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 ادراک تجربه حبس در میان زنان مجرم

 1مهسا الريجاني

 02/90/9911تاريخ پذيرش:   02/6/9911تاريخ دريافت: 

 چکیده
رویکرد پدیدارشناسی توصیفی و با تکنیک مصاحبه عمیق، به انعکاس پژوهش حاضر با استفاده از 

های زنان را  نفر از زنانی پرداخته است که تجربۀ گذراندن حبس در یکی از زندان 52تجربۀ زیستۀ 

گیری هدفمند با حداکثر تنوع است. سؤاالت اصلی پژوهش در ارتباط  اند. بر این اساس، نمونه داشته

ایندهای دوران حبس از نگاه زنان زندانی و مالحظات جنسیتی بر اساس تجربیات با ادراک تجربۀ فر

شناسی  گرایی، جرم های کیفی با پشتوانۀ رویکردهای فایده زیستۀ این افراد بوده است. این یافته

کنندگان در  فمینیستی و پاسخ به نیازهای جنسیتی زنان تحلیل شده است. ادراک تجربۀ مشارکت

خ به جلوگیری از انفصال زندانی با خانواده در بخش نزدیکی به محل سکونت، تسهیل های پاس حوزه

سازگاری زندانیان در بخش قرنطینه، تحکیم پیوند با خانواده در بخش تعامالت، حفاظت از زندانیان 

بندی زندانیان، توجه به وضعیت جسمانی و روحی زنان  بدون سابقه و مادران زندانی در بخش طبقه

های  اند. یافته های زندان تفسیر کرده نفس در حوزۀ برنامهبخشی و عزتِ خش خدمات، آگاهیدر ب

پژوهش، تجربۀ زیستۀ زنان از مالحظات جنسیتی را شامل حفظ و بازسازی پیوندهای خانوادگی، 

محور و سرگرمی و اوقات فراغت  حفظ و بازسازی زنانگی در زندان، توجه به توانمندسازی جنسیت

ها و در جهت پاسخگویی به نیازهای جنسیتی زنان  کند که بر اثر پرتکرارترین مقوله بیان می زنانه

 تفسیر شده است. 

پیوند خانوادگی، تجربۀ حبس، توانمندسازی، زندان زنان، مالحظات  بازسازی زنانگی، واژگان کلیدی:

 جنسیتی.

 

 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
 را، تهران، ایراناستادیار دپارتمان علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزه .1
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 مقدمه  و بیان مسئله

میالدی شروع شد؛ تا قبل از این تاریخ،  06از دهه عالقه به مطالعه در خصوص زنان مجرم 

شد؛ زیرا جرائم آنها در مقایسه با مردان  توجه به وضعیت زنان مجرم عموماً مورد غفلت واقع می

ها  کرد. بنابراین، در خصوص وضعیت زنان در زندان تر بود و یا کمتر جامعه را تهدید می سبک

نیز زنان زندانی جمعیت محدودی از زندانیان را اطالعات کاملی در دسترس نیست. امروزه 

% از این زندانیان زن هستند. با توجه به اینکه اکثر این 4اند و در ایران تنها  خود اختصاص داده به

جمعیت مردان هستند، لذا طبیعی است که ساختار، خدمات و قوانین و مقررات موجود در 

شده و مطالعاتی برای پاسخ مناسب به نیازهای زنان زندان غالباً بر اساس نیازهای مردان طراحی 

 (. 29: 1932ها طراحی و اجرا نشده باشد )فرنیا،  زندانی در ساختار زندان

های جنسیتی را دوچندان  های متفاوت زنان و مردان زندانی لزوم توجه به تفاوت ویژگی

انی افرادی هستند که سازد که زنان زند  خصوص آشکار می های متعدد دراین سازد. پژوهش می

مصرف مواد مخدر،  اند و تجربه قربانی شدن، سوء حاشیه رانده شده ازنظر اقتصادی و اجتماعی به

، 5662و همکاران، 1زا را با خود دارند )هیلبرون مشکالت سالمت روان و درگیری در روابط آسیب

 (. 5662، 4یلسون و بلکنپ؛ مکدنیل و5615و همکاران،  9؛ نقل از رایت5660، 5ریزینگ و همکاران

که  طوری افتند؛ به  واسطه معاونت و مشارکت در جرائم مردان به زندان می برخی از زنان به

( بر این باورند که این زنان قربانیانی هستند که 5662) 2محققان فمینیستی همچون اندرسون

شان  در زندگیهای اندکی  اند و کنترل و انتخاب سمت زندگی مجرمانه سوق داده شده به

(آنکه، اثرات زندانی شدن زنان تا جایی است که گویتا و چن اند. حال داشته
بر این ) 5610 0

های جنسیتی هنجارمند و  ها نقش زیرا آن شوند  نامیده می 7باورند زنان زندانی منحرفین مضاعف

 2دی غیرمونثعنوان افرا اندازند و به اصولی خود و همچنین ظرفیت باروری خود را به خطر می

 (. 731: 5610 (شوند  تفسیر می
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1 .Heilbrun 

2 .Reisig 

3 .Wright 
4 .McDaniels-Wilson& Belknap 
5 .Anderson 
6. Gueta & Chen 

7. Duble deviant 

8. unfemine 
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های جسمانی و زیستی زنان در دوران حبس نیازمند مالحظه و  بنابراین توجه به ویژگی

های جنسیتی زنانه همچون سرپرستی خانوار، مادری، بارداری و شیردهی  توجه است. زیرا نقش

دارد که نوع مدیریت زندان و خود  های مختص به و حتی مجرد بودن نیاز به رفتارها و حمایت

آنکه مرداِنگاری زنان و تحمیل  سازد. حال همچنین مطالبات زندانیان زن را با مرد متفاوت می

دهد. زیرا عوامل ساختاری این   سمت جرائم مردانه سوق می شرایط مردانه زندان، زنان را به

دار به  آمیز مجرمان سابقه  کننده و یا مانعی برای بازگشت موفقیت ظرفیت را دارند که تسهیل

تواند   گذارد و شرایط زندان می  ها اثر می رو بر احتمال متهم شدن دوباره آن جامعه باشند. ازاین

های غیرقانونی   غیراز بازگشت به فعالیت اثرات منفی برجای بگذارد که زندانی هیچ انتخابی به

؛ نقل از 5662، 4و هالبرستات 9، پالمر5، دیویس1برای رفع نیازهای خود نداشته باشند )الویگن

 (. 921: 5611، 2مورانی

های تبعیض مثبت به نفع زنان  دهد که در ایران سیاست  مروری بر قوانین کیفری نشان می

طور مطلق از  گذار کیفری به شده توسط قانون متهم و مجرم وجود دارد و قوانین تصویب

ای در خصوص مردان و   معیارهای دوگانهمالحظات جنسیتی عاری نیست و در موارد خاص 

 (. 915: 1920شود )طغرانکار،  زنان استفاده می

( برخی از این موارد را شامل رعایت موازین شرعی در بازجویی 1939زادگان و تدین ) موذن

از متهمان زن، تعویق اجرای حکم اعدام، حد یا قصاص نفس در ایام بارداری و نفاس 
 196ای و انفرادی از زنان )ماده  ایت موازین شرعی در بازجویی مواجههشمرند. لزوم رع برمی0

قانون مجازات  505، 39، 35، 31قانون دادرسی کیفری( و تأخیر در اجرای برخی مجازات )مواد 

( در 919: 1920قانون آیین دادرسی کیفری( نیز وجود دارد )طغرانکار،  522اسالمی و ماده 

ها نیز مالحظات جنسیتی برای زنان شامل نگهداری فرزندان  زنداناجرایی سازمان  7نامه آیین
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1. la Vigne 

2 .Davies 

3 .Palmer 
4 .Halberstadt 
5 .Morani 

 قانون مجازات اسالمی  505 آیین دادرسی کیفری و ماده 539ماده   0.

 مورد بازنگری قرار گرفت.  1924نامه اجرایی سازمان زندانها در سال  آیین.  7
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و همچنین تهیه وسایل بهداشتی برای 1شیرخوار همراه مادران تا سن دو سالگی در زندان

زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی، اطفال شیرخوار و زنان باردار و نگهداری آنان 

  شود. می 5در قسمت جداگانه زندان

مدار زنان زندانی، هدف از این  با توجه به اسناد موجود و لزوم توجه به نیازهای جنسیت

پژوهش مطالعه تجربه حبس در میان زنان با سابقه زندانی شدن و مالحظات جنسیتی نیازمند 

آمده  دست توجه از نگاه آنان است ؛ زیرا انعکاس تجربیاتی که در فرایند زندگی در زندان به

 های زیر پاسخ دهد: ه پرسشاست و ب

شود، شامل چه  هایی که در زندان زنان اجرا می نامه بر اساس مطالعات اسنادی، آیین .1

 مواردی است؟

 . تجربه زنان زندانی از فرایندهای دوران حبس شامل چه مواردی است؟ 5

 د؟زنان زندانی چه ادراکی از کارکردهای منفی و مثبت فرایندهای دوران حبس دارن .9

کنندگان از مالحظات جنسیتی نیازمند توجه در زندان زنان شامل چه  تجربه مشارکت .4

 مواردی است؟

 پیشینه تحقیق

های زندانیان پژوهش  های زندگی در زندان و آسیب  در ایران محققین متعددی درزمینۀ آسیب

(، در 1934)(، شمس 1923(، عارفی )1922(، ابراهیمی قوام )1927اند؛ عبدی ) انجام داده

 اند.  ها و زندانیان پرداخته های زندان  های روانشناسی، پزشکی و حقوق به بررسی ویژگی  حوزه

(، نژاد سبزی و همکاران 1935های مرتبط با زنان زندانی، کردمیرزا و همکاران ) در پژوهش

های  ( در طرح1934پرست و همکاران ) ( و وطن1935(، حسینجاری و همکاران )1935)

  اند.  وهشی خود تبعات زندان برای زنان زندانی را مورد مطالعه قرار دادهپژ

های اندکی وجود دارند و یا اینکه بخشی از این  اما در حوزه فرایندهای زندانبانی پژوهش

( محیط زندان را فضایی مبتنی 1939اند. صادقی و میرحسینی ) فرایندها را مورد مطالعه قرار داده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
 نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان زن آیین 4ماده .  1

 ها و اقـدامات تـأمینی و تربیتـی کشـور نامه اجرایی سـازمان زنـدان آیین 03ماده  1تبصره .  5



 

 

 

 

 

 61 ادراک تجربه حبس در میان زنان مجرم 

 

 

دانند که در آن فرد با جدا شدن از هر آنچه در جهان بیرون به   و درگیری میبر قدرت، خشونت 

بازی،  بیند. فضای زندان و وقایع درون آن همچون اعتیاد، همجنس آن متصل است، مجازات می

کند که به نظر آنان به دنیای مردانه نزدیک شده است.  خودزنی، زنان را با دنیای جدیدی آشنا می

اند و احتمال بازگشت به جرم و رفتار  بار زور نخواهند رفت و مرد شده ها دیگر زیر آن

 مراتب بیشتر است.  آمیز به خشونت

ها در  های بازپروری آن ( با بررسی وضعیت زنان زندانی و روش1932رشیدی و براتی )

مت اند، اما سال اراک، میزان رضایت زندانیان زن از محیط زندان در سطح متوسط ارزیابی کرده

ترین عامل بیرونی  روان مسئوالن زندان با رضایت زندانیان از زندان رابطه دارد. در این میان مهم

ترین عامل درونی جلوگیری  آموزی در زندان است و مهم جلوگیری کننده از تکرار جرم مهارت

 از تکرار جرم ترس از طرد خانواده است. 

