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چکیده
یکی از سیاستهای راهبردی کشور ،تقویت نهاد خانواده دربرابر عوامل گوناگون تضعیفکنندة درونی
و بیرونی آن است .در این پژوهش ،به پیامدهای زندانیشدن افراد بر خانوادهشان توجه شده است.
روش تحقیق حاضر ،فراتحلیل کیفی است و در آن از مشاهدة مشارکتی برای صورتبندی استنتاجهای
جامعهشناختی جدید بهره گرفته شده است .براساس دادهها ،در طول سال حداقل یک میلیون نفر
زندانی ثابت و در گردش در ایران وجود دارد .با توجه به اینکه متوسط بعد خانوار در ایران 3/55
است ،هر سال نزدیک به  5میلیون نفر ایرانی بهنحوی با پیامدهای این پدیده بهطور مستقیم سروکار
دارند که نشاندهندة ابعاد وسیع تأثیر زندان بر خانوادهها و مشکالت خانوادههای زندانیان در ایران
است .مجموعه پیامدهای زندان عبارتاند از .1 :فردی و شخصیتی؛  .2اجتماعی؛  .3اقتصادی؛ .4
فرهنگی؛  .5سیاسی .یکی از مسائل مهم ،رابطة نوع جرم و مدت محکومیت زندانی با انسجام خانواده
است .وضعیت خانوادة محکومان موادمخدر و خانوادة محکومان به قتل و شرارت و سرقت و جرایم
مالی و ...با هم متفاوت است .در پژوهش حاضر پنج راهکار مؤثر ارائه و تشریح شده است که
عبارتاند از .1 :تعیین مدل کیفری .2 ،انسانیترکردن شرایط زندان با توجه به تأثیرات محیط فیزیکی
بر روان و اخالق فرد .3 ،زندان باز .4 ،روشهای جایگزین زندان .5 ،ضرورت حضور نهادهای مدنی
و حمایتگر.
واژههای کلیدی :پیامدهای اجتماعی زندان ،پیامدهای اقتصادی زندان ،پیامدهای خانوادگی زندان،
خانوادة زندانی ،زندان.

 .1جامعهشناس ،نویسنده و پژوهشگرebaghi@gmail.com ،
 .2جامعهشناس ،عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات مدیریت ،رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (نویسندة مسئول)،
tr_mousavi@yahoo.com
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مقدمه
زندان محلی است که در آن محکومان دارای حکم قطعی با معرفی مقامهای صالحیتدار قضایی و
قانونی برای مدت معین یا بهطور دائم بهمنظور تحمل کیفر ،با هدف حرفهآموزی ،بازپروری و
بازسازگاری نگهداری میشوند (آئیننامه اجرایی سازمان زندانها ،مادة .)3
زندانها به انواع زندان بسته ،مراکز حرفهآموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسههای
حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است ،تقسیم میشوند (آئیننامه اجرایی سازمان زندانها ،مادة
 .)5زندان بسته زندانی محصور است که با برجهای دیدهبانی در پوشش داخلی و خارجی دارای
حفاظت کامل است .در این نوع زندان ،محکومان شبها در خوابگاههای اختصاصی یا گروهی
نگهداری میشوند و روزها از برنامههای آموزشی ،فنی و حرفهای و تفریحی استفاده میکنند و در
کارگاههای داخل زندان بهکار گمارده میشوند (همان ،مادة  .)۶مراکز حرفهآموزی و اشتغال نیز
ممکن است محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و
مأمور انتظامی یا در حالتی بینابین باشد که در آن محکومان بهطور گروهی به کار اعزام میشوند و
پس از پایان کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده میشوند (همان ،مادة  .)۷محکومانی
که در مراکز حرفهآموزی اشتغال مییابند ،در تمامی ساعتهای کار و حرفهآموزی ،حق خروج از
محل کار را ندارند و پس از خروج از آسایشگاه باید بهطور مستقیم به محل کار بروند و بهموقع
نیز مراجعت کنند .زمان ورود و خروج آنان در محل کار بهدقت باید ثبت شود (همان ،مادة .)11
نگهداری زندانی در زندان باز یا بسته ارتباطی مستقیم با میزان تأثیر زندان بر زندانی و خانوادة وی
دارد.
پیشینة زندان به قدمت تاریخ مکتوب انسان است و در قدیمیترین منابع و کتب مذهبی از
زندان و زندانی سخن رفته است .در تاریخ بشر مجازات با قساوت و با تکنیکهای زجرآور همراه
بود و به همین دلیل از پیدایش پدیدة مجازات زندان به جای آن نوع مجازات خشن استقبال شد.
در منابع اسالمی زندان بهعنوان مجازات وجود ندارد ،اما در میان مسلمین رواج داشت و در
ایران نیز زندان به شیوة جدید و نظاممند از سال ( 1221هـ.ش) به بعد با الگوگیری از سوئدیها
شکل گرفت و سال  1321نیز برای اولینبار مؤسسهای با نام بنگاه حمایت زندانیان تشکیل شد و
آییننامة آن به تصویب رسید که طبق آن مهمترین وظیفة این سازمان حمایت از خانوادة زندانیان
بود .این نهاد تا امروز پابرجاست.
در دورة مدرن ،از زندان بهعنوان جایگزینی برای اعدام و مجازاتهای خشن ،تعذیب و قطع
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عضو -که تا سدههای اخیر بسیار رایج بود -بهسرعت استقبال شد ،اما بعدها به آن از جنبة
کارآمدی و پیامدهای منفی و همچنین از جنبة حقوقی انتقادات وسیعی وارد شد .یکی از مهمترین
انتقادات حقوقی به زندان این است که استفاده از این نوع مجازات ناقض اصل شخصیبودن جرم
و مجازات است؛ زیرا برخالف این اصل که نباید فرد دیگری تاوان گناه یک شخص را بپردازد و
هرکس مسئول اعمال خویش است ،در مجازات زندان عالوهبر زندانی ،خانوادة او هم مجازات
میشوند و دچار آسیبهای روحی و روانی ،مشکالت اجتماعی و اقتصادی میشوند .این بخش از
انتقادات موضوع محوری پژوهش است.
امروزه نهاد خانواده بیش از هر زمان دیگر در معرض آسیب قرار دارد و شناخت تمام عوامل
آسیبزا ضروری است؛ زیرا انسجام ،همبستگی و اعتماد اجتماعی که از ارکان سرمایة اجتماعی
است ،بهنحوی با وضعیت نهاد خانواده ارتباط دارد .یکی از کانونهای آسیب نیز زندان و پیامدهای
آن بر خانواده است .آمار باالی تعداد زندانیان دامنة این آسیبها را گستردهتر میسازد .این
آسیبها شامل چه مواردی میشوند و چگونه میتوان آنها را مدیریت کرد و کاهش داد؟
اهمیت جایگاه خانواده از یکطرف و نبود پژوهشها و اطالعات کافی در زمینة تأثیرات زندان
و زندانیشدن افراد بر خانوادة آنها از طرف دیگر -که تدوین راهبردهای مقابله با آسیبها را با
خلل مواجه میکند -انجامدادن پژوهشهای بیشتر را در این زمینه ضروری میسازد.
در این پژوهش ،مسئلة مورد بررسی عبارت است از« .1 :دامنة» تأثیر زندانیشدن فرد بر
خانواده« .2 ،نوع تأثیر» (اقتصادی ،اجتماعی ،روانشناختی) و « .3راهکارهای» کوتاهمدت،
میانمدت و بلندمدت در سه سطح خرد و میانی و کالن.

پیشینة پژوهش
دربارة زندان و پیامدهای آن به زبان انگلیسی و فرانسه منابع فراوانی وجود دارد؛ زیرا شرایط
اجتماعی و سیستم باز زندان برای پژوهشگران امکان انجامدادن مطالعات میدانی بیشتری را فراهم
کرده است که یافتهها و نظریههای راهگشایی را به دست میدهند ،1اما در زمینة پیامدهای زندان
بر خانوادة زندانی بهندرت تحقیقات چشمگیری یافت شده است .در یکی از کتابهای تازه
منتشرشده در این زمینه ،ابعاد مختلف زندان از نظر تاریخی و اجتماعی و مسائل زنان و کودکان

 .1برای مثال رکCunningham, Forgotten families – the Impacte of Imprisonment: 38-35 :

 825مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،3پایيز 1316

زندانی و حرکتهای اصالحی و چالشهای آن بررسی شده است ،اما بحث دربارة تأثیر زندان بر
خانواده در آن غایب است (موریس و روتمن .)1321 ،در منابع عربی مشاهدهشده نیز اغلب دربارة
ابعاد مختلف زندان بحث شده است و موضوع خانوادة زندانی بهشکل مستقل و تشریحی بررسی
نشده است .البته تنها امتیازی که در ادبیات موضوع آن نسبت به منابع فارسی وجود دارد ،تعدد
کتابها دربارة زندان زنان است 1.تنها کتابی که ارتباط نسبی با موضوع پیامدهای زندان بر خانواده
دارد ،دربارة چگونگی مراقبت از زندانیان و مراقبت پس از آزادی و خانوادة زندانیان در جامعة
عربی نوشته شده است و مستند به تحقیقات میدانی است و پیامدهایی مانند بروز طالق ،ترک منزل
شوهر ،کجروی ،بحران معیشتی و ...را در میان خانوادة زندانیان در کشورهای مصر ،تونس و اردن
با جدولهای آماری متعدد توصیف کرده است.2
در منابع فارسی نیز بهجز چند اثر محدود که در آنها هم جنبههای مختلف زندان و اغلب
جنبههای حقوقی بررسی شده است ،مشکالت خانوادة زندانیان ،مفقود یا درحاشیه است.
احمدی و ایمان در سال  1332پژوهشی را در شیراز روی خانوادة زندانیانی انجام دادهاند که
به جرم حمل یا مصرف موادمخدر دوران حبس را میگذراندند.
در آرشیو پژوهشهای سازمان زندانها بهعنوان تخصصیترین سازمان ذیربط که سابقة
چندین ساله دارد ،در این زمینه  153مقاله و  11چکیده پژوهش مشاهده میشود که به شرح زیر
است:
مقاالت در حوزة اصالح و تربیت ( 21مقاله) ،در گروه مقاالت اصالحی و تربیتی ،آموزشی،
درمانهای کاهش آسیب و کاهش رفتارهای پرخطر دربارة کاهش هدفمند جمعیت کیفری و
حبسزدایی ( 1مقاله) ،مقاالت مرتبط با امور کاهش استفاده از مجازات زندان و حبس و همچنین
کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانها و ...انفورماتیک ( 2۶مقاله) ،مقاالت حوزههای توسعه و
استقرار فناوری نوین و نوسازی و تحول تشکیالتی ،مدیریت و آمار ( 2۷مقاله) ،دربارة قانون ،جرم
و جزا ( 1مقاله) ،روانشناسی و مددکاری ( ۷مقاله) ،بهداشت و درمان ( 4مقاله) ،زندان و زندانبانی
( 3مقاله) ،علوم انسانی و اجتماعی ( 45مقاله) ،علوم اسالمی و زندان ( 21مقاله) و چکیدة
پژوهشها دربارة زندان ( 11مقاله).
از میان پژوهشهای یازدهگانه فقط یک تحقیق به «بررسی تأثیر زندانیشدن بر خانوادة زندانی»
 .1برای مثال رک :غانم ،سجن النساء(دراسه أنتروبولوچیه)1233 ،
 .2رک :محمودخلیفه ،رعایه المسجونین و المفرج عنهم و أسرهم فی المجتمع العربی 122۷ ،
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ربط دارد که محمدی فرود در سال  13۷2انجام داده و کارفرمای آن دفتر آموزش و پژوهش
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی بوده است .خالصة تحقیق یادشده به شرح زیر است:
زندان بهعنوان یکی از مجازاتهای اصلی در قوانین کیفری پذیرفته شده است .بیشک ،اصالح
و تربیت مجرمان بدون توجه به ابعاد مختلف میسر نیست و بازگشت مجرم به اجتماع بدون توجه
به خانوادة مجرم و نقش آن جای سؤال اساسی دارد .حال این سؤال مطرح است که اعمال
مجازات زندان چه تأثیری بر خانوادة زندانی دارد؟ هدف اصلی این طرح بررسی تأثیر زندانیشدن
بر مشکالت خانوادة زندانیان از قبیل گرایش به طالق ،جرم و فساد اخالقی است .جامعة آماری
شامل تمام خانوادة زندانیان در زندانهای استان تهران است که بهصورت نمونه  411خانواده به
روش تصادفی خوشهای انتخاب شد .برای جمعآوری اطالعات از مصاحبه و پرسشنامه استفاده
شده است و روشهای آماری بهکاررفته شامل محاسبة همبستگی پیرسون ،تحلیل واریانس
یکطرفه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره است .برایناساس نتایج زیر بهدست آمد .1 :بین هیچیک از
متغیرهای سابقة قضایی ،نوع جرم و وضعیت مالی زندانی با گرایش به طالق و فساد اخالقی
همسر زندانی رابطة معنیداری وجود ندارد؛  .2بین سابقة قضایی زندانی و گرایش به جرم در
خانوادة زندانی رابطة معنادار وجود دارد؛  .3بین جرم زندانی و میزان افسردگی همسر زندانی رابطة
معناداری وجود دارد؛  .4بین سابقة قضایی و میزان انحراف اجتماعی همسر زندانی رابطة معنادار
وجود دارد .طبق نتایج پیشنهاد شده است برای کاهش مشکالت خانوادههای زندانیان خدمات
اجتماعی-روانشناختی به آنها ارائه شود (محمدی فرود.)13۷2 ،
هرچند منابع موجود در وبسایت تخصصیترین نهاد مرتبط با زندان اندک است ،در
فصلنامهها ،مجالت و نشریات دیگر نسبت به کتابها و وبسایت سازمان زندانها ،مقاالت
بیشتری وجود دارد که اغلب آنها نیز بهدلیل محدودیتهای مطالعة میدانی در زندانها فاقد
دادههای مستقیم و دست اول و مشاهدات عینی هستند .پژوهش حاضر نیز عالوهبر محدودیتهای
یادشده ،از نظر زمانی امکان اجرای چنین پژوهشی را نداشته است ،اما از تجربیات شخصی و
مستقیم مؤلفان دربارة زندان و نگاه جستوجوگرانه به موضوع از درون بهرهمند است.

