معرفی .5 ،دیده بزه رضایت یا جرم از ناشی معنوی یا مادی زیانبار

 ،واجبات ترک و محرمات ارتکاب به تجاهر از خودداری .۶کند،  می تعیین اهدادگ که نهادهایی یا

 تشخیص مضر علیه محکوم برای را ها آن با معاشرت دادگاه که اشخاصی با معاشرت ترک. ۷

 به الزام. 3کنند،  می فراهم را جرم ارتکاب ةزمین که معینی کارهای به اشتغال منع یا دهد می

 های اختالل درمان به اقدام .2 ،آن به پایبندی و اجتماعی و نوادگیخا معاشرت آداب فراگیری

 فصل، شش که در زندان جایگزین اجتماعی مجازات الیحة کلیاتخود.  جسمانی و رفتاری-روانی

 و اجتماعی حقوق از محرومیت روزانه، نقدی جزای ،عمومی خدمات مراقبت، ةدور  ،عمومی مواد

 ۶ و موافق رأی 155 با 133۷ مهر 24 چهارشنبه ةجلس در ،شده بود تنظیم ماده 32 و متفرقه مواد

اینکه  تا ماند مجلس بالتکلیف در ها سالاما  ،شد و منتظر تصویب نهایی بود تصویب مخالف رأی

قانون  جایگزین نیز در مجازات الیحة از هایی قسمت جدید اسالمی مجازات قانون شدن نهایی با

 .دش ادغام اسالمی مجازاتجدید 

 قانونگذار فرانسه، کیفری دادرسی آیین جدید قانون 41 ةماد 1 بند طبق :جبرانی های جایگزین

 جرم و سو یک از مجرم شخصیت لحاظ بااگر  که است شده قائل را اختیار این دادستان برای

 حل راه متهم مجازات و تعقیب دیگر عبارت به و -نداند مناسب را تعقیب دیگر سوی از ارتکابی

 از بتواند -نباشد آمده وارد جرم ارتکاب اثر بر جامعه نظم در که اخاللی به پایان برای طلوبم

 به نسبت گیری تصمیم از پیش است مجازهمچنین، دادستان  .کند استفاده جایگزین های حل راه

در این  شده برشمرده های اقدام خود ةنمایند از طریق یا تنهایی به عمومی، دعوای ةاقام عدم یا اقامه

 که جایگزین تدبیر این .(1332 ،آشوری) دهدانجام  «قانون رعایت به فراخوانی» مانندرا ماده 

 کار به «قانونی مقررات تذکر» عنوان با دادسراها در دیرباز از ،است اقدام ترین متداول و ترین قدیمی

 است. شده گرفته

برای زنان تمهیداتی  نان:متناسب با وضعیت روحی و جسمی برای ز مجازاتاعمال  .6-2

حبس خود را در خانه بگذرانند و از  ةدور تا حد امکاناصل بر این باشد که  واندیشیده شود 

دستبند الکترونیکی استفاده شود. در قرآن نیز اولین مجازات برای زنان شوهرداری که مرتکب 
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باید با دستور قضایی و کنونی این اقدام  ةاما در دور است،حبس در خانه  شوند میخیانت جنسی 

 د.شوپس از تشریفات دادرسی عادالنه و با نظارت مراجع قانونی باشد تا مانع مجازات خودسرانه 

 یأَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِ يْهِنَّالْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَ یَأْتِينَ یوَالالَّتِ»

 مرتکب که کسانی شما، زنان از ( و15نساء، ) «يالًاللُّهُ لَهُنَّ سَبِ یَجْعَلَالْمَوْتُ أَوْ  یَتَوَفَّاهُنَّ یَحَتَّ يُوتِالْبُ

 آنان دادند، شهادت اگر پس گیرید گواه آنان بر[ مسلمانان] خود میان از تن چهار ،شوند می زنا

 «.دهد قرار آنان برای راهی داخ یا فرارسد مرگشان تا دارید نگاه ها خانه در را[ زنان]

 ،منتظری) اند دانستهمعنای حبس و زندان  امساک در این آیه را به ةمفسران قرآن و فقها واژ