ندان را مورد واکاوی و نحوه مدیریت پذیری زنان در ز های آسیب ( حوزه1930عزیزی )

کند که مدیریت  مرحله موردِبحث قرار داده است و بر این امر تأکید می 19زندان زنان را در 

مناسب زندان باید بر اساس رویکرد حساسیت جنسیتی باشد و در شناسایی نیازهای مختلف 

های اقلیت قومی و زندانیان  گروه های مبتنی بر آن و توجه به نیازهای زنان زنان زندانی و برنامه

 خارجی اقدامات مثبتی صورت گیرد. 

ای در زندان به این  های فنی و حرفه ( با ارزیابی اثربخشی آموزش1937عزیزی و همکاران )

ای برگزارشده در زندان بر اساس سطوح  های آموزش فنی و حرفه اند که دوره نتیجه دست یافته

ای نیز  وحرفه های فنی ار( در سطح مطلوبی قرار داشت و آموزش)واکنش، یادگیری، تغییر رفت

توان   کند. همچنین می  موجب بهبود وضعیت زندگی زندانیان شده و از تکرار جرم جلوگیری می

با رفع نواقصی همچون کمبود وسایل و امکانات، عدم نیازسنجی، عدم توجه مسئولین، صدور 

  .ها کمک کرد این دوره تر کردن موقع گواهینامه به اثربخش به

( تأثیر مجازات زندان بر پیشگیری از تکرار جرم را با تأکید بر 1932کثیری و همکاران )

اند. اگرچه زندان تأثیری بر پیشگیری  تحلیلی قرار داده -های قرآنی مورد مطالعه توصیفی آموزه

زندان، یادگیری  از جرم نداشته است اما با گسترش امکانات آموزشی و تربیتی، خدمات در

 های زندگی از ارتکاب جرم آینده پیشگیری نمود. مهارت
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درمـان مبتنـی بـر "( در راستی ارتقای سالمت روان زندانیان، 1933زاده و همکاران ) ولی

پذیری شـناختی  آوری و انعطـاف دهند که موجب افزایش تـاب  را پیشنهاد می "پذیـرش و تعهـد

های اصالحی و درمانــی بــر اســاس  شناختی و برنامــه اخــالت روانگردد. مد  زندانیـان می

 هاست.  شناختی موضوعی است که نیازمند توجه بیشتر در زندان های روان دیــدگاه

( در پژوهش خود پاسخگویی به نیازهای جنسیتی زنان 5616و همکارانش )1ون ورهیس

ایی همچون استرس والد بودن، حمایت اند، توجه به ریسک فاکتوره مجرم را مطالعه کرده

های سالمت روان، حمایت خانواده از  اجتماعی، میزان تحصیالت، داشتن مسکن، داشتن مؤلفه

 اند.  زندانی را در پاسخگویی به این نیازها مؤثر دانسته

های اجتماعی و ارتباط با  زن زندانی، تأثیر شبکه 56( در مطالعه کیفی 5616) 5بیو و موراش

ان را در قبل، حین و بعد از زندانی شدن و همچنین پس از آزادی از زندان، بررسی دیگر

طور سیستماتیک در شناسایی و  تواند به های درون زندان می ها معتقدند برنامه اند. آن نموده

های جدیدی که توانایی برطرف کردن نیازهای زنان را پس از آزادی دارد، مؤثر  دهی شبکه شکل

 موفقیت این زنان را در بازگشت به جامعه افزایش دهد.  بوده و شانس

ها و ارتباطات خانوادگی قوی نقش  ( در پژوهش خود نشان داد که حمایت5611) 9ویشر

کند. این محقق بیان   مهمی در مرحلۀ گذار از زندان به خانه برای مردان و زنان آزادشده ایفا می

وقفه  یا مادر شدن، و پیوندهای خانوادگی گسترده و بی کند که احتماالً بین داشتن فرزند، پدر می

 با بازپذیری موفق و کاهش تکرار جرم رابطه وجود دارد. 

مادر متهم پرتغالی در خصوص مادری  56( با پژوهش میان 5610و همکاران ) 4فریتاس

، مزایای کنند اند زنانی که با فرزندانشان درون زندان زندگی می کردن به این نتیجه دست یافته

های ناشی از محدودیت آزادی نیز مواجه هستند. زیرا  کنند. اما با افزایش رنج  بیشتری دریافت می

های تغذیه و تفریحات برای کودکانشان وجود دارد و  فضای ناکافی برای کودکان و محدودیت

ت که رژیم انضباطی درون زندان با شرایط مادری کردن هماهنگ نیست و این بسیار دشوار اس

 های اجتماعی خانگی را در یک موسسه )زندان( حفظ کنند.  نقش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Van Voorhis 
2. Bui & Murash 

3 .Visher 
4 .Freitas 
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پذیری جنسیتی  ( بر اساس مطالعات طولی بحث مسئولیت5614) 1هالتفرر و واتاناپورت

ِمثال در خصوص پاسخگویی به نیاز  عنوان کنند، به در طول مجازات زنان مجرم را دنبال می

شوند )ادامه مصرف  تنها بر نتایج سریع متمرکز می مصرف مواد نه جنسیتی زنان زندانی با سوء

شده( بلکه بر فرایندهای جلوگیری از بازگشت مجدد و موفقیت در درازمدت هم  کنترل

 شوند.  متمرکز می

اند و  ( نیازهای جنسیتی پاسخگویان را مورد شناسایی قرار داده5610رایت و همکاران )

محور برای ارائه  های جنسیت ارکنان و ایجاد برنامههایی را برای مدیریت بهتر زندان، ک  روش

کنند که زندانیان نیازمند رفتارها و  کنند. نویسندگان پیشنهاد می  خدمات زنان زندانی معرفی می

ها را کاهش دهد. راهکارهای  های خدماتی هستند که احساس نیازهای مجرمانه آن برنامه

منظور مداخالت مؤثر و  های جنسیتی زنان به  رزیابیپیشنهادی نویسندگان نیز شامل استفاده از ا

موقع برای ورود موفق دوباره زنان به جامعه و استفاده از کارکنان آموزش دیده  ریزی به  برنامه

 است که پاسخگوی نیازهای جنسیتی زنان باشند. 

 کشد که در زندان به زن ژوهاسنبورگی را به تصویر می 17( خط سیر زندگی 5656) 5پری

شان قربانیان منفعلی بودند که شرایط  دهد که این افراد در زندگی  ها نشان می برند. یافته  سر می

ها را مجبور به انجام جرم کرده است و درک اینکه چرا این زنان دست به این انتخاب  محیطی آن

و ها داشته است که شامل هویت اجتماعی  اند، وابسته به بسترهای جنسیتی زندگی آن زده

 فرهنگی جامعه مردساالر، خشونت و فقر تجربه شده است. 

های موجود در ایران، موضوع تبعات   دهد که در پژوهش بندی پیشینه تحقیق نشان می جمع

درخصوص خود اختصاص داده است اما  ها را به  زندان برای زنان زندانی بیشترین پژوهش

سیتی زنان صورت نگرفته است. در زندانبانی پژوهش کیفی و باهدف انعکاس نیازهای جن

های  های خارجی نیز پاسخگویی به نیازهای جنسیتی زنان در زندان در حوزه پژوهش

ها، تبدیل زندان به محیطی با حمایت عاطفی و جسمانی تفسیر و  توانمندسازی، ارائه فرصت

 پیشنهاد شده است. 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Holtfreter& Wattanaporn 

2 .Parry 
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 نظریزمینه 

دنبال  کنند و به نظری خاصی را دنبال نمیاگرچه در رویکرد پدیدارشناسی، محققین چارچوب 

تواند  درک تجربه زیسته زنان از موضوع مورد مطالعه هستند؛ اما پرداختن به نظریاتی که می

ها را دارد، به نظر  های پژوهشی حاضر باشد و یا بیشترین توان افزایش اعتبار یافته پشتوانه یافته

 رسد.  ضروری می

فرد بدان جهت که مرتکب جرم شده "گرایی  همچون سازهدر رویکردهای کالسیک کیفری 

گرایان نیز موردِبحث واقع  تکلیف "است مستحق کیفر است. اینان که اغلب تحت عنوان

شود؛ لذا مبنای کیفر به عقیده   شوند، معتقدند که فرد با ارتکاب جرم مستحق کیفر می می

 (5662، 1سزاگرایان استحقاق مجرم است )بونین

کیفر گردد،   آورد توجیه می کیفر از منظر نتایجی که به بار میگرایی  های فایده یدگاهاما در د

تنها زمانی قابل توجیه اخالقی است که بیشترین فایده را در مقابل هر عمل جایگزین داشته 

معنا که بین اقسام مختلف کیفر و یا بین اعمال کیفرهای سنتی و دیگر اقسام واکنش  باشد. بدین

جرم، دولت ملزم است کیفر یا واکنشی را برگزیند که بیشترین فایده را برای بیشترین افراد علیه 

 (. 5662درگیر یعنی شهروندان جامعه اعم از بزهکار و ناکرده بزه در برداشته باشد )بونین، 

فقط  سمت جامعه ارگانیک و تشکیل جوامع دموکراتیک، کیفر نه اما امروزه با گذار به

ام کردن جامعه بلکه برای مصالح قشرهای مختلفی که در کنار یکدیگر زندگی خاطر آر به

ازپیش مدنظر است. از طرف دیگر  گیرد و جنبه اصالحی کیفر بیش کنند صورت می  می

دورکیم مجازات ِمثال  عنوان رویکردهای ترمیمی نیز جایگزین رویکردهای تنبیهی شده است. به

های  که از طرف جامعه نسبت به کسی که به ارزش دانست را نوعی واکنش اجتماعی می

کنند از شدت این  شود. اما هر چه جوامع پیشرفت می  اخالقی آن تعرض کرده است، اعمال می

سوی عدالت  دیگر عدالت کیفری و سرکوبگر به عبارت شود؛ به  واکنش اجتماعی کاسته می

 (. 43-24: 1939رود )اسفندیاری،  ترمیمی می

کار و بروکراتیزه  ر خصوص مدرنیته و تحوالت آن معتقد است که با تقسیمد 5ماکس وبر

وجود آمدند که یکدیگر را تقویت  های شغلی به شدن نهادهای مجازات همچون زندان، گروه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Boonin  

2. Max Weber 
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های   ها و موسسه پزشکی در زندان نمودند؛ مانند کانون اصالح و تربیت، دفاتر پزشکی و روان می

های جدید، که راهکارهای مبتنی بر  ها و تکنیک کر است که این مهارتذ ها. قابلِ مربوط به آن

های کیفری  عنوان جنبه عقالنیت بوروکراتیک بودند، درصدد آن بودند که خود را به

شده و دارای کارکردی مثبت، سودمند و در راستای خدمت و وظیفه اجتماعی معرفی  تخصصی

گرفتن از اجرای مجازات درمألعام، از رسوایی و  های جدید با فاصله کنند. همچنین این تکنیک