مبانی نظری
نظریة کنترل اجتماعی در جامعهشناسی انحرافات ،مبحثی جدید در مطالعات اجتماعی است که به
بررسی تأثیر زندان بر خانوادهها ،بر روابط خانواده و گرایش فرزندان به بزهکاری توجه دارد.
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رویکرد کنترل اجتماعی ،وقوع رفتارهای کجروانه را برحسب وجود ضعف در فرایند کنترل
اجتماعی در جامعه و ناکارآمدی آن در هر دو بعد درونی و بیرونی تبیین میکند .براساس این
رویکرد ،هنگامیکه کنترل اجتماعی به اندازة کافی قوت داشته باشد از وقوع کجروی جلوگیری
میشود ،اما وقتی کنترلهای داخلی یا خارجی ضعیف یا ازهمپاشیده باشد ،رفتار کجروانه ظاهر
میشود (سلیمی و داوری .)321 :1335 ،تراویس هیرشی از صاحبنظران تبیینهای کنترل
اجتماعی پیدایش کجروی را معلول ضعف همبستگی در گروهها و نهادهای اجتماعی و تضعیف
باورها و اعتقادات موجود در جامعه میشمرد .او معتقد است هرچه همبستگی میان جوانان،
والدین ،بزرگساالن و همساالن بیشتر باشد ،جوانان بیشتر عالقهمند و درگیر مدرسه و دیگر
فعالیتهای مقبول اجتماعی میشوند و هرچه بیشتر اعتقادات و جهانبینی مرسوم و مطلوب محیط
اجتماعی را قبول کنند ،احتمال کجرو و مجرمشدن آنها کمتر است .او چهار عنصر را بهعنوان
عناصر پیونددهندة افراد به یکدیگر و جامعه و به تعبیر دیگر چهار متغیر کنترلکنندة رفتار معرفی
میکند که عبارتاند از  .1دلبستگی .2 ،تعهد .3 ،مشارکت .4 ،باور (همان.)322-321 ،
سرمایة اجتماعی :موضوع عناصر پیونددهنده در نظریة کنترل اجتماعی الجرم مفهوم سرمایة
اجتماعی را هم پیش میکشد.
نظریة کنترل اجتماعی چهار متغیر کنترلکنندة رفتار از جمله دلبستگی ،تعهد ،مشارکت و باور
را معرفی میکند؛ بنابراین ،بحث سرمایة اجتماعی بهخوبی اهمیت نقش نهادهای حمایتی و مدنی،
نقش نهاد خانواده و مذهب را در جامعة ایران نشان میدهد .کنترل اجتماعی طبق دیدگاه مبدع این
اصطالح به تمام فرایندهایی مانند پلیس و دادگاهها و زندانها و قانون جزا و حتی مذهب و
آموزشوپرورش اشاره دارد که افراد را به همنوایی با هنجارها و ارزشهای جامعه وامیدارد
(همان .)451-442 :در سطح کالن میتوان دربارة وضعیت موجود و وضعیت جرم و رشد
جمعیت کیفری زندانها به نظریة هماغوشی مثلث مذهب ،اخالق و روحانیت توجه کرد .طبق این
نظریه ،در جامعة سنتی و درحال گذار ،مثلث روحانیت ،مذهب و اخالق چنان همپوشانی دارد و با
همدیگر در ذهنیت تودههای مردم تجلی کردهاند که فروریختن یکی از این سه سبب فروریختن
سایر ارکان میشود و به هر نسبت که از اعتبار روحانیت کاسته شود باورهای دینی و عقاید مذهبی
متزلزل و معیارهای اخالقی لوث میشود (باقی.)1۶3-151 :1333 ،
جامعهپذیری :بحث جامعهپذیری را برخی صاحبنظران با کنترل اجتماعی یکی میدانند و
برخی مرحلهای از کنترل اجتماعی و بعضی هم فرایندهایی مستقل اما مکمل میدانند .یکی از
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پیامدهای زندان بر خانوادهها اخالل در فرایند جامعهپذیری فرزندان است .درواقع ،پدیدة زندان
یکی از شاخصهای ضعف کنترل اجتماعی است و هرچه جمعیت زندانیان بیشتر باشد ،کنترل
اجتماعی ضعیفتر است .همچنین ،یکی از پیامدهای مهم محکومیت زندان سستشدن کنترل
اجتماعی بر فرزندان و همسران و بهطور کلی خانوادة زندانی است .اعتبار و انسجام نهاد خانواده
یکی از سرمایههای اجتماعی و حتی یکی از شاخصهای آن است که با زندانیشدن عضوی از
خانواده ،نظام روابط و مناسبات خانواده با فرسایش و آسیب مواجه میشود و پیامدهای منفی و
آسیبزای ویژة خود را در پی دارد .ضعف کنترل اجتماعی درونی و بیرونی پیامدهای دیگری هم
دارد که درادامه به آنها اشاره میشود.

روش تحقیق
روش تحقیق حاضر کتابخانهای و اسنادی از نوع فراتحلیل کیفی است که از طریق بررسی انتقادی
اسناد و اطالعات (بهطور مشخص در زمینة آمار زندانیان) دادههای قابلاتکا بهدست آمده است.
همچنین ،بهدلیل مطالعات و تجربیات میدانی نویسندگان در زمینة پژوهش ،این تحقیق از مشاهدة
مشارکتی بهرهمند بوده است.

برخی از چالشهای مرتبط با تبیین جامعهشناختی مسئلة زندان در ایران و معضل آمار
بهدستآوردن تصویری روشن از دامنة مشکل و شناخت وضعیت موجود خانوادههای زندانیان در
ایران و ابعاد تأثیر زندان بر خانوادهها ،نیازمند آگاهی از کمیت و کیفیت زندانیان و گسترة موضوع
است ،درحالیکه یکی از مشکالت بزرگ برای هر نوع پژوهش دربارة زندان از جمله دربارة
پیامدهای زندان بر خانوادهها در ایران ،نبود دادههای الزم و مورد اعتماد است .سازمان زندانها تا
سال  1333بهصورت رسمی آمار بهروزشدة زندانیان کل کشور را بهصورت کلی و نیز به تفکیک
سن ،جنس ،تحصیالت و پراکندگی جغرافیایی ارائه میکرد .این کار دستمایهای مطلوب را برای
پژوهشگران فراهم میساخت .یکی از دالیل انتشار آمار فصلی و بهروزکردن پیوستة آن ،اتخاذ
تدابیری برای کاهش جمعیت کیفری و موفقیتهای نسبی در این زمینه طی دورة دهسالة -13۷3
 1333بود که از این طریق به ارائة پیشرفت برنامههای قضایی در جرمزدایی از قوانین ،جلوگیری
از صدور احکام زندان و استفاده از مجازات جایگزین مبادرت میکرد ،اما از سال  1333به بعد
بهدلیل رشد جهشوار جمعیت کیفری زندان در اثر سیاست شدت عمل دربرابر رشد جرایم و
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بزهکاریها -به تصور اینکه این روش موجب کنترل جرم میشود و نیز برای اینکه تدبیر متفاوتی
نشان داده شود -و همچنین با تشدید اجرای طرح امنیت اجتماعی در سال  133۷که کارکردهای
غیرمستقیم داشت ،سیاست عدم ارائة آمار دقیق و پنهانکاری اتخاذ شد و از آن زمان به بعد تمام
جدولها و آمارهای مربوط به زندانیان در کل کشور از سایت سازمان زندانها حذف شد.
برایناساس ،امکان دسترسی به اطالعات از بین رفته است ،اما از آنجاکه سازمان زندانها و
اقدامات تأمینی و تربیتی کشور عضو  ICPSیا مرکز بینالمللی مطالعات زندان 1است و موظف
است هر سال گزارش آماری زندانیان خود را به این سازمان اعالم کند ،از طریق سایت این مرکز
دستیابی به آمار اجمالی میسر میشود 213 .کشور جهان آمار زندانیان خود را هر شش ماه یکبار
به این مرکز اعالم میکنند .ایران نیز بهعنوان یکی از اعضا باید به این مرکز آمار هر شش ماه را
ارائه کند ،هرچند سازمان مذکور به این آمار اعتماد کافی ندارد و راهی برای سنجش درستی آن در
دست نیست .در عین حال ،چارهای نیست جز اینکه همین دادهها مبنای مطالعه قرار گیرند که در
اینصورت هم میتوان نتایجی سودمند بهدست آورد .در جدول  ،1گزارش مرکز بینالمللی
مطالعات زندان درمورد آمار و تعداد زندانیان در تعدادی از کشورهای جهان و از جمله در
جمهوری اسالمی ایران از سال  2111تا  2113مشاهده میشود (.)prisonstudies.org
طبق دادههای جدول  251 ،1هزار نفر زندانی ثابت در سال  2112در ایران وجود داشته است
که در اوایل سال  2113به  21۷هزار نفر رسیده است (
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)edition؛ یعنی در سال  33 ،2113هزار نفر یا  13درصد کاهش یافته است .براساس دادههای
پراکندة رسمی میتوان گفت در حال حاضر تعداد زندانیان بین  251تا  311هزار نفر است ،اما
طبق منابع غیررسمی این تعداد به حدود  411هزار نفر میرسد .آمار غیررسمی را میتوان از طریق
مقایسة اطالعات دیگر مانند آمار پروندههای وارده به قوة قضاییه برآورد کرد.
رئیس قوة قضاییه در سال  133۶اظهار کرد که ساالنه  3میلیون پروندة وارده به دادگستری
وجود دارد ،ولی معاون اداری و مالی قوة قضاییه دربارة آمار ورودی پروندهها در سال  133۶با
اشاره به وجود سالیانه حدود  2میلیون پرونده در کشور گفت :این مراجعه کنندگان غیر از افرادی
هستند که پروندة آنها در هیئتهای تخلفات اداری سازمانها ،وزارتخانهها و هیئتهای حل
اختالف کارگری و کارفرمایی و نیز پروندههای مالیاتی هیئتهای دارایی و کمیسیون مادة 111
شهرداری و امثال اینها مطرح میشود .وی پروندههای هیئتهای تخلفات اداری در سال  133۶را
1. The International Centre for Prison Studies assists
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 13هزار و  414مورد عنوان کرد و افزود :این تعداد نسبت به سال قبل  12درصد افزایش داشته
است (علیزاده .)133۷ ،اگر هر پرونده را حداقل دارای دو نفر ذینفع بدانیم ،میتوان گفت ساالنه
حدود  3میلیون نفر با پروندههای قضایی مرتب هستند و این رقم اندکی کمتر از نیمی از 13
میلیون خانوار کشور است .به سخن دیگر ،بهطور متوسط از هر دو خانوار ایرانی ساالنه یک
خانوار درگیر یک پروندة قضایی میشود.
جدول  .8آمار زندانیان در ایران و تعدادی از کشورهای جهان از سال  6988تا )8206-8209( 6982
ردیف