از  نیز به نقل قاضی ابن ازرق به نقل از ابن فرحون و او السالک بدائع(. در کتاب 3۷-33: 13۷2

بلکه  ،یک جای تنگ زندانی کننداست حبس شرعی این نیست که آدم را در  آمدهاین قیم جوزیه 

(. البته 31 همان،) مسجدچه در یک خانه باشد چه در  استبازداشت شخص و منع او از تصرف 

این حد از هرچند حتی منع تصرف هم وجود ندارد و فقط حبس در خانه است.  یادشده ةدر آی

بلکه فقط  ،ات نیستارزیابی و نقد این نوع مجاز هدف ،تعدیل شد. در اینجا بعدهامجازات هم 

برای برخی از زنان مجرم  الکترونیکیاز دستبند  گیری بهرهاستفاده از مجازات حبس در خانه با 

 .شود میپیشنهاد 

 

 گیری نتیجهبحث و 
کمتر از سایر مسائل و  اش گستردگیاهمیت و  رغم به، ها خانوادهپیامدهای زندان بر  ةمسئل

در ایران بوده است و موانع دسترسی  ویژه بهققان موضوعات مرتبط با زندان مورد توجه مح

رسمی و معتبر و کافی از دالیل آن بوده  های داده نبودمحققان به مطالعات میدانی در زندان و 

 درگردش انو تعداد زندانی نفر هزار 411تا  351 ثابت انتعداد زندانی ،آمار تقریبی بهاست. با توجه 

 صورت به توان میکردن بعد جمعیت خانوار  با لحاظ ده است.بو هزار نفر 1۶11111 تا 1411111

ابعاد  توان میزندان درگیر است. از این طریق  ةبا مسئل نوعی بهنفر، یک نفر  21تقریبی گفت از هر 

. این پیامدها ابعاد فردی، فرهنگی، اقتصادی درک کردشدن افراد را بر خانواده و جامعه  زندانی تأثیر

به عوامل مختلف مانند نوع جرم زندانی، مدت  ها آنو شدت و ضعف دارند و اجتماعی 

او  ةحمایتی و نیز نوع برخورد جامعه با زندانی و خانواد های ارگانمحکومیت، وجود یا فقدان 

و زندانی  درمورد رویکردها ترین شایعاز  زنی برچسب و طرد اجتماعی مسئلةبستگی دارند. 

 اوست. ةخانواد
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 اعالم و همچنین احتمالی های چالش و مخاطرات و آینده روند بینی پیش مبحث به توجه با

 گذشته میلیون 15 مرز از قضاییه ةقو به وارده های پرونده آمار اینکه بر مبنی قضایی مقامات رسمی

 منبع به که بحران یک به تنها نه را زندانیان ةخانواد و زندان ةمسئل روند این آن، درمورد هشدار و

 ضعف این وضعیت را ناشی از نیز اجتماعی کنترل ةنظری. دکن می تبدیل اجتماعی های انبحر برخی

 این. داند می بیرونی و درونی بعد دو هر در نآ ناکارآمدی و جامعه در اجتماعی کنترل فرایند در

است  جامعه و یکدیگر به افراد پیونددهندة عناصر یا اجتماعی سرمایة افول نشانة همچنین وضعیت

. 1 از اند عبارت که اجتماعی است رفتار کنندة کنترل متغیر چهارنشانه ضعف  دیگر تعبیر به و

 مواجه جدی اخالل با پذیری را جامعه روند این ،باور. همچنین .4 ،مشارکت .3 ،تعهد .2 ،یدلبستگ

 .یابند می اهمیت شده ارائه راهکارهای به توجه ،رو این از. کند می

ندانی با خانواده و با جهان بیرون از زندان از عوامل مؤثر بر تقلیل تسهیل ارتباط مستمر ز

 پژوهشدر پایان  شده مطرحراهکارهای باید به شدن فرد بر خانواده است.  پیامدهای منفی زندانی

اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی و  ةبر افزایش سرمای تأکیددر سه سطح کالن، میانی و خرد که 

بخشی از راهکارهای کاهش پیامدهای منفی زندان بر خانواده  عنوان به است،ه آن ةحمایتی از جمل

 ةجرم، زندان، خانواد ةجامعه به مسئل های نگرشدر اصالح  ها رسانه ،. همچنینشودو جامعه توجه 

 دارند. کننده تعیین یکنترل جرم، در ذهنیت مردم و مدیران نقش ةزندانی و شیو

 

 منابع
 ( 1332آشوری، محمد،)  نشر گرایش :، تهرانبینابین های مجازاتجایگزین زندان یا. 