 "وجود آمد که مفید هستند بدنامی فرهنگی فاصله گرفتند؛ درنتیجه بیشتر این ادعا به

 (. 115: 1939)اسفندیاری، 

در کنار رویکردهای موجود در خصوص مجازات مجرمین، در خصوص فرایندهای 

بخشی است که هدف از آن فراهم  و توان زندانبانی نیز رویکرد جدید شامل رویکرد درمان

های زیستی و   رو به جامعه و برخوردار ساختن زندانی از توانایی آوردن زمینه بازگشت مؤثر کج

 (. 422: 1927های الزم برای این بازگشت است. )سلیمی و داوری،  روانی و دیگر مهارت

رست و اینکه این مدل باعث بخشی، مفاهیم و مقاصدی از قبیل مراقبت و درمان د مدل توان

شوند، را در خود جای  شناس و مثمر ثمر می ها به افرادی قانون تحول جنایتکاران و تبدیل آن

بخشی این مطلب را عنوان  گرا در خصوص توان شناسی، مکتب اثبات داد. با توجه به علم جرم می

مین خود قربانیان شوند، مقصر نیستند در عوض مجر کند که افرادی که مرتکب جرم می می

ای است که به  ها واکنش به جامعه عدالتی اجتماعی، فقر و تبعیض نژادی هستند و اعمال آن بی

های  ها از مشکالت روانی و نارسایی خاطر تربیت فقیرانه و بد، آن ها خیانت کرده است. به آن

 (. 729: 1922سیگل، برند ) دهد، رنج می ها را در ارتکاب جرم افزایش می شخصیتی که قابلیت آن

نظریه اند،  طور خاص به زنان زندانی پرداخته اما نظریاتی دیگری وجود دارند، که به

ترین دیدگاه برای تبیین بزهکاری زنانه مبتنی بر این  عنوان برجسته شناسی فمینیستی به جرم

عه لحاظ ساختاری از وضعیت نامساعد و نامطلوبی در جام فرض کلی است که زنان به پیش

رو ماهیت بزهکاری زنان را باید در  (. ازهمین122: 1925برخوردار هستند )وایت و هانیس، 

واحوال اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد مطالعه قرار داد و خشونت شایع  شرایط و اوضاع

شرط اساسی  عنوان پیش علیه زنان و وضعیت نامطلوب خانوادگی از حیث اقتصادی را همواره به
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شناسان فمینیستی معتقدند که زنان نسبت  جرمونه رفتار مجرمانه زنان در نظر گرفت. برای هرگ

های جرم و جنایت کامالً متفاوتی دارند و فقط نباید در مقایسه با مردان به جرم  به مردان راه

(. این محققان به 5614، 5؛ واتاناپورن و هالتفرتر 5612، 1ها اندیشید )وسلی و دیوی آن

های قوی و مهاجم علیه  گر، نابرابری جنسیتی، سیستم فزاینده اجرای قوانین سلطه های تاکتیک

شود )ون  کنند که موجب افزایش جرم و دستگیری دختران و زنان می مواد مخدر اشاره می

( اما با توجه به افزایش زنان زندانی مجرم، پاسخگویی به نیازهای جنسیتی 5614، 9گاندی

اند که اکثر برنامه برای زندانیان بر اساس نیازهای  حققان یادآور شدهشود زیرا م تر می ضروری

 (. 5617، 4اند )کاوینگتون و فداک مردان طراحی و ارزیابی شده

( 5662در خصوص فرایندهای زندانبانی خاص زنان، محققانی همچون کاوینگتون و بلوم )

در عملکردهای سیستم هاست که بین خط سیر جنسیتی جرم و نیازهای جنسیتی زنان  مدت

برای اشاره به رفتارها،  2ها از واژه پاسخگویی جنسیتی کنند. آن  عدالت کیفری ارتباط برقرار می

هایی که برای پاسخگویی به نیازهای خاص زنان طراحی شده است، استفاده  عملکردها و برنامه

 (5656، 0کنند )وارد می

پاسخگویی به جنسیت در سیستم کیفری ( شش اصل راهنما برای 5662کوینگتون و بلوم )

 اند که شامل موارد ذیل است: پیشنهاد کرده

 کند. . تصدیق این امر که جنسیت، تفاوت ایجاد می1

 . ایجاد محیطی مبتنی بر امنیت، احترام و وقار.5

هایی که موجب ارتباط سالم با کودکان، اعضای  ها، عملکردها و برنامه تدوین سیاست .9

 شوند.  گران مهم و اجتماع و ارتقای آن میخانواده، دی

ها و مسائل مربوط به سالمت روان از  مصرف مواد، آسیب . آگاهی دادن در خصوص سوء9

 ها.  های مستقیم بر این برنامه طریق خدمات یکپارچه و جامع و مبتنی بر فرهنگ و نظارت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Wesley & Dewey 

2 .Wattanaporn & Holtfreter 
3 .Van Gundy 
4 .Covington & Fedock 
5 .gender responsive 

6 .Ward 
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 خود. ایجاد فرصت برای زنان برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی  .2

 محور گسترده و مشارکتی. . ایجاد یک سیستم خدمات0

 روش تحقیق

این پژوهش با روش کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری انجام شده است. هدف 

پدیدارشناسی تفسیر و بررسی دقیق تجربیات واقعی و شایستگی افراد و بررسی نحوه تجربه 

( و 07: 5610، 1شان است )الینز و کویلکنندگان از جهان اجتماعی و شخصی خود مشارکت

کنندگان از فرایندهای زندانبانی بر اساس  دنبال تالش برای درک نقطه نظرات شرکت به

دنبال ادراک تجربه زنان از کلیه فرایندهای  تجربیاتشان است. در این پژوهش محققین به

ابراین تکنیک مصاحبه ها و تعامالت هستند، بن زندانبانی همچون ساختارها، خدمات، برنامه

 کار گرفته شد.  یافته به ساخت نیمه

های زنان  اند که تجربه حبس در یکی از زندان میدان مطالعه این پژوهش، زنان زندانی بوده

معنا که  این صورت هدفمند بوده است؛ به ها، به اند. الگوی انتخاب نمونه در ایران را داشته

های معینی، داوری شخصی خود را  ا عنایت به هدفمحقق با اطالعات قبلی از جامعه و ب

تواند  کند اطالعات او می  برد. پژوهشگر در این حالت فرض می  کار می برای انتخاب نمونه به

شده معرف جامعه  به انتخاب یک نمونۀ معرف جامعه کمک کند. در این روش، نمونۀ انتخاب

آوری کرد.  عاتی را درباره افراد جامعه جمعتوان اطال ها می کمک آن  حال، به نیست، اما درعینِ

ای انتخاب شدند که تنوع افراد زندانی  گونه ها این است که افراد به نکته دیگر در انتخاب نمونه

مثال مجرمین با انواع جرائم، با سنین، وضعیت تأهل، سابقه جرمی  عنوان در نظر گرفته شود؛ به

. . در نمونه وجود داشته باشند تا بتوان تصویر کلی زمان متفاوت حضور در زندان و. .  و مدت

 نفر از  52ها،  دست آوریم. با توجه به این ویژگیهای زنان زندانی به از نیازها و ویژگی

 زنان زندانی مورد مصاحبه قرار گرفتند، درنهایت اشباع داده و اطمینان از عدم وجود 

های تحقیق حاضر با  دیگری از یافتهتجربیات متفاوت، فرایند مصاحبه متوقف شد. بخش 

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Lyons & Coyle 
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های موجود در خصوص مباحث زندانبانی  نامه ای( و با استفاده از آیین روش اسنادی )کتابخانه

 صورت گرفت. 

 های توصیفی يافته
 شده . سیمای کلی وضعیت زندانیان مصاحبه1جدول 

 مشخصه فراوانی مشخصه فراوانی

 زیر یک سال 9
 

های حضور  تعداد سال

 زنداندر 

 سال 52زیر  5

 سن
 سال 92تا  50 19 یک تا سه سال 2

 سال 42تا  90 2 چهار تا شش سال 11

 سال به باال 40 2 هفت سال و باالتر 9

 برداری و جرائم مالی کاله 0

 

 

 نوع جرم

 سواد بی 5

 

 

 تحصیالت

3 
نگهداری، حمل و فروش 

 مواد
 زیرِ دیپلم 19

5 
در اندازی و فعالیت  راه

 خانه فساد
 دیپلم دیپلم و فوق 0

 4 بری سرقت و جیب 9
لیسانس و 

 لیسانس فوق

 ایرانی 55

 

 تابعیت

 مجرد 2

وضعیت 

 غیر ایرانی 9 تأهل

 مطلقه 4

 شده همسر فوت 4

 متارکه کرده 1

سالگی قرار  92تا  50نفر( در سنین  19ها ) کننده بیشتر آن نفر مشارکت 52از میان 

سال بوده است. تحصیالت  26سال و باالترین سن  59کنندگان  اند؛کمترین سن مشارکت اشتهد

نفر( زیر  19ها ) لیسانس متغیر بوده است؛ اما بیشتر از نیمی از آنسواد تا فوقِ زندانیان نیز از بی

شده و  تنفر همسر فو 4نفر مطلقه،  4نفر مجرد،  2نفر از پاسخگویان متاهل،  11اند.  دیپلم بوده

 0تا  4یک نفر هم متارکه کرده بوده است. بیشترین فراوانی حضور زنان پاسخگو در زندان بین 

 3های حضور در زندان و گذران محکومیت نیز  نفر بوده است و باالترین سال 11سال به تعداد 

سال بوده است. افراد زندانی جرائمی همچون جرائم مالی، نگهداری و حمل مواد مخدر، 
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نفر از  2اند و  اندازی و فعالیت در خانه فساد، سرقت، قتل و مشارکت در قتل داشته  هرا

ها مشخص نشده بود. در خصوص تابعیت  اند و هنوز حکم آن پاسخگویان نیز بالتکلیف بوده

 اند.  نفر غیر ایرانی بوده 9ها ایرانی و  نفر آن 55کنندگان نیز باید گفت که  مشارکت

 های تحلیلی يافته

شده در قالب دو طبقۀ اصلی تجربه فرایندهای  های استخراج های تحلیلی مقوله در بخش یافته

کلیه شود.  دوران حبس و کارکردهای آن و ادراک مالحظات جنسیتی زندان زنان ارائه می

بندی زندانیان، خدمات و  فرایندهای زندانبانی شامل جغرافیای زندان، پذیرش، نحوه طبقه

بندی قرار گرفته است و ضمن اشاره به مواد  دان و تعامالت مورد تحلیل و مقولههای زن برنامه

 گیرد.  های پاسخگویان نیز مورد تحلیل قرار می نامه، روایت آیین

 کنندگان از فرايندهای دوران حبس و کارکردهای آن ادراک مشارکت

 ساختار زندان الف(

  انفصال خانواده و زندانیجلوگیری از 

 1تبصره  594ث مربوط به فرایندهای زندانبانی به موقعیت جغرافیایی زندان و ماده اولین بح

نفر از  54خصوص  یعنی قاعده نزدیکی زندان به محل سکونت زندانی اشاره دارد. دراین

ها صورت گرفته است. پاسخگویان این کارکرد  اند که چنین اقدامی برای آن زندانیان اذعان داشته