نام کشور

1
2
3
4
5
۶
۷
3
2
11
11
12
13
14
15
1۶
1۷
13
12
21

آمریکا
چین
روسیه
برزیل
هند
مکزیک
تایلند
ایران
آفریقای جنوبی
اوکراین
اندونزی
ترکیه
کلمبیا
ویتنام
اتیوپی
فیلیپین
لهستان
انگلستان
پاکستان
ژاپن

تعداد زندانیان سال

تعداد زندانیان ابتدای سال

تعداد زندانیان ابتدای سال

6988

6986

6982

2222133
1۶51111
۷23311
42۶251
3۷۶2۶2
222331
224222
231111
1522۶5
15۷3۶۶
141۶32
1241۷4
34444
11355۷
1123۶1
114۷11
32134
3۶233
۷553۶
۷44۷۶

2۶۶۶332
1۶41111
۷12511
514532
3۶3222
2332۶2
241415
251111
15۶1۶5
1512۶4
141231
124۶۷۷
1123۶1
113113
1123۶1
1112۷2
341۷5
3۶321
۷553۶
۶23۷۶

2232۷51
1۶41111
۷11211
5425۷۷
3۷222۶
232241
234۶33
21۷111
15۶۶52
14۷112
141231
13311۶
113334
113113
1123۶1
114۷11
3415۶
33222
۷۷311
۶23۷۶
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جدول  .6تعداد پروندههای وارده و مختومه در دادگستریهای کل کشور از سال  8209تا ( 8208به هزار)
سال

13۷5
1331
1332
1333
1334
1335
133۶
133۷
1333
1321
1321

پروندههای واردشده به قوة

پروندههای مختومه (دادگاه

قضاییه

عمومی و تجدیدنظر)

-

3223313
54۶3۶11
5۷۶2513
4۶3۷211
3۷25212
3۷23۷5۶
3۶3۶۷۶۷
2۶41۶45
2۷42۷43

-

2111111
-

 11111111یا 1۶111111
۶111111

-

منبع :دادههای جدول تا سال  8219و مختومههای  8212تا  8211برگرفته از مأخذ سالنامة آماری  8210 ،8212و
 8211جدولهای  82-6و آمار پروندههای وارده از منابع مذکور در متن پژوهش است.

حال که دسترسی به آمار دقیق زندانیان میسر نیست و مرکز مطالعات بینالمللی زندان براساس
اطالعات دریافتی از سازمان زندانها آمار  251هزار نفر در سال  2112را ارائه میکند ،میتوان از
طریق مقایسة سیر صعودی پروندههای ورودی به زندان به برآورد صحیحتری دست یافت .هرچند
این نقص سالنامههای آماری کشور است که بدون ذکر تعداد پروندههای وارده ،آمار پروندههای
مختومه را ارائه کرده است ،درصورتیکه آمار مختومهها در قیاس با آمار واردهها معنا پیدا میکند؛
یعنی باید معلوم شود چه تعداد پرونده در سال وارد قوة قضاییه شده است که این تعداد مختومه
شدهاند .در هر صورت ،همواره تعداد پروندههای وارده بسیار بیشتر از مختومه است .در سال
 ،133۷تعداد پروندههای مختومه  2۶41۶45بود و تعداد کل زندانیان کشور  1۶5313نفر اعالم شد،
البته در این دوره و در اثر سیاست کاهش جمعیت کیفری از طریق افزایش عفو و مرخصی،
جمعیت زندانیان نسبت به سال قبل  21تا  25درصد کاهش یافت .در سال  ،1333در قوة قضاییه
بالغ بر  2میلیون و  ۷11هزار پروندة مختومه (شامل پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی،
تجدیدنظر ،دادسراها و شوراهای حل اختالف) وجود داشت (مرکز آمار ایران )5۶1 :1333 ،و
تعداد زندانیان  1۷32۶1نفر اعالم شد .در سال  ،1321آمار  221هزار نفر زندانی و  11میلیون
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پروندة ورودی ارائه شد (صادقی .)1321 ،درنتیجه ،میتوان بهطور تقریبی برآورد کرد که با افزایش
پروندههای ورودی به قوة قضاییه ،تعداد زندانیان هم به نسبت مشابه افزایش مییابد.
دربارة تعداد زندانیان در سال  1321و  1322هنوز آمار روشنی اعالم نشده است .هرچند رئیس
مرکز آمار و فناوری اطالعات قوة قضاییه و معاون قوة قضاییه تعداد پروندههای ورودی در سال
 1321را  ۶میلیون اعالم و اظهار میکند :طبق آماری که از سامانة مدیریت پروندة قضایی داریم ،در
سال  5 ،1321میلیون و  213هزار و  5۶1پرونده به واحدهای مختلف مراجع قضایی وارد شده
است که از این تعداد 5 ،میلیون و  3۷4هزار پرونده بررسی و از قوة قضاییه خارج شده است که
تقریباً نرخ رسیدگی  22/3درصد بوده است که امر قابلقبولی است (شهریاری ،)1322 ،اما تفاوت
چشمگیر این آمار با آمار سال پیش تردیدهایی را دربارة درستی آن بهوجود میآورد.
با مقایسة آمار پروندههای وارده و مختومه به قوة قضاییه و آمار اعالمشدة زندانیان از گذشته تا
سال  ،1321میتوان با توجه به روند صعودی پروندههای تشکیلشده برآورد کرد که احتماالً تعداد
واقعی زندانیان حدود  351تا  411هزار تن است .البته تعداد زندانیانی که بهعنوان متهم وارد زندان
میشوند و حضورشان موقت است با تعداد زندانیانی که محکومشده و ماندگارترند برابر نیست؛
بنابراین ،آمار زندانیان ثابت و درگردش نیز یکسان نیست .تعداد زندانیان درگردش در مدت یک
سال معموالً  4برابر تعداد زندانیان ثابت برآورد میشود .از اینرو ،در طول سال حداقل یک میلیون
نفر زندانی ثابت و درگردش در ایران وجود دارد و با توجه به آمار رسمی منتشرشدة سرشماری
جمعیت که بعد خانوار (متوسط جمعیت خانواده)  3/55است ،هر سال حدود  4میلیون نفر ایرانی
بهشکلی با این پدیده سروکار دارند .شایان ذکر است آمار زندانیان با آمار مجرمان برابر نیست؛ زیرا
همة مجرمان به زندان محکوم نمیشوند یا ممکن است اصالً بازداشت نشوند .افزون بر این ،همة
کسانیکه زندانی میشوند لزوماً مجرم نیستند و فقط ممکن است متهم باشند (اجاللی.)52 :1333 ،
درهرحال ،آمار مذکور نشاندهندة ابعاد وسیع تأثیر زندان بر خانوادهها و مشکالت خانوادههای
زندانیان در ایران است که در این تحقیق تشریح میشود.
این وضعیت دربارة زندان و زندانیان در همة جهان نیز صادق است .طبق تحقیقی که ماموال در
سال  2111در آمریکا انجام داد ،در سال  1222والدین  1میلیون و  511هزار کودک در زندان
بودند که  22درصد آن شامل پدران و  1درصد آن شامل مادران میشد (فرقدان.)2۷ :1332 ،
غالمحسین اسماعیلی ،رئیس سازمان زندانهای کشور ،در گفتوگو با خبرگزاری مهر اعالم
کرد  43درصد زندانیان را مجرمان موادمخدر و  23درصد زندانیان را سارقان تشکیل میدهند و
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این آمار چند ماهی است که ثابت مانده است (علمی .)1321 ،در گزارش آماری زندانهای سراسر
کشور تا خردادماه  133۷نیز جرایم گروه موادمخدر  45/21درصد اعالم شده بود.
جدول  .2آمار زندانهای سراسر کشور تا خردادماه 8210

زندانیان مرد
زندانیان زن
گروه جرایم موادمخدر
تعداد مراکز مراقبت بعد از خروج
تعداد کانون اصالح و تربیت
قدیمیترین زندان کشور از لحاظ تاریخ ساخت
تعداد زندانیان در هر  111111نفر جمعیت
زندانیان بیسواد
زندانیان دارای تحصیالت ابتدایی
زندانیان دارای تحصیالت سیکل
زندانیان دارای تحصیالت دیپلم
زندانیان دارای تحصیالت باالتر از دیپلم
زندانیان زیر  12سال (دختر و پسر)
زندانیان مقطع سنی  25-12سال
زندانیان مقطع سنی  32-2۶سال
درصد زندانیان مقطع سنی  32سال به باال

 2۶/1۷درصد
 3/22درصد
 45/21درصد
31
23
سمنان
221
 15/32درصد
 35/31درصد
 31/3درصد
 13/34درصد
 3/13درصد
 1/23درصد
 12/1درصد
 53/32درصد
2۶/1۶

منبع :آمار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ()old.maslahat.ir

برخی از دادههای جدول  3از نظر شناخت پیامدهای زندانیشدن فرد بر خانواده و جامعه حائز
اهمیتاند .نسبت جنسی زندانیان زن و مرد نشان میدهد  2۶درصد آنان را مردان تشکیل میدهند
و نسبت سنی آنان نشان میدهد که حدود  ۷3درصد در مقطع سنی  12تا  32سال هستند که سن
کار و اشتغال محسوب میشود .هرچند  2۶درصد دیگر که باالی  32سال هستند اغلب شاغلاند و
مسئولیت خانواده را بر عهده دارند .وجود  ۷3درصد زندانی در مقطع سنی  12تا  32سال از
منظری دیگر هم برای تحلیل آسیبهای خانواده مهم است؛ زیرا این سنین دوران باروری و
فرزندآوری و اشباع عاطفی خانواده است و از این نظر آسیبهای واردشده اثرگذار و ویرانگرتر
است.
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حال که با نقد وضعیت آماری زندان و پنهانکاری آماری و عوارض آن ،آگاهی نسبی دربارة
دامنة مشکل بهدست آمد ،میتوان درکی درستتر از میزان پیامدهای ناشی از محکومیت زندان
بهدست آورد.