 راهنما.تهران نجفی ابرندآبادی، علی و آشوری ترجمة محمد ،دفاع اجتماعی(، 13۶۶) آنسل، مارک : 
 قضاییه. ةقو رئیس 21/12/1334 مصوب ،کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان اجرایی نامه آئین 
  اجتماعی و  های آسیبمجموعه مقاالت: ، «در ایران جرایمنگاهی به آمار » (،1333)اجاللی، پرویز

 .آگه : نشر، تهرانروند تحول آن در ایران
 بررسی تأثیر مجازات مجرمین موادمخدر بر کیفیت »(، 1335) احمدی، حبیب و ایمان، محمدتقی

مطالعات  ةمجل، «مخدر شهر شیراززندانیان مواد های خانوادهآنان: مورد مطالعه  های خانوادهزندگی 
 .12-1: 1 ة، شماراجتماعی ایران

 ،زن و  ةفصلنام ،«اجتماعی گافمن ةنظری شناسی روش»(، 1321) گلمراد ایمان، محمدتقی و مرادی
 .۷3-52: 2 ة، شمارجامعه

 ،نشر سرایی: ، تهرانروحانیت و قدرت(، 1333) عمادالدین باقی 
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 سرایی: ، تهرانزندان از درون( شناسی روانو  شناسی جامعه)دنیای بسته (، 1323) ـــــــــــــــ. 

 ،و اصالح ةماهنام ،«زندانیان کودکان و ها خانواده بر زندان محکومیت تأثیر» ،(1332اصغر ) علی فرقدان 
 .2-۷: 23، شمارة تربیت

 تهران محسن ثالثی، ترجمة ،در دوران معاصر شناسی جامعه های نظریه(، 13۷4) ریتزر، جورج: 
 .انتشارات علمی

 پژوهشگاه حوزه و دانشگاهقم:  ،کجروی شناسی جامعه(، 1335) سلیمی، علی و داوری، محمد. 
 ،2ة ، شمارایران شناسی جامعه ةمجل، «مجازات زندان و ارتکاب مجدد جرم» (،1331) عباس عبدی :

۷۷-21. 
 ،انجاوید بدرقه انتشارات :تهران ،زندان های پاره ورق (،1321بزرگ ) علوی. 
 ،تهران ،جهاندیده افشین و سرخوش نیکو ، ترجمةزندان تولد تنبیه؛ و مراقبت(، 13۷3)میشل  فوکو .

 .نی نشر
 ،نشر نی: تهران صبوری، منوچهر ترجمة ،شناسی جامعه ،(13۷2) آنتونی گیدنز 

 آستان قدس  : انتشاراتاحمد رضوانی، مشهد ترجمة، انگیزش و شخصیت ،(13۶۷) مازلو، ابراهام اچ
 .رضوی

 رعایه المسجونین و المفرج عنهم و أسرهم فی المجتمع العربی(، 122۷) محمود خلیفه، محروس ،
 م. 122۷ -ه 1413أکادیمیه نایف العربیه للعلوم االمنیه،  :الریاض

 ( 133۶مرکز آمار ایران ،)روابط عمومی دفتر مرکز آمار ایران، :، تهران8212 کشورآماری  ةسالنام. 

 روابط عمومی دفتر مرکز آمار ایران، :، تهران8210 کشورآماری  ةسالنام(، 133۷ان )مرکز آمار ایر. 
 ( 1333مرکز آمار ایران ،)روابط عمومی دفتر مرکز آمار ایران، :، تهران8211 کشورآماری  ةسالنام. 

 13 شنبه سه ،کشور تربیتی و تأمینی اقدامات و ها زندان سازمان آمار ،مجمع تشخیص مصلحت نظام 
 .1323 اردیبهشت http://old.maslahat.ir، 1 1322 اسفند

 ( 13۷2منتظری، حسینعلی ،)سرایی: نشر تهران ،4 ج ،مبانی فقهی حکومت اسالمی. 