یمی همچون جلوگیری از قطع ارتباط با خانواده، تسهیل مالقات و دیدار با را در قالب مفاه

اند که در مقوله جلوگیری از انفصال زندانی با خانواده تفسیر شده است.  خانواده ذکر نموده

برد،   سر می کنندگان که دور از محل زندگی خود در زندان به باره تنها یکی از مشارکت دراین

 گوید: چنین می

ارث پدریم توی اسالمشهر بود. از اون طریق تونستم بیام اینجا، ، دادستان هفت هشت  من»

هاش جدا میشه. اول تو زنجان نزدیک  بار مخالفت کرد. گفت چرا این زن داره از بچه

هام عاشقم هستن. شوهرم هم خیلی خیلی  دیر میان مالقاتم. بچه دیربه ام بودم. االن خانواده

گه زن تا هست مادره، اما اونی که نیست دیگه  یک مثل داریم که کی می دوسم داره. ولی ما

 «. تموم شده و رفته



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان ۲، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   77 

  

 

 رنطینه و تسهیل سازگاری زندانیانق 

پس از بازرسی، اولین مکان ورود متهمین و محکومین به زندان، بخش قرنطینه است و 

 111های  گذار در ماده روزه در این مکان خواهند داشت. قانون واردین توقفی حداقل سه تازه

 04)تأمین دارو با جنبه حیاتی برای بیمار( و  115واردین( و  )معاینات کامل پزشکی از تازه

کند. از نگاه   )بررسی و شناخت شخصیت زندانی( در خصوص این بخش اظهارنظر می

پاسخگویان کارکرد بخش قرنطینه عالوه بر بررسی وضعیت بهداشت و سالمت فرد )وظیفه 

معنا که ویژگی خاص  این گردد. به لی قرنطینه( در مقوله تسهیل سازگاری زندانیان تفسیر میاص

بخش قرنطینه، همچون تعداد محدود زندانیان، امکانات بیشتر و احساس نزدیکی بیشتر با محیط 

واردین را تسهیل  خارجی زندان، احساس تنش و اضطراب جدایی را کاهش و هنجارپذیری تازه

گردد. یکی از  و زندانی برای ورود به بخش اصلی زندان یعنی اندرزگاه آماده میسازد  می

 گوید:   باره می کنندگان دراین مشارکت

خاطر اینکه از وارد بند شدن واهمه داشتم،  ترسیدم و به  شدت می من از وارد زندان شدن به "

 . "کردم که داخل زندان نیست اونجا )بخش قرنطینه( احساس می

 های شخصیتی زندانیان ها و ويژگی اخت بیماریشن 

بر اساس اظهارات پاسخگویان انجام معاینات پزشکی و ارزیابی وضعیت سالمت در بخش  

گیرد، بنا به اظهارات نیمی از پاسخگویان، الزامی برای دادن آزمایش و   قرنطینه صورت می

نفر زندانی پاسخگو  52نکه همه آ بررسی بیماری در بدو ورود برایشان وجود نداشته است. حال

اند. این اهمیت دارد که ارزیابی و شناخت  در بدو ورود مورد ارزیابی روانشناسی قرار گرفته

های شخصیتی زندانی از همان بدو ورود آغاز شود. زندانیان با عقاید فرهنگی و مذهبی   ویژگی

خانواده و اجتماع بر هایی که در  های متفاوت و یا نقش خاص و سطح تحصیالت و مهارت

های متفاوتی را از خود بروز  اند و کنش های زندگی متفاوتی را تجربه نموده عهده دارند، سبک

سرعت شناخته شود. لذا  های آن در بیرون از زندان باید بهدهند. در اینجا مادری و مسئولیت  می

یابی خواهد شد تا اقدامات های وی ارز ها و اضطراب  با تشخیص و بررسی زندانی، میزان نگرانی

خصوص یکی از زندانیان  درستی تشخیص داده شود دراین مناسب و نحوه مواجهه با این فرد به

 :گوید: برد می  سر می که به جرم قتل همسر در زندان به
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وقتی قرنطینه بودم، پرونده شخصیت خانم مشاور زندان برام پر کرد. رفتیم پیشش و از ما "

 ."سؤاالتی کرد

 جلوگیری از ورود وسايل ممنوعه به زندان 

شش نفر از پاسخگویان، کارکرد دیگر بخش قرنطینه را جلوگیری از وارد کردن اجناس ممنوعه 

های بدنی  گشت –شد که توقف سه رزوه در قرنطینه   گونه تفسیر می اند. این به زندان بیان کرده

ایی کامل دارند، جهت کنترل زندانیان حاضر در دقیق و استفاده از زندانیانی که با مواد مخدر آشن

قرنطینه، از راهکارهایی است که از ورود ممنوعات به داخل زندان جلوگیری به عمل آید؛ 

 گوید: باره یکی دیگر از پاسخگویان می دراین

 «. وقتی اومدم اینجا بردنم بیمارستان دستم گچ بود، بازش کردن که توش چیزی نباشه»

 بندی زندانیان  هتفکیک و طبق 

 47جدایی محکومان از متهمین(، ماده ) 1تبصره  4بندی زندانیان، ماده  در خصوص طبقه

زندگی فرزندان زیر دو سال با مادران ) 1تبصره  03های مجرمین(، ماده  )شناسایی کامل ویژگی

 در زندان( وجود دارد. 

بندی زندانیان در این زندان بر  دهد که طبقه  پاسخگو نشان می52های حاصل از نظرات  یافته

 .گیرد های اجتماعی )مادر بودن( آنان صورت می حسب نوع جرم، سن و نقش

بندی را در توجه به نیازهای متفاوت زندانیان، جلوگیری از  پاسخگویان کارکردهای این طبقه

و جرم اولی و خطر  آمیختگی زندانیان با سنین مختلف و جرائم متفاوت، توجه بیشتر به زندانیان کم

 گوید: باره می کنندگان دراین اند. یکی از مشارکت مراقبت از مادران و فرزندانشان اظهار نموده

وپنج سال رو که انواع  ها و اتباع بیگانه بودند. اما در حال حاضر زیر بیست از اول مالی 0بند »

هاست که افرادی  الوس سن ترین جا برای کم جرائم دارن را هم بهشون اضافه کردن. چون امن

 «.زنن با جرائم مالی بهشون صدمه نمی

 حفاظت از زندانیان بدون سابقه 

وارد و غیر سیگاری از  پاسخگویان بر این باورند که مزایای بند مشاوره این است که زندانیان تازه

های زندانیان پرخطر در امان هستند و از طرف دیگر مزایایی همچون هواخوری،  آسیب



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان ۲، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   18 

  

 

ها و آرامش در طول روز و تاریکی و کم  خواب  شده، تعداد کم زندانیان، تعداد کمتر کف یکار گل

عنوان پاداشی جهت ترک سیگار برای زنان  تواند به شدن نورها در هنگام خواب شبانه دارند که می

  گوید:  ها به این بندها را برایشان فراهم سازد. یکی از پاسخگویان می و درنهایت جابجایی آن

های پایین خیلی افتضاحه  شه اما بندهای دیگه روشنه. سالن ها کم می بندهای مشاوره المپ»

 «. )اندرزگاه( راه میرن گیر میدن به هم. اما اینجا خوبه

 ه به بند مادرانتوجه ويژ 

زندان به مادران و کودکانشان اختصاص دارد و از زندانیانی تشکیل شده است که دارای یک بند 

های مثبتی همچون  زیر دوسال یا زنان باردار هستند. ازنظر پاسخگویان این بند ویژگیفرزند 

باره پاسخگویی  شناختی دارد. دراین متفاوت بودن نوع تغذیه و ارائه خدامت بهداشتی و روان

 :گوید  می

ونی هاش بیشتره. بندهای دیگه حتماً باید کار کنی که بت تره. تلفن این بند غذاش بهتره. آروم»

 «.شه نفر )بند مادران( یکی نمی 96نفر که با  126تلفن بزنی. بند 

 ب(خدمات به زندانیان

 شناختی و کاهش آالم زنانه خدمات روان 

های  فعالیت) 46های واحد مددکاری زندان(، مواد  فعالیت) 92درخصوص این خدمات مواد 

اند و  اظهارنظر مثبت داشتهنفر از پاسخگویان  10و  روانشناسان زندان( اشاراتی دارند

گذاری عواطف و هیجانات منفی و دریافت  کارکردهایی همچون کاهش آالم زنانه، به اشتراک

اند که همین امر در جلوگیری از رفتارهای پرخطر  راهنمایی از مشاوران و مددکاران ذکر نموده

ش برای آزادی و عفو زنان و سازگاری با زندان مؤثر بوده است. از سوی دیگر پاسخگویان تال

زندانی، پیوند زندانیان طردشده با خانواده، دیدار با همسر و فرزندان و حل معضالت خانوادگی 

تجربه پاسخگویان اند.  و اطالع از وضعیت خانواده را از کارکردهای بخش مددکاری ذکر کرده

سازگاری زنان با زندان، تنها در افزایش  دهد که این امر نه در دریافت مشاوره در زندان نشان می

خود )خودکشی( و  بلکه در جلوگیری از رفتارهای پرخطر زنان همچون آسیب رساندن به

 دیگران مؤثر است. 
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الزم به ذکر است مسئولین زندان ارائه این خدمات را با نظم خاصی همچون تخصیص مددکار 

 دهند.  انجام میثابت به بندها و یا مشخص کردن روزهای مشخص برای دریافت خدمات، 

بار تو مشاوره خیلی گریه کردم، گفتم یک کاری کنید که بابام باهام آشتی کنه. یک روز  یه»

صبح صدام زدن. خانم مددکار کمک کرد آشتی کنم با بابام. رفتن خونمون و بابام راضی 

 «.کردن که بعد از یک سال و نیم بیاد مالقاتم

های عاطفی، حمایت اقتصادی، پیگیری  منظور حمایت بنابراین تسهیل ارتباط با خانواده به

پرونده توسط خانواده و درنهایت آزادی و بازگشت به زندگی عادی مؤثر است که در این میان 

 توانند ایفا نمایند.   ای فعالی می مددکاران نقش واسطه

 خدمات درمانی و تغییر وضعیت جسمانی و روحی زنان 

بار اشاره کرده است؛ اما بر اساس  صورت ماهی یک مین بهبر تست پزشکی محکو 165ماده 

دهی توسط رابط  اظهارات پاسخگویان، مرکزی بهداشتی در زندان مستقر هست که با نوبت

 گردند.  شوند و در صورت تشخیص پزشک به بیمارستان اعزام می بهداری، بیماران ویزیت می

واسطۀ حضور در زندان یا در  ها، نه به آننفر کسانی بودند که بیماری  9در میان زندانیان، 

فرایند زندانی شدن، بلکه پیش از دستگیری وجود داشته است و زندان را راهی برای درمان 

دار  بینند. البته این امر برای زندانیان سابقه ها و یا حتی رایگان می بیماری خود با کمترین هزینه

باره مهناز  کند. دراین  ی را به زندان تحمیل میهای بسیار بیشتر نمود دارد و این معضل هزینه

 :گوید می

روی بیمارستان دی بودم دیدم  من چشمم رو عمل کردم، ساچمه تو چشمم رفته بود، روبه»