یافتههای تحقیق
پیامدهای ناشی از محکومیت زندان
طبق الگوی پارسونزی که چهار خردهنظام اصلی را برای نظام اجتماعی بازمیشناسد ،زندان
مجموعهای از پیامدهای فردی و شخصیتی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی را به همراه دارد .بر
همین مبنا ،پارسونز چهار ضرورت عملکردی را که عناصر ضروری حفظ و بقای نظام اجتماعی
هستند برمیشمرد .1 :جامعهپذیری .2 ،هماهنگی با شرایط محیطی .3 ،تحقق اهداف .4 ،یگانگی.
پارسونز کنترل اجتماعی را ذیل ضرورت چهارم (یگانگی) مطرح میسازد و معنای آن را
محدودساختن کجرویهای مخرب اجتماعی ،تنظیم تعارضات و حلوفصل قانونی اختالفات
میداند .مجریان یگانگی ،کارگزاران اجرایی مانند سیاستمداران ،دولتها ،قضات و رهبران دینی
هستند ،اما مجریان جامعهپذیری همة آحاد جامعهاند .پیامدهای زندان در چارچوب الگوی
پارسونزی عبارتاند از:
 .1فردی و شخصیتی :هرچند آثاری مثبت چون رشد و شکوفایی خالقیتهای فردی و
خوداتکایی و کاهش وابستگی به دیگران و ...را پیامدهای مثبت برشمردهاند ،یکی از کسانی که
خود تجربة زندان داشته است بروز پدیدههای توهم ،سیطرة شک و تردید ،یأس ،سلب اختیار،
ترس و تضعیف اعتمادبهنفس ،سرکوب غرایز و محدودیت در برآوردن نیازهای طبیعی و غریزی،
رفع محرکهای محیطی و بیرونی قبلی و وابستگی به امور پیشپاافتاده را نیز پیامدهای منفی آن
ذکر میکند (غنی.)1333 ،
 .2اجتماعی :در این حوزه میتوان پیامدهایی از قبیل برچسبخوری ،کاهش مشارکت
اجتماعی ،کاهش سازگاری ،انزوای اجتماعی ،کاهش همبستگی اجتماعی و درنهایت تقلیل یا
نوسان سرمایة اجتماعی را ذکر کرد.
 .3اقتصادی :میانگین سنی زندانیان در جهان معموالً بین  21تا  51سال است که سن فعالیت و
کارآمدی است (همتزاده .)51 ،نیروی انسانی در این سنین ،اقتصادیترین نیروی اجتماعی است.
در سال  ،1332هزینة نگهداری هر زندانی ماهی  121هزار تومان بوده است که این رقم با افزودن
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هزینة پرسنل انتظامی دستگاه قضایی ،ساختمانها ،خودروها و سایر موارد چندبرابر میشود
(همان) .برایناساس ،در سطح خرد نیز فقر خانوادة زندانی را بهدنبال دارد.
 .4فرهنگی :مسئلة انزوای فرهنگی ،اختالل در جامعهپذیری ،پسافتادگی و ناهنجاری فرهنگی
در زندانیان و خانوادههای آنان و ازبینرفتن بخشی از منابع و ثمرات فرهنگی از جمله پیامدهای
زندانیشدن افراد است.
 .5سیاسی :در حوزة سیاسی نیز میتوان رشد بدبینی و بیاعتمادی و احساس خصومت نسبت
به نظم موجود ،تقلیل همبستگی ،تقویت احتمال بروز کنشهای بالقوه و بالفعل سیاسی از جنس
وندالیستی ،پرخاشگری و اعمال خشونت ،تشدید ناامنی و ...را نام برد.
همة این پیامدهای بهنوعی مستقیم یا غیرمستقیم بر خانوادة زندانی تأثیر میگذارند .در
خردهنظام اقتصادی این تأثیرها عبارتاند از تحمیل فقر و کاهش درآمد خانواده و مشکالت شغلی
برای زندانی پس از آزادی و نیز برای اعضای خانواده که از اساس تأثیرهای پردامنه و اغلب حادی
ارزیابی میشوند.
همچنین ،در دوران حبس زندانی ،خانوادة او نهتنها نانآور خود را از دست میدهند ،بلکه
بهدلیل فقدان تغذیه و امکانات درمانی و بهداشتی زندانها اغلب خانوادههای زندانیان ناگزیر از
پرداخت ماهانهای برای مخارج زندانی هستند که برای خانواده هزینهای سنگین است .از آنجاکه
بیشتر زندانیان وابسته به طبقة ضعیف هستند ،بار مالی زندانی بر دوش خانوادهها بسیار سنگینی
میکند .برخالف آییننامة سازمان زندانها که هر زندانی از لحظة ورود به زندان بیمه محسوب
میشود ،از چند سال پیش در زندانها طی دستورالعملی هزینههای دندانپزشکی -که یکی از
رایجترین مشکالت زندانیان و معلول مشکالت عصبی و تغذیه و مواد غذایی زندان و ...است -و
نیز هزینة بسیاری از داروها بر عهدة زندانی است.
در خردهنظام جامعهای ،خانواده از آنجاکه یک پایة اصلی است ،بهطور مستقیم از شرایط ناشی
از زندانیشدن عضو خود تأثیر میپذیرد و بخشی از این تأثیرپذیری را نیز خواه و ناخواه به جامعه
منتقل میسازد .در خردهنظام فرهنگی نیز زندانیشدن بر روند آموزش رسمی (مانند افت تحصیلی
اعضای خانواده) و آموزشهای غیررسمی (مانند فراگیری هنجارها و درونیکردن آنها) تأثیر منفی
دارد و موجب هدررفتن سرمایهگذاریهای آموزشی میشود.
خانواده بهعنوان اولین آموزشگاه بشری ،نخست بیشترین تأثیر را بر چگونگی شخصیت روانی
اجتماعی و فرهنگی فرزندان دارد و دوم بهصورت غیرمستقیم جامعه را از نوع روابط و فرهنگ
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خود متأثر میکند (منادی .)14 :1335 ،به خانوادة زندانیان بهویژه زندانیان موادمخدر در
جامعهشناسی بهعنوان قربانی نگاه میشود (ایمان 1321 ،به نقل از الوسون و هیتون.)1222 ،
محققان نشان دادهاند زندان پیامدهای مختلفی بر خانواده و جامعه دارد و ممکن است موجب
ازهمگسیختگی خانوادگی شود .در سطح خرد و کالن برخی از این پیامدها عبارتاند از :کاهش
فرصتهای شغلی برای زندانیان آزادشده ،افتادن بار مسئولیت مالی و روانی بر دوش خانوادهها و
نیز انحراف مسیر سرمایهها در مدارس و دانشگاهها (فرقدان .)2۶ :1332 ،پدیدة انحراف سرمایهها
از چند جهت مطرح است :اول هدررفتن سرمایهگذاری انجامگرفته روی افرادی که محکوم شدهاند
و افت تحصیلی یا ترک تحصیل فرزندان آنها که جمعیت شایانتوجهی را تشکیل میدهند؛ دوم
مصرف و مستهلکشدن بخشی از سرمایهها برای ادارة زندانها ،درصورتیکه باید صرف آموزش و
توسعة اجتماعی شود.
رابطة نوع جرم و مدت محکومیت زندانی با انسجام خانواده :براساس مطالعات تجربی که
در زیر به نمونههایی از آنها اشاره میشود ،احتمال آسیبپذیری خانوادة زندانیان و استعداد
جرمخیزی در خانوادههای کسانیکه بهدلیل بزهکاریهای اجتماعی زندانی شدهاند زیاد است و
میان ارتکاب جرم و وضعیت خانواده رابطه وجود دارد .خانوادة محکومان موادمخدر و خانوادة
محکومان به قتل و شرارت با هم متفاوتاند .در میان خانوادههای محکوم به قتل ،بین کسانیکه
مرتکب قتل اتفاقی شدهاند و کسانیکه قتل برنامهریزیشده انجام دادهاند تفاوت وجود دارد.
درمورد اولی ممکن است نوعی همدلی نیز وجود داشته باشد ،بهویژه اگر حادثه یا نزاع مربوط به
منافع خانواده باشد.
در زمینة محکومان قاچاق موادمخدر ،مشکالت افرادی که پس از محکومیت از سوی باند
متبوع حمایت میشوند کمتر است و آنان که غیرسازمانی عمل کردهاند و خانوادهشان بدون حامی
است وضع بدتری دارند .در سال  ،1332احمدی و ایمان پژوهشی را در شیراز روی خانوادة
زندانیانی که به جرم حمل یا مصرف موادمخدر دوران حبس را میگذراندند ،انجام دادند .مسئلة
اساسی در این پژوهش بررسی کیفیت زندگی خانوادههای زندانیان موادمخدر در مقایسه با قبل از
زندانیشدن سرپرست خانواده بوده است .این پژوهش با استفاده از نظریة کنترل اجتماعی در
جامعهشناسی و نظریة سلسلهمراتب نیازهای مازلو در روانشناسی اجتماعی و با روش پیمایشی
انجام گرفته است .جامعة آماری در پژوهش یادشده همسران زندانیان موادمخدر شیراز بوده است
که  511نفر از آنها بهصورت تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبة حضوری
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برای آنها پرسشهایی مطرح شد .نتایج آزمون  Tنشان میدهد که در زمینة وضعیت امرار معاش
خانواده ،روابط اجتماعی اعضای خانواده ،وضعیت تحصیلی فرزندان ،نحوة جامعهپذیری فرزندان،
بهداشت روانی خانواده ،کنترل فرزندان و تمایل آنها به رفتار بزهکارانه ،بهعنوان متغیرهای
سنجش کیفیت زندگی ،در مقایسه با قبل از زندانیشدن سرپرست خانواده تفاوت معنیداری در
آزمودنیها به چشم میخورد .درنتیجه ،مجازات مجرمان موادمخدر تأثیر منفی بر کیفیت زندگی
خانوادههای آنها داشته است .نتایج این مطالعه نشان داد زندانیشدن سرپرست خانواده بر چند
حوزة زندگی خانوادگی تأثیر داشته است که عبارتاند از :امرار معاش ،قدرت جامعهپذیری
فرزندان ،کیفیت تحصیل و در موارد متعدد ،ترک تحصیل و افزایش احتمال طالق .براساس نتایج
این تحقیق ،غیبت طوالنیمدت پدر و مجازات زندان موجب انزوای اجتماعی اعضای خانواده و
بهطور کلی تضعیف بهداشت روانی آنان و کاهش روابط اجتماعی با دوستان و همسایگان و
خویشاوندان شده ،نحوة امرار معاش خانواده بهشدت تأثیر پذیرفته ،فرایند جامعهپذیری فرزندان
دچار اختالل شده ،زمینهها و تمایالت به رفتار بزهکارانه در فرزندان رشد یافته و کنترل اجتماعی
فرزندان کاهش یافته و موجب نافرمانی آنان نسبت به خانواده ،افت تحصیلی و عدم فعالیت
مناسب در مدرسه شده است (احمدی و ایمان.)1335 ،
در تحقیق احمدی و نیکپور قنواتی در سال  1332در زمینة تأثیر زندانیشدن محکومان به
جرایم موادمخدر بر وضعیت بهداشت روان زنان آنها ،مسئلة ارضای نیازهای غیرمادی ،سازگاری
و روابط اجتماعی ،رضایت از زندگی ،بیگانگی از دیگران و خویشتن خویش ،وضعیت سالمت
جسمی و روحی ،وضعیت امرار معاش خانواده و کنترل اجتماعی فرزندان بهعنوان ابعاد بهداشت
روان در بین زنانی که همسرانشان بهعلت کنشهای مربوط به موادمخدر زندانی شدهاند بررسی
شده است .این پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفت و بهاینمنظور  311نفر از زندانیان
موادمخدر که حداقل سه ماه از مدت محکومیت آنها گذشته بود با روش نمونهگیری تصادفی
نظاممند انتخاب شدند و از همسران آنها با ابزار پرسشنامه پرسوجو شد .یافتههای این پژوهش
بیان میکند بهداشت روانی زنانی که همسرانشان در زندان به سر میبرند در ابعاد متفاوت کاهش
یافته است .درنتیجه ،با توجه به هزینههای سنگینی که زنان در ابعاد مختلف بهداشت روان در
مدتزمان محکومیت همسرانشان باید بپردازند ،مجازات مجرمان موادمخدر بیش از آنکه مجازات
خود آنها باشد ،مجازات زنان آنهاست (نیکپور قنواتی و احمدی.)1332 ،
پیامدهای خواسته و ناخواستة زندان :یکی از خدمات مهم مرتن ( )2113-1211به
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جامعهشناسی ،مطرحساختن اصطالح کارکردهای آشکار و پنهان (