 ( 133۷ و 133۶موسوی، میرطاهر ،)دانشگاه علوم طرح ملی پیمایش ملی سرمایه اجتماعی در ایران ،
 بهزیستی و توانبخشی.

 ،غرب( جامعة درزندان )روش مجازات  سرگذشت ،(1321) روتمن .ج دیوید و نوروال موریس، 
 .ناهید انتشاراتتهران:  ،اشراق پرتوترجمة 

 انتشارات گی و فضای درون خانواده، تهران،  جامعه شناسی خانواده: تحلیل روزمره، منادی، مرتضی
 1335 .دانژه

 بر موادمخدر جرایم به محکومین شدن زندانی تأثیر» (،1332) حبیب احمدی، و لیال قنواتی، نیکپور 
 .153-143: 1 ةشمار ،کاربردی شناسی جامعه ةفصلنام ،«ها آن زنان روان بهداشت وضعیت
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 ها مصاحبه
  ،1333 مرداد 3 شنبه ،ملی اعتماد ة، روزنام«امتیاز»به  «حق» تبدیل(، 1333) عمادالدینباقی ،

 . 2۶/12/33 شرق مورخ و توسعه های روزنامه
 ۶: 44 شمارة، امروز شهروند ةمجل ،«مدنی جامعه و زندانبانی»(، 133۷) ـــــــــــــــ 
 آسمان ةروزنام، «مسئوالن تکلیف خود را با مدل کنترل جرم مشخص کنند»(، 1322) ـــــــــــــــ، 

 .2: 3شمارة 

 1ص :1334اسفند 22، شمارة شرق روزنامة، ««امتیاز» یا «حق» زندانیان مرخصی»(، 1334) ـــــــــــــــ 
 ،اسالمی جمهوری خبرگزاری ،«هستند متأهل ایران در معتاد زنان درصد 55»(، 1322زهرا ) بنیانیان 

  .اسفند 14 ،(ایرنا) ایران
  تخلفات و جرایم کاهش در زندانیان ةویژ مالقات اعطای تأثیر بررسی»، (133۶همکاران )ربیعی و 

 اردیبهشت. aftabir.com ،22سایت  ،«زندان داخل
 سه ،حمایت روزنامة ،«او خانواده و زندانی اجتماعی زندگی بر زندان اثرات»(، 1335) اکبریمانی، سل

  .اسفند 22 شنبه
 ( 1321سلیمی، سامرند ،)«۷1 ةشمار ،سالمت نامة هفته ،«د؟یدان یم را یزندان کی ةخانواد مشکالت، 

 .اردیبهشت 31 چهارشنبه
 ( 1321صادقی، سیدمحسن ،)«ةروزنام، «شود می تشکیل ها دادگاه در قضایی ةپروند ونمیلی 11 ساالنه 

 .ماه دی 12 شنبه سه ،2511 ةشمار ،ابتکار

  ،و تعزیر مستوجب سرقت کشور؛ عالی دیوان شعب در ها پرونده ورودی افزایش( »1322) حمیدشهریاری 
 sardabir.com/websearch/22802.html 1322 تیر2 ،سردبیر سایت «مردم درخواست بیشترین طلب مطالبه

 ،داشته رشد درصد 12 قبل سال به نسبت 3۶ سال در اداری تخلفات ةپروند»(، 133۷)عباسعلی  علیزاده 
 .2 آبان: 2۶، 1244 ةشمار ،ساالری مردم ةروزنام ،«است

 شمارةخراسان روزنامة، «سال یک طی ایران زندانیان آمار درصدی 13 کاهش»(، 1321) علمی، توانا ، 
 .بهمن 23دوشنبه  ،13333

 ،ر.شهریو 31 دوشنبه ،اعتماد روزنامة ،«کند می چه زندانی با زندان» ،(1333)مهدی  غنی 

 به آدرساسفند،  21 ،ها زندان سازمان سایت (،1322حمید ) فرود، محمدی 
prisons.ir/index.php?Module=SMMArticles&SMMOp=View&SMM_CMD=&Page
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