یه چیزی خورده تو چشمم، وقتی دستگیر شدم اومدم زندان بعد رفتم بیمارستان عمل کردم 

 «.دیدم ساچمه تو چشمم بوده

 هیل فرايند آزادیخدمات قضايی و تس 

ترین الزامات زندان، پیگیری پرونده و آگاهی زنان از محکومیتشان است که همه  یکی از مهم

نام اجرای احکام وجود دارد که اند. در زندان بخشی به زندانیان پاسخگو به آن اشاره نموده

لویت و نیاز زنان زندانی ترین او پردازند. زیرا مهم های زندانیان می کارشناسان آن به پیگیری پرونده

 :گوید باره پاسخگویی می های قضایی و آگاهی از وضعیت حکمشان است. دراین پیگیری پرونده
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کنن. اما  اینجا خیلی راهکارها رو بهت میدن برای پرونده، یا اینکه پرونده رو پیگیری می»

 «.خواد که پیگیری کنن ها خودشون دیگه دلشون نمی بعضی

 تباط زندانی با دنیای بیرونو ارج( تعامالت 

های تلفنی و مرخصی تعریف  ها، تماس  ارتباط زندانیان با دنیای بیرون از زندان در قالب مالقات

 پردازیم : ها از منظر پاسخگویان می گردد که در ادامه به هر یک از آن می

 وندها و تسهیل بازپذيری اجتماعیمالقات : تحکیم پی 

)نسبت اقوام  125کنندگان و نحوه مالقات مواد  ایط مالقاتگذار در خصوص شر قانون

)شرایط مالقات حضوری(  122)شرایط مالقات خصوصی(، ماده  129کننده با زندانی(،  مالقات

 زمان مالقات عمومی( آورده است.  )برنامه و مدت 122و ماده 

گنجد، زیرا  اعی میکارکرد مالقات بنا به اظهارات همه پاسخگویان در مقوله بازپذیری اجتم

باشند و  سازی شرایط برای بازگشت به خانواده و جامعه می زندانیان معتقدند که نیازمند آماده

قطع ارتباط با دنیای بیرونی فرایند بازگشت به زندگی عادی و امید و انگیزه برای آزادی را 

باره  سازد. دراین می دهد و فرایندهای اصالحی و تربیتی زندان را نیز با چالش مواجه کاهش می

  گوید: پاسخگویی می

هامو و شوهرم رو میبینم تو مالقات، امیدم بیشتر میشه. دوست دارم برگردم  وقتی بچه»

 «.کنن برام. همش دعا میکنم زودتر آزاد شم برگرد ها هم دلتنگی می پیششون. اون

 تماس تلفنی : آگاهی، تعامالت و تأمین نیازها 

صورت که در موارد  این و تبصره آن اشاره شده است؛ به 560در ماده  در خصوص تماس تلفنی

شود. اما در زندان هدف،  ضروری برای زندانیان و اتباع خارجی با حضور مترجم مجاز می

صورت روزانه در قالب زمان مشخص برای زندانیان و برای اتباع خارجی  تماس تلفنی زندانی به

 گیرد.  بار صورت می ای یک هفته

کنند که هرروز با خانواده، اقوام یا حتی دوستان خود   خصوص پاسخگویان اذعان می دراین

شوند و از سوی دیگر با ابراز  تماس برقرار کنند، از وضعیت خانواده و فرزندانشان مطلع می
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های تلفنی به آرامش بیشتری در زندان  احساسات و یا بیان مسائل و مشکالتشان در تماس

برخی موارد نیز زنان نیاز به پیگیری پرونده، درخواست پول و بسیاری موارد دیگر را رسند. در  می

 :گوید باره پاسخگویی می سازند. دراین های تلفنی به بستگان و دوستان خود مطرح می با تماس

بار  زنم خونمون، از خودم براشون میگم و از خونه هم خبردار میشم، یه من هرروز زنگ می»

، مامانم زنگ زده زندان که چه خبره؟ الهه چی شده. بعد خانم فالنی گفت برو که زنگ نزدم

 «.زنگ بزن خونه نگرانتن

یابند که  های محقق، همۀ زنان زندانی با ورود به زندان از این امر آگاهی می برطبق یافته

های  وانمندیبرقراری تماس تلفنی بیشتر با خانواده و با بیرون از زندان منوط به فعالیت و حتی ت

باره  آید. دراین  شمار می های مثبت زندان به  ها است که درواقع از سیاست آموزشی و شغلی آن

 گوید: پاسخگویی می

دقیقه( تایم دارن یا  56هایی که میرن اشتغال ) تو سالن خودم که دو اندرزگاه است، بچه»"

های که مشغول هستن تایم  هدقیقه( تایم دارن، کل بچ 46کنن ) کسایی که آشپزخونه کار می

 «. دارند

 های توانمندسازی )آموزشی و تربیتی( د( برنامه

های قرآنی در زندان هدف تعریف شده  آموزی و فعالیت ها در قالب تحصیل، حرفه این برنامه

در خصوص سوادآموزی، ادامه  149، 03، 11ها نیز مواد  نامه سازمان زندان است. در آیین

های  در خصوص ارتباط فعالیت 11و  16، 0، 2های  شماره 510در ماده  تحصیل زندانیان و

 قرآنی با اعطای مرخصی به زندانیان بیان شده است. 

 نفس  تحصیل و افزايش عزت و اعتمادبه 

در خصوص فرایند سوادآموزی و تحصیل در زندانیان پاسخگویان کارکردهایی همچون ارتقا 

کارگیری زندانیان  اندن و نوشتن برای زنان زندانی، جذب و بهدانش زندانیان، یادگیری سواد خو

اند.  نفس را ذکر کرده سازی و افزایش عزت و اعتمادبه کرده در فرایند آموزش و مشغول تحصیل

های در حال تدریس در زندان برای  هرچند که از نقاط ضعفی همچون دشواری یادگیری رشته
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های جذاب برای ادامه تحصیل  ئق زنان و عدم پاداشزنان، عدم تناسب آن با استعداد و عال

 زندانیان و دشواری تأمین کتاب و ملزومات آموزش برای زندانیان هم اشاره شده است. 

دو سه تا کالس سواد داشتم، پنج و شش راهنمایی رو هم اینجا خوندم دیگه نخوندم رفتم »

 «.ها خیلی سخت بود اشتغال. دیگه ضعیف شدم نکشیدم. درس

 بخشی و آرامش روحی دارالقرآن :آگاهی 

بخشی و آرامش روحی زندانیان و  نفر از پاسخگویان آگاهی 4در خصوص مزایای دارالقرآن  

استفاده از پتانسیل مناسک و مراسم مذهبی در تحوالت روحی و اتخاذ زندگی غیرمحرمانه را 

 گوید: . پاسخگویی میبیان کردند. اگرچه این فرایند باید خودجوش و غیراجباری باشد

دونستم در مورد ائمه و والیت  اینجا من با قرآن انس گرفتم. اطالعاتی دادن که اصالً نمی»

 «. خودم اومدم. امیدم به خداست که آزاد بشم شی. به آگاه شدم. اینجا بیشتر به خدا نزدیک می

 آموزی: سرگرمی و کسب درآمد حرفه 

آموزی و یا  دهد، زنان با فعالیت روزانه در قسمت حرفه  مینفر از پاسخگویان نشان 15اظهارات 

آورند و این فعالیت برای  دست می مونتاژکاری درآمد ماهیانه به -هایی همچون خیاطی در کارگاه

آید. عالوه بر این مزایای آن را در  شمار می گونه واریزی ندارند، بسیار حیاتی بهزنانی که هیچ

سرگرمی بیان  –مشغول بودن  -ری مهارت، خارج از بند بودنقالب مفاهیمی همچون یادگی

 :گوید باره آمنه می اند. دراین کرده

کنم،  خود کارکنان پیشنهاد کار میدن، تایمی که تو بند هستی خوب نیست، وقتی کار نمی»

 «.کنم شنبه و جمعه ناراحتم، فکرم مشغوله، باکار خودم رو مشغول می مثل پنج

ها از نگاه زندانیان، دوری از فشارهای فکری و کاهش  ثیر این فعالیتدرواقع بیشترین تأ

 هاست.  های ذهنی آن  درگیری
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 . ادراک پاسخگويان از کارکردهای فرايندهای زندانبانی0جدول 

 مقوالت کارکردی زير مقوالت مقوالت کلی

 ساختار زندان

 جغرافیای زندان
خانواده و نزدیکی به محل سکونت و جلوگیری از انفصال 

 زندانی

 پذیرش و ورود به قرنطینه

 تسهیل سازگاری زندانیان

 های شخصیتی زندانیان ها و ویژگی شناخت بیماری

 جلوگیری از ورود وسایل ممنوعه به زندان

 بندی زندانیان تفکیک و طبقه
 حفاظت از زندانیان بدون سابقه

 توجه ویژه به بند مادران

 زندان   خدمات

 کاهش آالم زنانه شناختی و مددکاری مات روانخد

 تغییر وضعیت جسمانی و روحی زنان خدمات بهداشتی و درمانی

 خدمات قضایی
 های زندانیان پیگیری پرونده

 ارائه راهکارهای حقوقی

 خدمات ارتباطی
 تحکیم پیوندها و تسهیل بازپذیری اجتماعی

 آگاهی، تعامالت و تأمین نیازها

های  برنامه

 زندان

 نفس افزایش عزت و اعتمادبه تحصیل و سوادآموزی

 بخشی و آرامش روحی آگاهی دارالقرآن

 سرگرمی و کسب درآمد آموزی و اشتغال حرفه

 مالحظات فرايندهای زندانبانی زندان زنان

شود که ویژگی خاص آن تمرکز بر نیازها و  در این بخش مقاله به مقوالتی اشاره می

کنند اما در   واسطه جنسیتشان در زندان احساس می یی است که زنان زندانی بهها خواسته

دهی به  های زندانبانی وجود ندارد و در برخی موارد نیز مدیریت زندان اقدام به پاسخ نامه آیین

تواند فرایند تحمل حبس و  نماید. توجه به این مالحظات در فرایند زندانبانی می ها می آن

 گی عادی و غیرمجرمانه را برای زنان فراهم سازد. بازگشت به زند
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  مالحظات مکانی زندان 

ونقل  موقعیت جغرافیای زندان شامل دوری آن از مرکز شهر، دسترسی دشوار به خدمات حمل

نفر پاسخگو در زندان بدل شده است که البته شامل  54کننده برای  ارزان به یک مسئله ناراحت

 نیز است. حال جمعیت شهری منطقه 

هفته بود نیومدن.  5تونن همش بیان مالقاتم،  گرم شیشه اینجام. نمی 161من به خاطر »

راهشون خیلی دوره ؛ مادرم با مترو میاد و بقیه مسیر هم تاکسی داره. معموال تلفنی صحبت 

 «.کنیم می

نامه در خصوص ساختار زندان باید  با توجه به اظهارات پاسخگویان، آنچه در آیین

های امنیتی و  موردتوجه قرار گیرد توجه به نوع معماری زندان و تفاوت مکانی زندان در حوزه

ای  نامه به آن اشاره حفاظتی، نوع معماری و ساختار متفاوت زندان زنان و مردان است که در آیین

 نشده است. 