Manifest and Latent

 )Functionیا کارکردهای خواسته و ناخواسته است .کارکردهای آشکار آنهایی هستند که با قصد
قبلی صورت میگیرند ،درحالیکه کارکردهای پنهان بدون قصد قبلی انجام میگیرند .پیامدهای
ناخواسته گاه وسیعتر و مؤثرتر از پیامدهای قصدشده هستند.رابرت مرتن در زمینة محکومیت
زندان و تأثیرات آن بر خانواده نیز پیامدهای متعددی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها
تزلزل نهاد خانواده و بروز انواعی از آسیبهای پیشبینینشده است .گزیدهای از مشکالت
پدیدآمده و کارکردهای ناخواسته و قصدنشدة زندان به شرح زیر است:
 .8مشکل اقتصادی :از قبیل قطعشدن یا تقلیل منابع درآمدی خانوار ،فقدان یا محدودیت
فرصتهای شغلی برای همسر و فرزندان ،ازبینرفتن پساندازهای خانواده ،بازتاب مشکالت
اقتصادی در معیشت و تغذیه و سایر نیازهای اولیه و ثانویة مربوط به رفاه خانواده و درنهایت
تقلیل سطح رفاه و سالمت خانواده.
 .6احساس تنهایی و ناامنی :این مشکل زنانی است که همسرانشان در زندان حضور دارند.
برایناساس ،تمام مسئولیت مراقبت از فرزندان بر دوش آنها میافتد و آنها مجبورند نقشهای
جدید را بپذیرد و بهراحتی نمیتوانند مشکالت خود را با دیگران در میان بگذارند .همچنین ،ترس
از برچسبهای اجتماعی و عدم همدردی دیگران و اطرافیان با خانوادة زندانی موجب افزایش
استرس و عوارض جسمی ناشی از آن و تسری و شیوع افسردگی در فرزندان میشود (سلیمی،
.)1321
 .2محدودشدن حق انتخاب :فرزندان -و اگر فرد زندانی ،سرپرست نباشد ،سایر اعضای
خانواده -برای پیداکردن کار در معرض پیشداوری قرار میگیرند و در بعضی مشاغل از
بهکارگیری آنها خودداری میشود؛ بهویژه در جوامعی مانند ایران که برای هر کاری اطالعات
وسیع دربارة خانواده و بستگان درجة یک و دو فرد اخذ میشود.
 .4تردید و ترس از آلودهشدن رابطهها :بیشتر زندانیان احساس میکنند دیگر تسلطی بر
خانوادة خود ندارند و ترس آنها درمورد خانواده نیز بسیار شایع است .آنها حتی مدام نگران
ازدستدادن همسرشان هستند و از برقراری رابطة جنسی میان همسرشان و دیگران هم میترسند و
چون کاری از دستشان برنمیآید ،این افکار تأثیر بسیار مخربی بر روح و روانشان بر جای
میگذارد .درنتیجه ،کنشهای خاصی بروز میدهند که بهطور متقابل بر روان خانواده تأثیر میگذارد
و وضعیت رفاه و آرامش روانی و امنیت روحی خانواده را متزلزل میکند .گزارشهای متعددی از
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خودکشی زندانی در اثر نگرانی بهدلیل ازدستدادن کنترل بر خانواده و مشقتهایی که از این
رهگذر برای آنان بهوجود آمده است وجود دارد.
 .9رشد احساس ضداجتماعیشدن :یکی از موضوعات قابلمطالعه در میان زندانیان و خانوادة
آنها ،فرایند تبدیلشدن افراد به عناصر ضداجتماعی است .ضداجتماعیشدن در خانواده نیز بهدلیل
بروز پدیدة برچسبزنی و طرد اجتماعی و وجود نگاههای شکآلود و بیم نسبت به خانواده
بهتدریج رشد میکند و به یک آسیب تبدیل میشود ،اما این مسائل درواقع در غیاب نهادهای
میانجی و حمایتی رخ میدهند .به میزانی که همبستگی و حمایت اجتماعی کاهش یابد ،احتمال
ضداجتماعیشدن افراد افزایش مییابد .در جوامعی که نهادهای مدنی گوناگون با کارکردهای
حمایتی وجود دارند ،احتمال شکلگیری پدیدة ضداجتماعیشدن ضعیفتر است ،اما فرایند
ضداجتماعیشدن دربارة کسانیکه افزون بر فقدان حمایتهای مدنی ،از حمایتهای خانوادگی نیز
محروماند ،بسیار ژرفتر و شدیدتر است.
هنگامیکه کسی بهدلیل تخلفات مالی زندانی میشود یا بهدلیل ارتکاب جرمی محبوس است و
آزادی او به قید وثیقه مستلزم همیاری خانوادگی است ،خویشان و دوستان او ناگهان غریب میشوند
و هرکسی از بیم اینکه تماس با خانوادة درجة یک زندانی او را در تنگنای اخالقی قرار دهد و مکلف
سازد ،خود را از معرض دید و تکلیف خارج میکند .البته بیاعتمادی و نگرانی از فرار یا اقدامات
بعدی زندانی که ضامن را به مخاطره میافکند ،از عوامل این دوریگزینی است ،ولی وقتی این رفتار
به قاعده یا رفتار غالب تبدیل میشود ،زندانیان بسیاری از جلب همیاری بستگان و دوستان خویش
محروم میشوند و به این نتیجه میرسند که بستگان و دوستان اغلب با آنها مانند غریبهها برخورد
میکنند و برای نجات او کمک نمیرسانند .آنها تصور میکنند همة افراد بندة منافع شخصی خود
هستند و تا جایی به روابط خویشاوندی یا دوستی وفادارند که منافعی برایشان داشته باشد یا اینکه در
بهترین حالت زیانی برای آنان نداشته باشد .در این شرایط ،هرکس دست یاری به سوی زندانی دراز
کند ،بهترین مصداق وفاداری را نشان داده است و اگر یاریگر هدفهای خیرخواهانه داشته باشد و
زندانی هم از آن سوءاستفاده نکند ،عواقب خوشایندی دارد و اگر یاریگر اهداف دیگری داشته باشد،
دام تازهای برای زندانی گسترده میشود (باقی 3۷-3۶ :1323 ،و .)144-142
 .2افزایش احتمال طالق :آمار نشان میدهد میان مدت محکومیت و نوع جرم با احتمال طالق
رابطة زیادی وجود دارد .در تحقیقی که در هفت زندان بزرگ ایران با جامعة آماری  24111نفر در
دو بخش زنان و مردان انجام گرفته است ،روابط رگرسیونی نشان میدهد مهمترین عامل مؤثر در