  مالحظات مربوط به مديريت بدن در زندان 

نفر(، زنان برای ورود به زندان، کلیه وسایل و لوازم همراه  52بنا به اظهارات همه پاسخگویان )

شوند. درواقع اگرچه   دهند و با لباسی که بر تن دارند( وارد زندان می  خود را تحویل زندان می

ها موجب ممنوعیت کامل  رویدادهای اتفاق افتاده در زندان و جاسازی وسایل غیرمجاز در لباس

خصوص  زندان شده است. اما این فرایند زندگی روزمره زنان به ورود لباس و سایر وسایل به

سازد و  توانند در زندان خرید کنند را دشوار می افرادی که با مشکل مالی مواجه هستند و نمی

 موضوع تأمین لباس تنها به جنسیت زنانه منحصر نیست. 

ار فصل لباس برامون قبلنا اجازه میدادن از بیرون برامون لباس بیارن. هر سه فصل یا چه»

آوردن. من ممکنه کلی لباس تو خونه داشته باشم که اونا رو بگم خانوادم بیارن برام.  می

 «.میگن باید از زندان بخری

های فیزیولوژیکی و شخصیتی  نفر از زنان فقدان توجه به ویژگی 12های  یکی دیگر از دغدغه

های همچون ایجاد مشکالت  ب نگرانیهاست که در قال خاص زنان و تمایالت زیباشناختی آن

 های ابزاری و وسایل، تغذیه، پوشش ذکر شده است.  پوستی و یا نارضایتی از ممنوعیت
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ها الک  جوری پیدا میکنیم. بچه قیچی و موچین ممنوعه اما چون برای اصالح نیاز داریم، یه»

بجای مداد تو  سوزونن کنن. بعضیا کش رو می گیرن الکش می دوست دارن. رنگ مو رو می

 «.زنن چشم و ابرو می

آورد، زمستون هست آب هم شوره لب قاچ  آورد، رژ مالیم می زمستون بوتیک برق لب می»

دار هم قدغن شده. موقع خواب مهتابی روشنه صورت لک میاره. کرم  دانه خوره. کرم رنگ می

دآفتاب باشه، کاله آوردن. هواخوری سایبون نداره، باید ض ضد آفتاب هم قطع شده قبالً می

کنن. لوازم آرایش  ها خودشون با مقوای شیرینی کاله سایبون درست می هم نداریم. بچه

 «.رنگ بذارن بیاد خیلی خوبه ویتامینه و کم

ها و داروهایی است که   ویتامین نفر از زنان زندانی، فروش مولتی 2های  یکی دیگر از خواسته

 ها را تأمین نماید.  دنیاز آنها مور کمبود مواد معدنی و ویتامین

آورد ولی بعد دیگه نیاوردن. االن  و چیزهای دیگه رو بوفه می Eقرص ویتامین، مثل ویتامین »

ریزه  تایی از خارج برام میارن، چون اگه نخورم، موهام می 966دوباره راه افتاده. من که بسته 

 «.گیرم و ناخونام میشکنه و هزارتا مرض می

واسـطه اهمیـت دادن    شود که بـه  مدیریت بدن توسط زنان زندانی مطرح می این موارد قالب

 کنند.  ها به ظاهر و سالمت خود، مطالبات متفاوتی از مردان را برای مدیریت زندان ایجاد می آن

  فراغتی خاص زنان –مالحظات تفريحی: 

ســرگرمی، هــای جنســیتی، نیازمنــد  واســطه ویژگــی پاســخگویان بــر ایــن باورنــد کــه زنــان بــه

باشند؛ و بیکاری پاسـخگویان منجـر بـه ایجـاد      های فکری و کاری و حتی تفریحی می مشغولیت

سـازی در زنـدان خواهدشـد. یکـی از ایـن       سازی، تهمت و حاشـیه  هایی همچون پاپوش حاشیه

ها )بنـدها( برایشـان    شود و در سالن هایی است که توسط مسئولین خریداری می تفریحات سریال

 شود.   گذاشته میبه نمایش 

دیشب برامون سری جدید شهرزاد را گذاشتند دیدیم، ما برای اینکه سرگرم بشیم تماشای »

فیلم داریم، اگه حفاظت بذارن میارن برامون، امور فرهنگی برامون میاره، هر فیلمی هم 

کنن و  ها رو پیگیری می ها خیلی این فیلم میذارن زندان توش داره، اما خیلی خوبه، بچه

 «. دوست دارن ببینن
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نفر از  0ها انجام حرکات موزون است که به باور  بنا به اظهارات زنان، یکی دیگر از سرگرمی

های ذهنی است که زنـان را از انـزوای درونـی خـارج      پاسخگویان موجب شادی و کاهش تنش

 آید.  شمار می های زندان به سازد اما ازجمله ممنوعیت می

رقصیم، ولی سریع میان جمعش میکنن،  یذاریم وسط میزنم میبزن برقص داریم، لگن م»

 «. ها داریم که کارکنان نیستن معموال شب

هـا بـه خریـد و     نفر بیان شده است، تمایـل آن  16های زنانه که توسط  یکی دیگر از خصلت

 کند: ای که یکی از زندانیان در مصاحبه به این موضوع چنین اشاره می گونه زنی است. به گشت

شم و حالم گرفته است، میرم برای خودم خرید  هر وقت تو زندان از چیزی ناراحت می»

  «.شه کنم و حالم خوب می می

شـود امـا زنـدانیان در     های داخـل انـدرزگاه، فـراهم مـی     این نیاز اگرچه به واسطه فروشگاه

آنکـه   حالخصوص خرید لوازم و مایحتاج خود نیاز به انتخاب و دیدن اجناس از نزدیک دارند. 

 ها در برخی موارد در نظر گرفته نشده است.   چنین امکانی برای آن

ها رو  خریم، جنس برای خرید یک دریچه گذاشتند میگن فالن چیز جدید آوردن ما می»

 «.گشتم بینیم. من وقتی رفتم مرخصی همش رفتم پاساژ می نمی

 اند.  وآمد نیز اشاره کرده این پاسخگویان به محدودیت رفت

قبالً درهای کتابخونه باز بود بهتر بود، اما االن برای هر چیزی ما رابط داریم. درسته، نظم و »

هماهنگیش خوبه چون اینجا هشتصد نفر هستن. اما یه موقع طرف میگه من اعصابم خورد 

خوام دو دقیقه برم باشگاه حالم خوب شه یه آهنگ گوش بدم یا اینکه برم کتابخونه  شده. می

شه از  تئاتر. ما باید وقتی قانون میزاریم یه جوری دو طرف رو داشته باشم. حتما نمییا آمفی 

 «.شب قبل ثبت نام کرد

نفر پاسخگو بیان شده است، آشپزی کردن اسـت. ایـن افـراد     55نیاز فراغتی دیگر که توسط 

غـذای  مزایای آشپزخانه داشتن در زندان را در قالب مفاهیمی همچون سرگرم کردن خود، تهیـه  

 اند: ابتکاری، و ایجاد تنوع بیان کرده

تونستیم داشته باشیم، با موادی که از فروشگاه  تنوع غذایی رو راحت خودمون می»

کردیم، قبال آشپزخونه داشتیم  ای غذای ابتکاری درست می خریدیم و گوجه و فلفل دلمه می

 «.سرمون گرم بود، ولی االن نداریم
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آشپزی کردن جزء یکی از وظایف زنانه است، تسری آن بـه محـیط    که عموماً درواقع، ازآنجایی

خـوانی دارد و در صـورت ایجـاد شـرایط بـرای آشـپزی کـردن، زنـان          زندان، با روحیات زنانه هم

 خصوص اقامت طوالنی در آن سازگار شوند.   توانند با شرایط زندگی در زندان به تر می راحت

  بندی زندانیان  طبقه اقتصادی و سنی در –مالحظات اجتماعی 

نفر  9بندی زندانیان، توجه به طبقه اجتماعی و اقتصادی نیاز دیگری است که  در خصوص طبقه

نوعی نابرابری  اند. این افراد که دارای تمکن مالی هستند و به از محکومین به آن اشاره کرده

 شان بوده است. های اصلی طبقاتی و فرهنگی از دغدغه

فروشی. ما باند این دخترها رو تو  رفته ترکیه و مالزی برای تن م که میما شخصی رو داری»

 «.بندمون داریم. من از زندگی با افرادی که تو سطح من نیستن، ناراحتم

اند  نفرشان اذعان کرده 4اند؛  سال بوده 26تا  56شده از سنین  عالوه براین، زندانیان مصاحبه

طلبی و نیاز به سرگرمی در آنان کاهش یافته و در مقابل،  که افراد زندانی با افزایش سن، هیجان

یابد. بنابراین آمیختگی سالمندان و  هایشان افزایش می نیاز به سکوت و آرامش و دغدغه بیماری

دهد که باید در  افراد جوان در بندها احتمال افزایش تنش و درگیری بین زندانیان را افزایش می

شود. البته این موضوع منحصر به جنسیت زنانه نیست و در زندان الگوی زندانبانی به آن توجه 

 مردان نیز باید موردتوجه قرار گیرد. 

گیرن چرا موسیقی بلند گوش  سال به باال را باید ببرن به قسمت سالمندان. به ما ایراد می 26»

بند  بینید، باید زنین؟ چرا برنامه تلویزیون خودتان رو می دین؟ چرا بلند حرف می  می

 «.سالمندان درست کنن

 های زندان  ب( مالحظات جامعه هدف در حوزه برنامه

آموزی، اشتغال، تحصیل و دارالقرآن تعریف شده است. طبق  ها در قالب مهارت این برنامه

آموزی زیورآالت، حکاکی روی سنگ،  نفر از پاسخگویان، در بخش حرفه56اظهارات 

 یشترین استقبال از سوی زندانیان همراه بوده است. بافی با ب سازی، بافتنی و قالب چرم

های شخصیتی و  توجهی به ویژگی ها و بی ها عدم جذابیت کالس اما در خصوص این کالس

روانی برخی زنان خصوصاً زندانیان ناسازگار با خصوصیات اخالقی مردانه ذکر شده است. در 
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انیان و جلوگیری از خستگی و زمان مناسب برای اشتغال و استراحت زند نظر گرفتن مدت

ها در جامعه پس از آزادی از موارد  زدگی، در نظر گرفتن استعداد و توانایی، کارآمدی فعالیت دل

منظور جلوگیری از جذب زنان در  مهمی است که برای زنان بدسرپرست یا سرپرست خانوار به

 های خالف در زندان ضروری است.  فعالیت

شدند بیان تو بند. آخه  همه حاضر می 11:96. سخته. از 5االن شده  بود 15قبالً اشتغال تا »

تونی بیای استراحت کنی )اگه زمانش کمتر باشه(، قرآن  کشه. . اما الاقل می مغزها نمی

 «.خونی، حمام بری خونی، نماز می می

سازی و تشویق برای حضـور در کـالس هاسـت، زنـان بـرای شـرکت در        نکته دیگر انگیزه

دنبـال   زنند و به گری عقالنی دست می ها و رعایت هنجارهای زندان به محاسبه و برنامهها  کالس

آیـد(   شـمار مـی   این هستند که در برابر انجام کارها )که عمدتاً جزء وظایف یک زنـدانی نیـز بـه   

 2ها، ایجاد انگیزه برای مـددجویان اسـت.    ترین کارکرد پاداش پاداشی دریافت کنند. بنابراین مهم