پيامدهای زندانيشدن بر خانوادة زندانيان 838

وقوع یا تقاضای طالق مردان زندانی ،سابقهداربودن آنهاست .هرچه مرد سابقهدارتر باشد ،احتمال
وقوع طالق برای او افزایش مییابد .هرچند با افزایش تعداد فرزندان مرد و نیز نقش مددکاری
زندان ،امکان طالق کاهش مییابد .نتایج نشان میدهد بهجز در جرم قتل ،در بقیة جرایم طالق در
اولین مرتبة بهزندانافتادن بهندرت رخ میدهد و درصورت تکرار جرم احتمال آن بیشتر است.
بهطور کلی ،برای  21درصد از مردان متأهل موجود در زندان حداقل یکبار طالق رخ داده است
که بیش از دوسوم آنها پس از اولین زندان و یکسوم قبل از اولین زندان بوده است (عبدی،
 34 :1331و .)1۶3-1۶۷ :1333
سهم خأل عاطفی :حضورنداشتن سرپرست خانواده فقط از جنبة اقتصادی اهمیت ندارد ،بلکه
خأل عاطفی ایجادشده گاه از پیامدهای اقتصادی مهمتر است و در مواردی که خانواده بهدلیل
تمکن یا حمایتهای کافی دیگران کمبود نداشته است ،اختالالت غیرمادی بهویژه مسائل عاطفی
وجود داشته است .در چند مورد محکومان مالی مشهور که امکانات کافی داشتهاند ،پس از صدور
حکم حبس طوالنی ،خانواده از آنها جدا شدهاند (مشاهدة میدانی) .همچنین ،نظریة محرومیت
اقتصادی فقط دربارة برخی از مردان سرپرست خانوار مطرح میشود ،درحالیکه ممکن است
زندانی ،فرزند خانواده باشد و در این زمینه خأل عاطفی وجود دارد .درواقع ،پدیدة خأل عاطفی
عامتر و فراگیرتر از محرومیت اقتصادی است و هنگامیکه محرومیت اقتصادی به آن افزوده
میشود ،دامنة تخریب وسیعتر میشود.
بازپروری از طریق ارتباط با خانواده ،مرخصی و مالقات :رابطة زندانی با جهان خارج که
مصادیق آن عبارتاند از مرخصی ،مالقات ،ارتباطات تلفنی ،پستی و ...از جمله حقوق زندانیان
است که تبدیلکردن این حقوق به امتیاز موجب تشدید پیامدهای منفی زندان بر خانوادة زندانی
میشود (باقی .)1333 ،بهجز مبانی حقوقی برای «حقبودن» ارتباط زندانی با جهان خارج ،این
موضوع از جنبة بازپروری زندانی و کاهش آثار مخرب بر خانواده نیز اهمیت ویژه دارد .محرومیت
از مالقات و مرخصی ،مجازات خانوادة مجرم بهتبع مجازات مجرم است .این امر برخالف اصل
شخصیبودن جرم و مجازات است .طبق این اصل که در تمام نظامهای حقوقی جهان معمول است
هیچکس را نمیتوان به هر دلیلی به موجب جرم شخص دیگری مجازات کرد .این اصل در قرآن
نیز بهصراحت ذکر شده است« :وَلَا تَكْسِبُ كُلُُّ نَفْسٍ إِلَُّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (انعام،
 )1۶4یعنی هیچکس بهجز آنچه خود علیه خویش انجام داده است کسب نمیکند و نمیاندوزد و
هیچ نفسی بار گناه دیگری را بر دوش نمیکشد».
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استناد به اصل شخصیبودن جرم و مجازات برای این نظریه که خانوادة زندانی نباید بهتبع او
مجازات شود و برای حل این مشکل باید ارتباط زندانی و خانواده و ارتباط با جهان خارج تأمین
شود ،به لحاظ حقوقی دلیل موجهی است ،اما از نظر فلسفة حقوق نارسایی دارد .به سخن دیگر،
اصل شخصیبودن جرم و مجازات سخنی رواست ،اما مبنای «حقبودن» ارتباط زندانی با جهان
خارج نیست؛ زیرا این نقض بر آن وارد میشود که اگر فردی مجرد بود و همسر نداشت یا فاقد
پدر و مادر هم بود ،دیگر نیازی به مالقات و مرخصی ندارد ،اما از نظر فلسفة حقوق اگر امری را
«حق» بدانیم ،استیفای آن موقوف به هیچ امر دیگری نیست و حتی نیازی نیست به اصل
شخصیبودن جرم و مجازات استناد شود .درنتیجه ،زندانی در حالت تجرد و بهعنوان یک شخص
و بدون توجه به داشتن یا نداشتن خانواده یا خویشاوند ،به ارتباط با جهان خارج نیاز دارد.
برایناساس ،از نظر فلسفة حقوق ،حق ارتباط با جهان خارج مانند حق غذا و آبوهواست که
تأمینکردن آن مستلزم و متوقف بر هیچ شرطی از قبیل داشتن خویشاوند نیست .بهاینترتیب،
ممنوعیت مرخصی و مالقات یک زندانی موجب مجازات خانوادة او میشود؛ یعنی کسانیکه
محکومیتی ندارند.
از منظر روانشناختی ،تقویت عواطف مجرم و تعلقات خانوادگی او یکی از راههای بازپروری
و درمان است .قطع ارتباط زندانی به کاهش تعلقات عاطفی و خانوادگی میانجامد ،درحالیکه
تماسهای آزاد و مستمر تلفنی ،مرخصی و مالقات زندانی تأثیری چشمگیر بر جلوگیری از
فروپاشی نهاد خانواده و تکثیر ناهنجاری و بزه دارد و نمیگذارد یک مجرم در جرم خویش
راسختر شود و رفتار او به اعضای خانوادهاش تسری پیدا کند .عالوهبراین ،تماسهای یادشده
سبب تقویت امید به بازگشت به خانواده و جامعه میشود.
در زندانها چند نوع مالقات وجود دارد:
الف) مالقات بدون تماس مستقیم و از پشت شیشه یا حائل مشبک که ویژة زندانیان خطرناک
است.
ب) مالقات عمومی که زندانی میتواند اعضای خانواده و بستگان یا دوستان خویش را در
سالنی که به همین منظور معین شده است مالقات کند و با همدیگر تماس مستقیم داشته باشد.
ج) در برخی از کشورها از جمله در برخی زندانهای ایران (مانند زندان کرمان) ،بهمنظور
تحکیم پیوندهای خانوادگی عالوهبر مالقات عمومی ،سوئیت یا آپارتمانهای کوچکی مجهز به
تمام وسایل برای یک خانوادة  5یا  ۶نفری وجود دارد که خانوادة زندانی میتوانند چند روز را با
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زندانی در آن به سر برند .گاهی تا چهاربار در سال امکان این نوع مالقات فراهم میشود .تعداد
این نوع مالقات به تعداد زندانیان و امکانات و سوئیتهای موجود بستگی دارد.
د) مالقات نوع سوم غیر از مالقاتهای زناشویی است که در بسیاری از کشورها وجود دارد و
در ایران با عنوان مالقات ویژه یا مالقات شرعی انجام میگیرد .ارتباط زندانی با جهان خارج از
عوامل مؤثر در بهبود روانی زندانی ،زندانبان و خانوادهها و محیط زندان است (باقی.)1334 ،
طرد اجتماعی (درونی و بیرون) :طرد شایعترین و پذیرفتهشدهترین نظریه دربارة پیامدهای
زندانیشدن فرد است .در بسیاری از کتابها و مقاالت به زبانهای گوناگون به این مسئله اشاره
شده است .بیش از  41درصد زندانیان پس از اولین آزادی با بیاعتنایی یا طرد از خانه مواجه
شدهاند .طرد خانوادگی برای افرادی که باسوادترند بیشتر رخ میدهد ،اما کارفرمایان و مزدبگیران
بخش خصوصی پس از اولین زندانیشدن کمتر با طرد خانوادگی مواجه شدهاند (عبدی:1331 ،
 34و  .)1۶2-1۶3 :1333البته این طرد فقط از سمت جامعه به زندانی صورت نمیگیرد ،بلکه
جامعه ممکن است دربرابر اعضای خانوادة زندانی هم با بدبینی یا احتیاط برخورد و با دوریگزینی
رفتار کند .این نوع طرد اغلب عمیقتر میشود و به نوع دیگری درون خانوادة زندانی هم رخ
میدهد ،بهصورتیکه معموالً آنها زندانیبودن عضو خانواده را حتی از بستگان و گاه از فرزندان
کوچک پنهان میکنند و برای مثال اغلب به فرزندان خردسال میگویند پدرش در سفر یا مأموریت
است .نکتة دیگر اینکه هرچه جامعه بستهتر باشد ،طرد شدیدتر است و در جامعة بزرگ بهدلیل
اینکه امکان جابهجایی و پنهانشدن وجود دارد ،طرد هم ضعیفتر از جامعة بسته و کوچک است.
همچنین ،در جوامع باز هنجارها و نگرشهای توسعهیافتهتر ممکن است آثار کاهنده بر پدیدة طرد
اجتماعی داشته باشد؛ بنابراین ،توسعهیافتگی سیاسی و فرهنگی جوامع و تغییر نگرش در آنها با
کاهش این آسیب ارتباط دارد.
برچسب اصطالحی است که در روانشناسی بیشتر بهکار رفته و از آنجا به جامعهشناسی هم راه
یافته است ،اما نظریههای دیگری هم هستند که کموبیش همان مفهوم را بیان میکنند؛ مانند نظریة
طرد و نظریة داغ .گافمن از جامعهشناسانی است که در این زمینه مفاهیمی را ابداع کرده است.
برخی از این مفاهیم عبارتاند از« :هویت اجتماعی»« ،نقش» و «داغ» .داغ یا ننگ به مسئلة
هویتهای خدشهدارشده اشاره دارد .به نظر گافمن ،افراد از دو نوع داغ یا ننگ رنج میبرند :یکی
داغ بیاعتباری 1و دیگری داغ احتمال بیاعتباری .1داغ بیاعتباری به مسئلهای اشاره میکند که افراد
1. Discredited Stigma
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در آن از هویتی ننگآلود در گذشته و از ظاهر یا شخصیت خود رنج میبرند .در این نوع داغ،
کنشگر میداند که مخاطبان از هویت ننگآلود خبر دارند و درنتیجه وی میکوشد در کنشهایش
این مسئله را مدیریت کند و از تنشهای آن جلوگیری کند ،اما داغ احتمال بیاعتباری هنگامی
است که دیگران از هویت وی خبر ندارند و این احتمال وجود دارد که به آن پی برند .در این
مورد ،کنشگر میکوشد آن موضوع را پنهان کند یا بهگونهای سامان دهد که همچنان پنهان بماند.
گافمن در کتاب معروف خود به نام داغ باور دارد که همة ما از نوعی داغ رنج میبریم و میکوشیم
آن را در کنشهایمان پنهان کنیم (ریتزر .)223 :13۷4 ،خانوادة زندانیان از وجود برچسب خانوادة
زندانی رنج میبرند و آن را داغی میدانند که میکوشند برای جلوگیری از عوارضی چون طرد
اجتماعی نقل مکان کنند و در گمنامی به سر برند .مسئلة پنهانکاری دربارة زندانیبودن یکی از
والدین پدیدهای شایع است و فقط مختص ایران یا کشورهای دیگر نیست و تقریباً در همهجا
متداول است .دو مورد پژوهش در دیگر کشورها نشان میدهد تقریباً به یکسوم از کودکان
زندانیان دربارة محکومیت پدرانشان دروغ میگویند ،به یکسوم سخنان بیهوده میگویند و فقط به
یکسوم در این مورد اطالعات درست میدهند .ریچاردز در سال  1224دریافت که در کمتر از
نیمی از خانوادة زندانیان ،تمام کودکان دربارة محکومیت پدران یا مادران خود اطالع داشتند
(فرقدان.)31 :1332،
از ناکارآمدی تا بدآموزی زندان و تأثیرش در خانواده :دربارة تأثیرات منفی و معکوس
زندان در دهههای اخیر بهوفور سخن گفته شده است (فوکو ،145-144 :13۷3 ،گیدنز:13۷2 ،
 ،1۷1-1۷1آنسل13۶۶،؛ علوی122 :1321 ،؛ عبدی .)33-3۷ :1331 ،همزبانی دربارة بدآموزی
زندان در حدی است که محققان در سراسر جهان بر این نکته اجماع دارند .بررسی وضع زندانها
و جرم در کشورهای مختلف نشان میدهد یکی از کانونهای اصلی شکلگیری باندهای قاچاق و
شرارت و کالهبرداری زندانها هستند .زندان به گفتة برخی نویسندگان مدرسة آموزش جرم است
(آشوری .)1332 ،بدآموزی زندانی به او محدود نمیماند و مطالعات نشان میدهند که احتمال
کجروشدن فرزندان و نزدیکان زندانیانی که دچار بدآموزی زندان شدهاند بیش از دیگران است.
پیشبینی روند آینده و مخاطرات و چالشهای احتمالی موضوع :بررسیهای آماری نشان
میدهد روند زندانیشدن در ایران صعودی بوده است ،بهصورتیکه از  22411نفر زندانی در سال
 1352به حداقل  221هزار زندانی در سال ( 1321طبق آمار مرکز بینالمللی مطالعات زندان)
1. Discreditable Stigma
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رسیده است؛ یعنی درحالیکه آمار جمعیت کشور کمی بیش از دوبرابر شده است ،آمار زندانیان ده
برابر شده است .ادامة این روند مسئلة زندان و خانوادة زندانیان را نهتنها به یک بحران که به منبع
برخی بحرانهای اجتماعی تبدیل میکند .نشانههای این بحران از حاال آشکار شده است .رشد
پدیدة تکرار جرم ،بازگشت مجدد به زندان و فزونیگرفتن آمار محکومان به اعدام و اعدامهای
انجامگرفته در چند سال اخیر و تأثیرات ویرانگر آن ،بیانگر تبدیلشدن این نوع مجازات به یکی از
منابع شکاف دولت-ملت و ایجاد بدبینی و بیاعتمادی و ناکارآمدی زندان بوده است که
برایناساس باید راهکارهای مؤثری اندیشیده شود.
هرچه آمار زندانیان افزایش یابد ،ابعاد پیامدهای منفی زندان بر خانوادههای زندانیان نیز به
همان نسبت بزرگتر میشود .با لحاظکردن نرخ فزایندة رشد تورم و بیکاری در دهة هشتاد تا
اوایل دهه نود شمسی ،وقتی خانوادهای در این شرایط اقتصادی بیسرپرست شود ،دچار فقر
مضاعف و تنگناهای شدیدتری نسبت به سایر خانوارهای همپایگاه میشود .چشمانداز اقتصادی
پیش رو نشان میدهد اگر تورم و بیکاری افزایش نیابد ،در آیندة نزدیک کاهش هم نمییابد؛
بنابراین ،پیشبینی میشود روند کنونی رو به رشد جمعیت زندانیان از نظر پیامدهای ویرانگر
اقتصادی بر خانوادهها ،وسیعتر باشد.