 اند.  از پاسخگویان از این انگیزه صحبت کرده نفر

های قرآنی و اشتغال نداریم. اما امتیاز داره. مثال برای  ما هیچ اجباری برای شرکت در برنامه»

 «. کنند، اگه شرکت کرده باشی تأثیر داره مرخصی رفتن ارزشیابی می

کـارگری کـردن و   موضوع دیگر مرتبط با کسب درآمد در زندان اسـت. برخـی زنـدانیان بـا     

کسب درآمد عالوه بر گذران زندگی خود در زندان، فرزندان خود را نیـز از درون زنـدان مـورد    

هـای   تمیز کـردن بنـدها و یـا شسـتن سـرویس      -دهند. این افراد با شستن لباس حمایت قرار می

ی آنـان  کنند. کار کردن در بوتیک یا آشپزخانه نیـز بـرا   بهداشتی ماهیانه حق کارگری دریافت می

 گوید: همراه دارد. یکی از زندانیان در خصوص کارگری کردن می حقوق ماهیانه به

تونه  برای دریافت خدمات کارگری هر کدام نفری پول میدیم. اگه دوست نداشته باشه می»

 «.انجام نده. احساس بدی بین مددجوها نیست. هرکسی که احتیاج داره انجام میده

در زندان که راهی برای کسـب درآمـد زنـان بـدون پشـتوانه در       آنکه این نحوه فعالیت حال

تـوان فراینـد    نامـه مـی   خوانی ندارد. درواقع با اصالح آیـین  نامه هم آیین 192زندان است، با ماده 

حمایت از زنان زندانی را افزایش داد و شیوه ارائه کارهای خدماتی و دریافت مـزد را جـایگزین   

 .آن نمود
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 ه خدمات بهداشتی و درمانیدر حوز مالحظات ج(

واسطه کاهش  خصوص، زنان زندانی کارکردهایی همچون تغییر وضعیت روحی زندانیان به دراین

اند اما کژکارکردهای اعزام به  های مزمن بیان کرده ها و امراض جسمی و جراحی بیماری ناراحتی

در بیمارستان است.  واسطه حضور با دستبند بیمارستان شامل احساس ناخوشایند زندانیان به

کارگیری پرسنل درمانی متخصص در درون زندان با روحیه  تالش در جهت جذب و به

های خارج از زندان جلوگیری  تواند از مراجعات مکرر زندانیان به بیمارستان مدارانه می انسان

ی نماید و با پیگیری درمان در درون زندان به احساس مثبت زندانی از خود و کاهش فشارها

 ها کمک نماید.  روحی در آن

بنا به اظهارات پاسخگویان، زنان در اکثر موارد نیازمند مشاوران و مددکاران امین هستند که 

شدت از برچسب بیمار روانی و  ها به ها در زندان کاهش یابد و از طرف دیگر آن آالم روحی آن

 بخش هراس دارند.  الزام به مصرف داروهای آرام

ول مهدکودک بود از من خواست که برم پیش روانپزشک. به خاطر زایمان خانمی که مسئ»

تونستم دارو  ها سریع دارو میدن و چون بچم کوچیک بود نمی پرخاشگر شده بودم، اما اون

 «. هامو تحمل میکنم هم مصرف کنم. نرفتم و ناراحتی

ت که همراه فرزندان های زنانی اس  های نیازمند مشاوره، نگرانی یکی از حوزه براین، عالوه

ترین فشارهای روحی آنان، نگرانی از جدا کردن فرزندان پس از دو  خود در زندان هستند و مهم

 ها است.  نامه اجرایی سازمان زندان شده در آیین سالگی از آنان است که جزء موارد اشاره

اره. مادرم و تونه نگهش د امیرمحمد دو سال و یک ماهشه. اگه بخوان ازم بگیرنش کسی نمی»

هاشون دو  شن که بچه مادرشوهرم مریضن. باید بچم بره بهزیستی. همه مادرها خوشحال می

 «.شن. اما من ناراحتم اگه این بچه رو ازم جدا کنن چیکار کنم ساله می

 مالحظات جامعۀ هدف در بخش تعامالت د(

خانواده و آگاهی دادن به در بخش تعامالت اولین نیاز زنان دستگیرشده، امکان تماس تلفنی به 

 اند.  های خود بر این نکته اشاره نموده  ها است. برخی پاسخگویان نیز در مصاحبه آن

اول که وارد زندان شدم مهم برام این بود که بتونم با بیرون تماس بگیرم که بعد از یکی دو  "

 . "روز تونستم
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های کابینی و  ی مالقاتنقاط ضعفی همچون کمبود فضادر بخش مالقات زندان زندانی 

آنکه افزایش تعداد دفعات مالقات برای  اند؛ حال تر از آن مالقات حضوری را بیان نموده مهم

ها با خانواده و تأمین نیازهای  منظور ایجاد ارتباط عاطفی با فرزندان و پیوند آن زنان زندانی به

ی با خانواده و فرزندانشان های حضور ها در مالقات از سوی دیگر آن عاطفی آنان ضروری است

ها تأثیر این نوع مالقات را  ها هستند و آن نیازمند ارتباطات نزدیکی همچون در آغوش گرفتن آن

 دانند.   های کابینی می های تلفنی یا مالقات مراتب بیشتر از تماس به

ای  دقیقه56صورت کابینی، مالقات حضوری هم داشتیم  بار میاد مالقاتم به بابام دو هفته یک»

ذارن بابام را بغل کنم میگن شاید چیزی رد و بدل کنن.  شینیم. اما نمی که روبروی هم می

 «. کنه زارم رو دستش بعد اون نازم می دوست دارم کنارش بشینم سرم رو می

شان امری است که با توجه  بنابراین تسهیل و تحکیم پیوندهای عاطفی زنان زندانی و خانواده

 شود.  شدت احساس می ن بهبه روحیات زنا

کنندگان برای زندانیان فاقد اقوام درجه  با توجه به کارکردهای مالقات، افزایش دایره مالقات

دلیل از دست دادن پدر و مادر و  آید زیرا برخی از زندانیان به شمار می یک نیز ضرورتی دیگر به

ازمند ارتباط با بستگان درجه دو و یا نداشتن خویشاوندان درجه یک و یا قطع ارتباط با آنان، نی

 دهد.  ها نمی ای را به آن یا دوستان خود هستند اما قانون چنین این اجازه

من مالقاتی ندارم، بچه بهزیستیم، فقط با خانواده درجه یک مالقات هست، من رفیق دارم "

 "شه بیاد به مالقاتم ولی نمی

های مالقات  فرایند اصالح زندانی و محدودیتبنابراین امکان مالقات با افراد تأثیرگذار در 

باید مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین تغییر قوانین و انحصارشکنی دایره مالقات از مواردی 

 توان به آن توجه شود.  است که در زندان زنان می

های زنان زندانی است. اظهارات پاسخگویان نشان  اما تغییر شروط مالقات از دیگر خواسته

شوند و یا  دار از مالقات مادر معاف می سال بدون شناسنامه عکس 12دهد که فرزند باالی  یم

منظور ایجاد نظم و  ها مفقود شده است. اگرچه این قوانین به اینکه فرزندانی که شناسنامه آن

امنیت در زندان و جلوگیری از انحرافات ضروری است اما باید تمهیداتی در جهت شناسایی 

زندانی و رفع موانع ارتباطی همسران و فرزندان و مادر و فرزند ایجاد شود. چنین  خانواده
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ها را از  توان با استشهاد محلی یا کسب اجازه از قاضی، زندانیان و خانواده  شرایط خاصی می

 پیامدهای مثبت آن محروم نساخت. 

مالقات. االن که زارن بیان  مثال من االن بچم کپی شناسنامش هست شناسنامش نیست نمی»

 «. تو زندانم از کجا شناسنامه بیارن که بتونه بیاد مالقاتم

براین، زندانیان در زمان بالتکلیفی و قبل از صدور حکم، مالقات حضوری به آنان  عالوه

توانست با خانواده خود مالقات   گیرد. درواقع با آمدن حکم قطعی، زندانی می  تعلق نمی

وی دیگر به برخی زنان با جرائم مواد مخدر با مالحظات بیشتری حضوری داشته باشد؛ از س

 شد.  مالقات داده می

بار حضوری داشتم.  بار. من چون دخترم مریض بود یک مالقات حضوری بهم نمیدن سالی یک»

 «.ها مالقات کم میدن. حتما کاری کردن که ما رو هم خراب کردن بغلش کردم. به موادی

شود.  ن نیز باید گفت که این امر در قوانین حق محسوب نمیدر خصوص مرخصی زندانیا

های خانوادگی این امر  ها با نقش آنکه با توجه به وظایف زنان در خانواده و لزوم پیوند آن حال

ها  ها، تماس تلفنی و مرخصی عموماً در قالب پاداش باید مورد بازنگری قرار گیرد. میزان مالقات

ها و تنبیهات در ایجاد ضمانت اجرایی برای قوانین و  این پاداششوند که کارکرد  تعیین می

گردد. هرچند که نباید از  تشویق زندانیان برای رعایت هنجارهای رسمی زندان مثبت ارزیابی می

 شان محروم گردند.  حقوق حداقلی

 کنندگان . مالحظات جنسیتی از منظر مشارکت9جدول 

 فراوانی مقوله مالحظاتی مقوله کلی

 الحظات ساختاری و مديريتی زندانم

 7 مالحظات مکانی زندان

 52 مالحظات مربوط به مدیریت بدن

 7 بندی اجتماعی و سنی طبقه

 مالحظات فراغتی و سرگرمی

 0 شادی و حرکات موزون

 16 زنی در زندان تمایل به خرید و گشت

 55 تمایل به آشپزی

 های زندانیان  مالحظات برنامه

 9 عالئق زنانتوجه به 

 2 ایجاد انگیزه

 5 های شخصیتی و استعداد زنان توجه به ویژگی
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 کنندگان . مالحظات جنسیتی از منظر مشارکت9دول ادامه ج

 گیری و پیوند نظری نتیجه

تجربه تجربه حبس در زنان با سابقه زندانی شدن و مالحظات پژوهش حاضر باهدف مطالعه 

زن زندانی پرداخت و تالش نمود تا با تصویر کشیدن نیازهای جنسیتی  52جنسیتی، به مطالعه 

 زنان در فرایندهای زندانبانی، اهداف رویکرد ترمیمی به مجازات مجرمین را محقق سازد. 

نفر از  11دهد که  کنندگان نشان می ی مشارکتهای توصیف نکته قابل توجه در خصوص یافته

اند که نشان از لزوم توجه به حفظ کانون  زنان زندانی در فرایند انجام پژوهش متاهل بوده

 ها را دارد.  خانواده و جلوگیری از طرد شدن آن

دهـد کـه اکثـر      نامـه نشـان مـی    های اسنادی حاصل از مـواد آیـین   در بخش تحلیلی نیز، یافته

های زندانبانی در زندان در حال اجراست اما ضرورت تماس روزانه زنـدانی بـا خـانواده،    فرایند

 فراوانی مقوله مالحظاتی مقوله کلی

 

 5 توجه به توانمندی زندانیان

 9 توجه به اشتغال درآمدزا

 2 نداننیاز برخی زندانیان به کسب درآمد در ز

 

 مالحظات مرتبط با خدمات

 2 کاهش روان درمانی مبتنی بر دارو

 1 کاهش تنش جدایی مادر و فرزند بعد از دوسالگی

 مالحظات مرتبط با تعامالت

 52 محض ورود به زندان امکان تماس تفنی به

 0 مکان تماس تلفنی

  امکان تعامل عاطفی در مالقات حضوری

کنندگان و امکان مالقات با  افزایش دایره مالقات

 افراد تأثیرگذار
5 

امکان مالقات و ایجاد انعطاف در شرایط برای 

 مالقات مادر با فرزندان فاقد شناسنامه
5 

 52 اعطای مالقات حضوری به زندانیان بدون حکم

 9 توجه به تأثیر مرخصی برای زنان
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ضرورت کسب درآمد در زندان، ممنوعیت ورود وسایل زنـدانی، قـوانین مـرتبط بـا مالقـات و      

 شود.   های جنسیتی زنان اجرا می دلیل نیازها و تفاوت مرخصی به

نـدانبانی در بخـش سـاختار زنـدان و در زیـر      کنندگان از کارکرد فراینـدها ز  ادراک مشارکت

مقوالت جغرافیای زندان شامل جلوگیری از انفصال خانواده و زندانی، پذیرش در قرنطینه شامل 

بندی زنـدانیان از کـارکرد حفاظـت از     ها، زیر مقوله طبقه تسهیل سازگاری زندانیان و شناخت آن

یر شده است. در مقولـه خـدمات بهداشـتی و    زندانیان بدون سابقه و توجه به مادران زندانی تفس

شناختی نیز کارکرد تغییر وضعیت جسمانی و کاهش آالم زنانه ذکـر شـده اسـت. خـدمات      روان

ها نیز کارکرد تحکیم، بازسازی پیوندها و آگاهی از وضـعیت   ها و تماس ارتباطی همچون مالقات

آمـوزی نیـز کارکردهـای     حرفـه هـای تحصـیلی، قرآنـی و     خانواده داشته است و درنهایت برنامه

 اند.  نفس داشته بخشی، سرگرمی و افزایش عزتِ آگاهی

از میان مقوالت مربوط به کارکردهای منفی و مالحظات جنسیتی نیـز، مـوارد پـر تکـرار بـا      

تـرین   مهـم هـای حضـوری و مرخصـی اسـت؛      بیشترین فراوانی، شامل موارد مربوط به مالقـات 

دهای خانوادگی در فرایند محکومیت زندانی است که بـا تسـهیل   اولویت زندان زنان، حفظ پیون

 آنکـه  آید، حـال  عمل می فرایندهای مالقات و ارتباطات زندانیان از فروپاشی خانواده جلوگیری به

نامه بـر اهمیـت مالقـات بـرای زنـدانیان اشـاره نشـده اسـت. توجـه بـه توانمندسـازی             در آیین

کـه بـا رصـد عالئـق     ز دیگر موارد پرتکـرار بـوده اسـت    محور و انگیزشی ا مدار، عالقه جنسیت

های زنـدانیان و حتـی افـراد ناسـازگار بایـد موردتوجـه        زندانیان، شناسایی نیازهای تمامی گروه

هـای اصـالحی و تربیتـی     زندانبانان و مسئولین قرار گیرد و بر جذب همه افراد زندانی در برنامه

 باید اهتمام ورزید. 

ت بدن در زنان، توجه به سرگرمی و مالحظات فراغتی در زنـدان و نیـاز   پاسخ به نیاز مدیری

های مصاحبه کیفی بـا زنـدانیان بـوده اسـت.      که برخاسته از تکرار اظهارات یافتهبه کسب درآمد 

ای باشـد   دهد که محیط زندان تا حد ممکن باید غیرمواجهـه  ها نشان می خصوص پژوهش دراین

های روانـی در محـیط    امنیت، ایمنی و احساس رهایی از صدمه که زنان زندانی احساس طوری به

زندان داشته باشند. کارکنان زندان نیز باید شیوه مدیریتی مبتنی بر جنس، نـژاد و سـن در زنـدان    

 (5662داشته باشند )کاوینگتون و بلوم، 
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، و بندی اجتماعی و سـنی زنـدانیان   سایر نیازهای جنسیتی زنان شامل مالحظات مکانی، طبقه

 شناختی خاص زنان بوده است.   برخی پیشنهاد در جهت افزایش کیفیت خدمات بهداشتی و روان

که هدف زندانبانی با رویکرد اصالحی و ترمیمی بازگشت زنان بـه زنـدگی عـادی     ازآنجایی

فضای زیست زندان نیز باید مبتنی بر برآورده ساختن نیازهای مشروع حداقلی زنان باشـد.   است

ها نشان داده است که بـه هـر میـزان محـیط      کند که بررسی باره اظهار می ( دراین1920محمدی )

زندان دارای شرایط بازداشتی محض و خشک باشد خصومت و پرخاشگری هم به همان میـزان  

( 5614(. واتاناپورن و هـالتفرتر ) 966: 1920یابد )محمدی،  فرهنگ زندانیان افزایش می در خرده

های جنسیتی زنان که رویکرد فمینیستی اسـت، حساسـیت بـه    ویی به نیازنیز در رویکرد پاسخگ

( 5611) 1ویشـر دهـد.   های تجربیات زنان را مورد تأکید قرار می شرایط خاص زندگی و واقعیت

ها و ارتباطات خانوادگی قوی نقـش مهمـی در مرحلـه     نیز در پژوهش خود نشان داد که حمایت

کند که احتماالً  کند. این محقق بیان می  و زنان آزادشده ایفا میگذار از زندان به خانه برای مردان 

وقفه با بازپذیری موفـق   بین داشتن فرزند، پدر یا مادر شدن و پیوندهای خانوادگی گسترده و بی

هایی  ها و توانمندسازی و کاهش تکرار جرم رابطه وجود دارد. از سوی دیگر اصالح فرایند آموزه

گیـرد، تالشـی در جهـت رسـیدن بـه رویکـرد        زنـدانی صـورت مـی    که در طول فرایند حـبس 

 شود.   بخشی نیز پاسخ داده می گرایی است که در کنار آن نظریات توانمندسازی و توان فایده

 منابع

های زنان بزهکار از روزنامه ایران در سال  ( مطالعه موردی ویژگی1922ابراهیمی قوام، صغری ) -

 15-11شماره  ،5، فصلنامه پلیس زن، سال 1927

شناسانه زندان، )تولد و استمرار زندان از نگاه  ( تحلیل جامعه1939اسفندیاری، محمد صالح ) -

 دورکهایم، فوکو، وبر و الیاس(، تهران، مجد

( پیامدهای زندان بر سالمت عمومی زنان زندانی بر مبنای روانشناسی 1934حسینجاری، مسعود ) -

ها و اقدامات تأمینی و  یزد، طرح پژوهشی سازمان زندان های استان کرمان و نگر، زندان مثبت

 تربیتی کشور

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1 .Visher 
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ها  های بازپروری آن ( بررسی وضعیت زنان زندانی و روش1932رشیدی، احمد و براتی، مریم ) -

، پژوهشنامه زنان، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1934مطالعه موردی زندانیان اراک در سال 

 22-02سوم، پاییز،  فرهنگی، سال هفتم، شماره

های حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان، در کتاب مجموعه  ( جایگزین1920طغرانکار، حسن ) -

 المللی کاهش استفاده از مجازات زندان، انتشارات راه تربیت مقاالت همایش بین

 روی، قم، انتشارات حوزه و دانشگاه شناسی کج ( جامعه1927سلیمی، علی و داوری، محمد ) -

الهی، تهران، نیروی انتظامی جمهوری  شناسی، ترجمه یاشار سیف ( جرم1922سیگل، الری جی ) -

 اسالمی ایران، معاونت آگاهی، دفتر تحقیقات کاربردی

 شناسی زندان، تهران، جامعه شناسان ( آسیب1934شمس، علی ) -

ندان، پس از آزادی، شناختی روایت زنان از ز (. تحلیل جامعه1939صادقی، سهیال، میرحسینی، زهرا ) -

 905-942، 39، پاییز 9، شماره 15فصلنامه زن در توسعه و سیاست، دوره 

نفس و اختالل شخصیتی میان زنان زندانی )با  ( مقایسه امکان کنترل، عزت1923ِعارفی، مرضیه ) -

شناختی دانشکده علوم  تأکید بر زنان با مجرمیت منکرات و زنان عادی. فصلنامه مطالعات روان

 152-142، ص 4، شماره 0ربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره ت

شناسی اجتماعی، موسسه تحقیقاتی  ( تأثیر زندان بر زندانی، آسیب1927عبدی، عباس و همکاران ) -

 انتشاراتی نور، چاپ سوم

( مدیریت زندان زنان با ارجاع به قواعد سازمان ملل متحد در خصوص نحوه 1930عزیزی، مژگان ) -

، 1فتار با زنان زندانی و اقدامات غیر تنبیهی برای زنان مجرم، فصلنامه هدایت و بازپروری، دوره ر

 159-103، بهار، صص 9شماره 

( ارزیابی اثربخشی 1937اهلل؛ ملکی، حاتم؛ جعفری، محمد؛ فالحی، حمید. ) عزیزی، نعمت -

در میان زندانیان. فصلنامه  ای در بهبود وضعیت زندگی و کاهش تکرار جرم وحرفه های فنی آموزش

 44-53( :50) 7آموزی.  مهارت

( بزهکاری زنان و تبعات زندانی شدن برای آنان، فصلنامه پیشگیری از جرم، 1932فرنیا، مرضیه )- -

 11-22، صص 32، تابستان 5، شماره 1دوره

ری از تکرار (. تأثیر مجازات زندان بر پیشگی1932کثیری, مژگان, گلدوزیان, ایرج, کرمی, داود. ) -

 22-93( 46) 16فصلنامه مطالعات قرآنی .های قرآنی جرم با تأکید بر آموزه

ها  ( بررسی تبعات زندان برای زنان زندانی، طرح پژوهشی سازمان زندان1935کرد میرزا، عزت اله ) -

 و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، 
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المللی  اب مجموعه مقاالت همایش بین( تأثیر زندان بر سالمت روان، در کت1920محمدی، عطاءاله ) -

 کاهش استفاده از مجازات زندان، انتشارات راه تربیت

( زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، فصلنامه 1939زادگان، حسنعلی؛ تدین، حسن ) موذن -

 93-07، صص 39پژوهش حقوق کیفری، سال دوم، شماره شش، بهار 

تبعات زندان برای زنان زندانی در استان لرستان، مجری اداره  بررسی "( 1935نژاد سبزی، پروانه ) -

 ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور های استان لرستان، طرح پژوهشی سازمان زندان کل زندان

شناسی، ترجمه علی سلیمی، پژوهشگاه  ( درآمدی بر جرم و جرم1925وایت راب و هانیس فیونا ) -

 حوزه و دانشگاه، چاپ اول

درمان مبتنی بر »( اثربخشی1933ده، شاهرخ؛ مکوندی، بهنام؛ بختیارپور، سعید؛ حافظی، فریبا )زا ولی -

پذیری شناختی در زندانیان. فصلنامه مدیریت ارتقای  آوری و انعطاف بر تاب« پذیرش و تعهد
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