راهکارها
راهکارهای مورد نظر نخست برای نهادهای درگیر در مسئله و دوم برای نهادهای قانونگذاری و
اجرایی است.
مهمترین سازمانهای ذیربط بهترتیب عبارتاند از :سازمان اقدامات تأمینی و تربیتی (موسوم به
سازمان زندانها) ،انجمن حمایت زندانیان (که هیئتمدیرة آن از دادستان و رئیس سازمان زندانها و
چند معتمد محلی تشکیل میشود) ،کمیتة امداد امام ،سازمان امور بهزیستی .بخشی از نارسایی و
ناکامی آنها در کارکردهایی که بر عهده دارند ناشی از برنامهها و سیاستهای کالن است و بخشی
دیگر هم ناشی از ضعفهای درونی خود آنهاست که نقد عملکرد آنها نیازمند اجرای طرح تحقیقی
مستقلی است .در میان نهادهای درگیر در این موضوع جای ارگانهای دولتی دیگر و ارگانهای
نیمهدولتی مانند شورای شهر و شهرداریها و بهویژه جای نهادهای مدنی که ساختاری داوطلبانه و
بسیار کمهزینه دارند ،خالی است ،درحالیکه مشارکت آنها در نظارت و مدیریت زندان و پیامدهای
آن بهویژه درمورد خانوادهها یکی از مهمترین راههای کنترل وضعیت است.
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روند افزایشی آمار زندانیان در جهان و ایران از یکسو (عبدی ۷3-۷۷ :1331 ،و -152 :1333
 )1۶1و ناکارآمدی زندان از سوی دیگر و اینکه اگر هم کارآمد باشد با «منطق هزینه و فایدة»،
کارایی اجتماعی و اقتصادی ندارد ،موجب اتخاذ راهکارهایی اجتنابناپذیر در این زمینه شده
است .درادامه ،با بهرهگیری از تجارب و مطالعات و از جمله پژوهش حاضر چند راهکارها پیشنهاد
میشود.
 .8در سطح کالن
 .8-8تعیین مدل کیفری :مدل کنترل جرم که سرکوب جرم را به همراه دارد از یکسو موجب
کاهش تعداد زندانیان و بازپروری نمیشود و از سوی دیگر عوارض آن بر خانوادهها و جامعه
شدیدتر است ،اما مدل تشریفات دادرسی که براساس بازپروری و احیای مجرم قرار دارد ،به رابطة
زندانی و خانواده اهمیت میدهد و درنتیجه عوارض تخریبیاش کمتر است.
مدل «کنترل جرم» مبتنیبر حقوق تنبیهی است و در آن «مصلحت عامه» بر «حقوق فردی»
برتری دارد و جلوگیری از جرم مهمترین وظیفة قوة قضاییه است و دادگاه بهجای حمایت از
حقوق متهم باید بر احقاق حقوق قربانیان متمرکز شود و دست پلیس برای تحقیق و بازرسی و...
باید باز باشد .به همین دلیل ،تمام رویة دادرسی یک پرونده از بدو جلب متهم تا نحوة برگزاری
دادگاه ،تحت تأثیر همین «مأموریت» دستگاه قضایی شکل گرفته است .در این سیستم ،دغدغة
اصلی دستگاه قضایی بیش از آنکه «اعمال قانون» باشد ،کشف حقیقت و اثبات جرم واقعی متهم و
حفظ اقتدار دستگاه قضایی است ،اما مدل «دادرسی عادالنه» مبتنیبر حقوق ترمیمی است و هدفش
احیای بزهکار است و بر حقوق متهم متمرکز میشود .این مدل براساس ارجحیت «حقوق اساسی
متهم» و ضرورت مهار قوای قهریه بنا شده است (هافمن ،بیتا.)12-11 :
نکتة کلیدی توجه به فلسفة زندان در جهان مدرن است .در گذشته که پارادایم نظام حقوقی،
حقوق تنبیهی بود ،فلسفة زندان ،مجازات و تنبیه و انتقام از مجرم و اعمال درد یا نقص بر مجرم
بود .در جهان مدرن ،پارادایم نظام حقوقی ،حقوق ترمیمی است و مجرم را نه یک جانی یا مجرم
بالفطره بلکه یک بیمار میدانند یا او را قربانی مناسبات و مدیریتهای نادرست اجتماعی یا
خانوادگی تلقی میکنند و این نکته را درنظر میگیرند که امکان داشت هر مجرمی با وجود یا
فقدان یک حادثه یا لحظه یا عامل در زندگیاش مسیری دیگر بپیماید و بهجای یک مجرم ،یک
شهروند فعال و مفید باشد؛ بنابراین ،در جهان مدرن انسجام اجتماعی از نوع ارگانیکی مبنای روابط
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اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است .فلسفة زندان عبارت است از بازپروری حتی اگر
این بازپروری دربارة عدهای از زندانیان ناکام بماند .در این سیستم ،زندانبان باید خود را یک
امانتدار بداند و آگاه باشد که هدف از زندان ،تنبیه نیست ،بلکه دور نگهداشتن مجرم از جامعه و
ممانعت از آسیبرساندن به دیگران است؛ بنابراین ،او خود را نه یک مأمور عذاب ،بلکه باید
امانتداری بداند که هدفش بازپروری زندانی است.
حجم شکایات وارده به نهادهای مرتبط (مانند کمیسیون اصل  21مجلس ،کمیسیون حقوق
شهروندی دادگستری ،کمیتة حقوق بشر قوة قضاییه ،همچنین نهادهایی چون کمیسیون حقوق بشر
اسالمی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان و نیز اخبار و گزارشهای مطبوعاتی و رسانهای) نشان
میدهد رفتار با زندانیان و خانوادهها مطلوب و متناسب با قوانین و مقررات موجود نیست (اطالعات
میدانی محققان) .در چارچوب فلسفة بازپروری و ترمیمی ،باید رفتار زندانبان با خانوادة زندانی
محترمانه باشد .خانوادة زندانی نسبت به خود زندانی رنج بیشتری را تحمل میکنند و یکی از نقدهای
اساسی بر زندان این است که خانوادة زندانی نیز بهتبع حبس او ،بهطور مضاعف مجازات میشود؛ زیرا
رنج دوری زندانی ،نگرانی دربارة وی ،محرومیتهای ناشی از نبود زندانی بهویژه اگر سرپرست
خانوار باشد ،مشقت تأمین هزینههای زندانی ،پیگیری امور حقوقی او و مالقات با زندانی را متحمل
میشوند و در زمینة زندانیان بزهکار ،احساس تحقیر و سرزنش دیگران را نیز به جان میخرند.
درنتیجه ،رعایت حرمت خانواده که جرمی ندارند و شرایط دشوارتری را تحمل میکنند ضروری است
(باقی )۷2 :133۷ ،که برایناساس از آثار تخریبی بر خانوادة زندانیان و درنتیجه بر جامعه کاسته
میشود .تحقق این مهم نیز در گرو انتخاب رویکرد ترمیمی و مدل کیفری مناسب است.
 .8-6شفافسازی و ارائة آمار و اطالعات واقعی :پنهانسازی واقعیتها راه را برای شناخت
علمی و تحلیل مسئله و یافتن راهکارها مسدود میکند و درنتیجه معضالت بر جای خود باقی
میمانند و به آسیب پایدار تبدیل میشوند و هزینهها را افزایش میدهند و به بحرانهای العالج
تبدیل میکنند .نمونة مسئلة یادشده حذف آمار زندانیان از منابع رسمی است که امکان بررسی را از
محققان سلب میکند و ابعاد مشکل را پنهان میسازد و نمیتوان کمیت و کیفیت تعداد جمعیت و
خانوار درگیر با پدیده را دریافت .پنهانکاری اطالعات از دو نظر زیانآور است :یکی از دسترس
خارجکردن اطالعات و آمار برای شناخت علمی مسائل و آسیبهای اجتماعی و راهحلیابی و دوم
بسترسازی برای شایعه و رواج اطالعات غلط که موجب کاهش سطح اعتماد اجتماعی نسبت به
نهادها و رسانهها میشود و مشکالت را دوچندان میسازد.
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 .6در سطح میانی
 .6-8انسانیترکردن شرایط زندان با توجه به تأثیرات محیط فیزیکی بر روان و اخالق فرد:
انسانیترکردن شرایط آنگونه که از عنوان سازمان حمایتی ذیربط برداشت میشود« :سازمان
اقدامات تأمینی و تربیتی» .تحقق این وظیفه با تسهیالت بیشتر برای مالقات و تلفن و مرخصی
امکانپذیر میشود.
 .6-6توانمندسازی خانواده :تقویت مدیریت خانواده و اصالح الگوی ساختار قدرت در این
نهاد بنیانی مانند آموزش دموکراسی گفتوگویی و مدارای متقابل ،برای رویارویی با مشکالت و
پیچیدگیهای جامعة امروزی .امروزه اصطالح «خانوادهدرمانی» بیانگر نقش کلیدی خانواده در
پیشگیری از مشکالت اجتماعی از جمله بزهکاری و پدیدة زندان است .مقولة توانمندسازی
خانواده ارتباطی مستقیم با موضوع بحث ندارد و یک راهحل کلی برای جامعه است و جنبة
پیشگیرانه و جلوگیری از زندانیشدن افراد دارد ،اما بیتردید خانوادهای که یکی از اعضایش
زندانی شده باشد ،از جهات متعدد احساس ضعف و ناتوانی میکند و توان انتخاب را در بسیاری
از زمینهها از دست میدهد؛ بنابراین ،کوشش برای تقویت اعتمادبهنفس و قدرت انتخاب در چنین
خانوادههایی ضرورتی غیرقابلانکار ارزیابی میشود .مواردی مانند ارائة خدمات مشاورهای توسط
نهادهای مدنی و نیز سازمان زندانها برای خانوادة زندانیان ،تأمین معاش خانواده ،تأمین اقتصادی
همسر در زندان ،کمک به رفتوآمد به زندانهای دور از شهر ،کوشش برای تغییر نگرش به
خانوادة زندانی و سایر حمایتها در این پژوهش بررسی شده است که میتوان در فرایند بازتولید
مسئلة زندانی و پیامدهای آن بر خانوادة زندانی به آنها توجه کرد .درنتیجه ،توجه به مقولة
توانمندسازی خانوادة زندانیان اهمیت مییابد.
 .6-2زندان باز :این نوع زندانها مقررات بازتری در مقایسه با زندانهای بسته دارند .در این
نوع زندانها ،امکان اشتغال برای زندانی و کسب درآمد وجود دارد .هرچند دستمزدهای
پیشبینیشده از تعرفههای رسمی تبعیت نمیکنند و گاه به کمتر از نیمی از تعرفههای موجود
میرسند ،حداقل هزینههای زندانی را در داخل زندان تأمین میکنند و بار سنگین آن را از دوش
خانواده برمیدارند .همچنین ،زندان موظف است درصدی از این درآمد را به حساب خانوادة
زندانی واریز کند ،درحالیکه در زندان بسته امکان چنین فعالیت و درآمدی وجود ندارد .زندانهای
باز نیز بهطور کلی عوارض زندان را از بین نمیبرند ،اما بهدلیل فراهمساختن امکان ارتباط بیشتر
زندانی با خانواده از یکسو و جلوگیری از تخریب گستردهتر روانی برای زندانی از سوی دیگر
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موجب کاهش آثار تخریبی زندان بر خانوادة زندانی و بر جامعه میشوند و از این نظر کارآمدتر از
زندانهای بسته ارزیابی میشوند .مسئوالن از دیرباز به این راهکار توجه داشتهاند ،اما تاکنون
درعمل پیشرفت درخوری در این زمینه نداشتهاند .در مادة  2قانون اقدامات تأمینی مصوب ،1332
دولت مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون اقدام به تشکیل مؤسساتی کند که
برخی از این مؤسسات عبارت بودند از مراکز معالجة مجرمان معتاد به استعمال الکل و موادمخدر
کارگاههای کشاورزی و صنعتی .در مادة  ۶این قانون مقرر شد هرگاه کسی مرتکب جنحه یا
جنایت شود که مجازات قانونی آن حبس است ،دادگاه میتواند ضمن حکم مجازات ،درصورت
وجود شرایط الزم ،مجازات معینشده دربارة او را بال اجرا بگذارد و دستور نگهداری او را در یک
کارگاه کشاورزی یا صنعتی برای مدتی نامعین بدهد.
 .6-4حمایت نهادهای مدنی :یکی از منابع اصلی اختاللهای ناشی از زندانیشدن فرد در
خانواده و پیامدهای تخریبی آن در جامعه ،نبود نهادهای مدنی و حمایتگر است .فلسفة جامعة
مدنی ویژگیهایی دارد که اهم آن التیامبخشی است .جامعة مدنی شکاف دولت و ملت را پر
میکند .وجود نهادهای مدنی که حمایت حقوقی و مشاورة روانی و پزشکی و حتی در موارد
ضروری حمایتهای مادی داشته باشند ،نقشی بسزا در کاهش عوارض سوء زندان بر خانواده و
جامعه دارد.
 .6-9نقش رسانهها :اطالعرسانی ،آگاهسازی و تحلیل مسائل از آشکارترین نقشهای رسانهها
اعم از نوشتاری و دیداری و شنیداری است و با مشارکت آنها بسیاری از مسائل اجتماعی را
میتوان بهینهتر و پایدارتر حل و رفع کرد .از جمله در زمینة زندان ،نقش رسانهها در تغییر
نگرشها در مردم و در قانونگذاران و قوة قضاییه تعیینکننده است.
 .2سطح خرد
 .2-8مجازات جایگزین حبس در فرایند اصالح قوانین کیفر (مانند دستبند الکترونیکی
و :)...این تدبیر البته ایدة بدیعی نیست و در دورة  1333-13۷3مدیریت قوة قضاییه مطرح بود .در
همان دوره ،الیحة مجازات جایگزین زندان از سوی قوة قضاییه بهمنظور بررسی و تصویب به
مجلس شورای اسالمی ارسال شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شد .این الیحه
مجازات اجتماعی جایگزین زندان را به دورههای مراقبت ،خدمات عمومی ،جزای نقدی روزانه و
محرومیت موقت از حقوق اجتماعی تفکیک میکند که با مشارکت مردم و نهادهای مدنی اعمال
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میشود .براساس مفاد این الیحه ،دورة مراقبت دورهای است که طی آن دادگاه فرد را با رعایت
شرایطی ،حداکثر سه سال به اجرای یک یا چند مورد از دستورات زیر محکوم میکند:
 .1اقامت در محل معین .2 ،منع اقامت یا تردد در محل یا محلهای معین .3 ،حرفهآموزی یا
گذراندن دورههای آموزشی و مهارتی .4 ،ارائة خدمات به بزهدیده در راستای رفع یا کاهش آثار
زیانبار مادی یا معنوی ناشی از جرم یا رضایت بزهدیده .5 ،معرفی خود به شخص یا مقام یا مراکز
یا نهادهایی که دادگاه تعیین میکند .۶ ،خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات،
 .۷ترک معاشرت با اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکومعلیه مضر تشخیص
میدهد یا منع اشتغال به کارهای معینی که زمینة ارتکاب جرم را فراهم میکنند .3 ،الزام به
فراگیری آداب معاشرت خانوادگی و اجتماعی و پایبندی به آن .2 ،اقدام به درمان اختاللهای
روانی-رفتاری و جسمانی خود .کلیات الیحة مجازات اجتماعی جایگزین زندان که در شش فصل،
مواد عمومی ،دورة مراقبت ،خدمات عمومی ،جزای نقدی روزانه ،محرومیت از حقوق اجتماعی و
مواد متفرقه و  32ماده تنظیم شده بود ،در جلسة چهارشنبه  24مهر  133۷با  155رأی موافق و ۶
رأی مخالف تصویب شد و منتظر تصویب نهایی بود ،اما سالها در مجلس بالتکلیف ماند تا اینکه
با نهاییشدن قانون مجازات اسالمی جدید قسمتهایی از الیحة مجازات جایگزین نیز در قانون
جدید مجازات اسالمی ادغام شد.
جایگزینهای جبرانی :طبق بند  1مادة  41قانون جدید آیین دادرسی کیفری فرانسه ،قانونگذار
برای دادستان این اختیار را قائل شده است که اگر با لحاظ شخصیت مجرم از یکسو و جرم
ارتکابی از سوی دیگر تعقیب را مناسب نداند -و بهعبارت دیگر تعقیب و مجازات متهم راهحل
مطلوب برای پایان به اخاللی که در نظم جامعه بر اثر ارتکاب جرم وارد آمده نباشد -بتواند از
راهحلهای جایگزین استفاده کند .همچنین ،دادستان مجاز است پیش از تصمیمگیری نسبت به
اقامه یا عدم اقامة دعوای عمومی ،بهتنهایی یا از طریق نمایندة خود اقدامهای برشمردهشده در این
ماده را مانند «فراخوانی به رعایت قانون» انجام دهد (آشوری .)1332 ،این تدبیر جایگزین که
قدیمیترین و متداولترین اقدام است ،از دیرباز در دادسراها با عنوان «تذکر مقررات قانونی» بهکار
گرفته شده است.
 .2-6اعمال مجازات متناسب با وضعیت روحی و جسمی برای زنان :برای زنان تمهیداتی
اندیشیده شود و اصل بر این باشد که تا حد امکان دورة حبس خود را در خانه بگذرانند و از
دستبند الکترونیکی استفاده شود .در قرآن نیز اولین مجازات برای زنان شوهرداری که مرتکب

پيامدهای زندانيشدن بر خانوادة زندانيان 858

خیانت جنسی میشوند حبس در خانه است ،اما در دورة کنونی این اقدام باید با دستور قضایی و
پس از تشریفات دادرسی عادالنه و با نظارت مراجع قانونی باشد تا مانع مجازات خودسرانه شود.
«وَالالَّتِی یَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِی
الْبُيُوتِ حَتَّیَ یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللُّهُ لَهُنَّ سَبِيالً» (نساء )15 ،و از زنان شما ،کسانیکه مرتکب
زنا میشوند ،چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید پس اگر شهادت دادند ،آنان
[زنان] را در خانهها نگاه دارید تا مرگشان فرارسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد».
مفسران قرآن و فقها واژة امساک در این آیه را بهمعنای حبس و زندان دانستهاند (منتظری،
 .)33-3۷ :13۷2در کتاب بدائع السالک قاضی ابن ازرق به نقل از ابن فرحون و او نیز به نقل از
این قیم جوزیه آمده است حبس شرعی این نیست که آدم را در یک جای تنگ زندانی کنند ،بلکه
بازداشت شخص و منع او از تصرف است چه در یک خانه باشد چه در مسجد (همان .)31 ،البته
در آیة یادشده حتی منع تصرف هم وجود ندارد و فقط حبس در خانه است .هرچند این حد از
مجازات هم بعدها تعدیل شد .در اینجا ،هدف ارزیابی و نقد این نوع مجازات نیست ،بلکه فقط
استفاده از مجازات حبس در خانه با بهرهگیری از دستبند الکترونیکی برای برخی از زنان مجرم
پیشنهاد میشود.

بحث و نتیجهگیری
مسئلة پیامدهای زندان بر خانوادهها ،بهرغم اهمیت و گستردگیاش کمتر از سایر مسائل و
موضوعات مرتبط با زندان مورد توجه محققان بهویژه در ایران بوده است و موانع دسترسی
محققان به مطالعات میدانی در زندان و نبود دادههای رسمی و معتبر و کافی از دالیل آن بوده
است .با توجه به آمار تقریبی ،تعداد زندانیان ثابت  351تا  411هزار نفر و تعداد زندانیان درگردش
 1411111تا  1۶11111هزار نفر بوده است .با لحاظکردن بعد جمعیت خانوار میتوان بهصورت
تقریبی گفت از هر  21نفر ،یک نفر بهنوعی با مسئلة زندان درگیر است .از این طریق میتوان ابعاد
تأثیر زندانیشدن افراد را بر خانواده و جامعه درک کرد .این پیامدها ابعاد فردی ،فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی دارند و شدت و ضعف آنها به عوامل مختلف مانند نوع جرم زندانی ،مدت
محکومیت ،وجود یا فقدان ارگانهای حمایتی و نیز نوع برخورد جامعه با زندانی و خانوادة او
بستگی دارند .مسئلة طرد اجتماعی و برچسبزنی از شایعترین رویکردها درمورد زندانی و
خانوادة اوست.
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با توجه به مبحث پیشبینی روند آینده و مخاطرات و چالشهای احتمالی و همچنین اعالم
رسمی مقامات قضایی مبنیبر اینکه آمار پروندههای وارده به قوة قضاییه از مرز  15میلیون گذشته
و هشدار درمورد آن ،این روند مسئلة زندان و خانوادة زندانیان را نهتنها به یک بحران که به منبع
برخی بحرانهای اجتماعی تبدیل میکند .نظریة کنترل اجتماعی نیز این وضعیت را ناشی از ضعف
در فرایند کنترل اجتماعی در جامعه و ناکارآمدی آن در هر دو بعد درونی و بیرونی میداند .این
وضعیت همچنین نشانة افول سرمایة اجتماعی یا عناصر پیونددهندة افراد به یکدیگر و جامعه است
و به تعبیر دیگر نشانه ضعف چهار متغیر کنترلکنندة رفتار اجتماعی است که عبارتاند از .1
دلبستگی .2 ،تعهد .3 ،مشارکت .4 ،باور .همچنین ،این روند جامعهپذیری را با اخالل جدی مواجه
میکند .از اینرو ،توجه به راهکارهای ارائهشده اهمیت مییابند.
تسهیل ارتباط مستمر زندانی با خانواده و با جهان بیرون از زندان از عوامل مؤثر بر تقلیل
پیامدهای منفی زندانیشدن فرد بر خانواده است .باید به راهکارهای مطرحشده در پایان پژوهش
در سه سطح کالن ،میانی و خرد که تأکید بر افزایش سرمایة اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی و
حمایتی از جملة آنهاست ،بهعنوان بخشی از راهکارهای کاهش پیامدهای منفی زندان بر خانواده
و جامعه توجه شود .همچنین ،رسانهها در اصالح نگرشهای جامعه به مسئلة جرم ،زندان ،خانوادة
زندانی و شیوة کنترل جرم ،در ذهنیت مردم و مدیران نقشی تعیینکننده دارند.
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ترجمة پرتو اشراق ،تهران :انتشارات ناهید.
 منادی ،مرتضی ،جامعه شناسی خانواده :تحلیل روزمره گی و فضای درون خانواده ،تهران ،انتشارات
دانژه1335 .
 نیکپور قنواتی ،لیال و احمدی ،حبیب (« ،)1332تأثیر زندانیشدن محکومین به جرایم موادمخدر بر
وضعیت بهداشت روان زنان آنها» ،فصلنامة جامعهشناسی کاربردی ،شمارة .153-143 :1
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مصاحبهها
 باقی ،عمادالدین ( ،)1333تبدیل «حق» به «امتیاز» ،روزنامة اعتماد ملی ،شنبه  3مرداد ،1333
روزنامههای توسعه و شرق مورخ .33/12/2۶
 ـــــــــــــــ (« ،)133۷زندانبانی و جامعه مدنی» ،مجلة شهروند امروز ،شمارة ۶ :44
 ـــــــــــــــ (« ،)1322مسئوالن تکلیف خود را با مدل کنترل جرم مشخص کنند» ،روزنامة آسمان،
شمارة .2 :3
 ـــــــــــــــ (« ،)1334مرخصی زندانیان «حق» یا «امتیاز»» ،روزنامة شرق ،شمارة  22اسفند :1334ص1
 بنیانیان ،زهرا ( 55« ،)1322درصد زنان معتاد در ایران متأهل هستند» ،خبرگزاری جمهوری اسالمی
ایران (ایرنا) 14 ،اسفند.

 ربیعی و همکاران (« ،)133۶بررسی تأثیر اعطای مالقات ویژة زندانیان در کاهش جرایم و تخلفات
داخل زندان» ،سایت  22 ،aftabir.comاردیبهشت.
 سلیمانی ،اکبر (« ،)1335اثرات زندان بر زندگی اجتماعی زندانی و خانواده او» ،روزنامة حمایت ،سه
شنبه  22اسفند.
 سلیمی ،سامرند (« ،)1321مشکالت خانوادة یک زندانی را میدانید؟» ،هفتهنامة سالمت ،شمارة ،۷1
چهارشنبه  31اردیبهشت.
 صادقی ،سیدمحسن (« ،)1321ساالنه  11میلیون پروندة قضایی در دادگاهها تشکیل میشود» ،روزنامة
ابتکار ،شمارة  ،2511سهشنبه  12دیماه.

 شهریاری ،حمید (« )1322افزایش ورودی پروندهها در شعب دیوان عالی کشور؛ سرقت مستوجب تعزیر و
مطالبه طلب بیشترین درخواست مردم» سایت سردبیر2 ،تیر sardabir.com/websearch/22802.html 1322

 علیزاده ،عباسعلی (« ،)133۷پروندة تخلفات اداری در سال  3۶نسبت به سال قبل  12درصد رشد داشته
است» ،روزنامة مردمساالری ،شمارة  2۶ ،1244آبان.2 :
 علمی ،توانا (« ،)1321کاهش  13درصدی آمار زندانیان ایران طی یک سال» ،روزنامة خراسان ،شمارة
 ،13333دوشنبه  23بهمن.
 غنی ،مهدی (« ،)1333زندان با زندانی چه میکند» ،روزنامة اعتماد ،دوشنبه  31شهریور.
 محمدی فرود ،حمید ( ،)1322سایت سازمان زندانها 21 ،اسفند ،به آدرس
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